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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

Zápis z XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic,  

které se konalo dne 27.05.2021 od 15:00 hodin  

v ENTERIA ARÉNĚ, Sukova třída 1735, Pardubice 

 

XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájil a řídil primátor města Pardubic Martin 

Charvát, který úvodem přivítal všechny přítomné.  

 

Z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na počátku jednání přítomno 27 členů prezenčně a 3 

členové distančně. V průběhu zasedání se dostavilo dalších 7 členů zastupitelstva, 2 zastupitelé 

byli omluveni. 

 

Zapisovatelkou byla jmenována Lucie Pavlová. 

 

 

Ověřovateli zápisu z minulého XXXI. zasedání ZmP byli: 

 

- Ivana  D o l e č k o v á 
- Vojtěch  J i r s a 

   

Písemné připomínky nedošly. 

Zápisy a usnesení z XXXI.  zasedání zastupitelstva byly  s c h v á l e n y. 

 

Ověřovateli zápisu z XXXII. zasedání zastupitelstva byli jmenováni: 

 

- Jiří  H á j e k 

- Karel  H a a s 

 

 

Pracovní předsednictvo pro XXXII. zasedání bylo navrženo a schváleno v tomto složení:  

(pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 

- Petr  K v a š    

- Jan  N a d r c h a l  

- Jakub  R y c h t e c k ý 

- Jan  M a z u c h  

- Martin  Ch a r v á t  
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Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení: 

(pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 

- Štěpánka   F r a ň k o v á 

- Jaroslav  M e n š í k 

- Jakub  K u t í l e k 

 

 

I. 

Schválení programu jednání 

V programu byly navrženy následující změny: 

- Zařazena nová zpráva „Smlouva o poskytnutí provozní dotace pro P-PINK“ jako bod č. 21 

- Zařazena nová zpráva „Akcionářské záležitosti VAK Chrudim a.s.“ jako bod č. 22 

- Zařazena nová zpráva „Parkovací dům u MFA – postup a výstavba“ jako bod č. 23 

- Zařazena nová zpráva „Akcionářské záležitosti Přístav Pardubice“ jako bod č. 24 

- Bod „Diskuse“ zařazena jako bod č. 25 a navržen k projednání přibližně v 18:00 hodin 

- Bod č. 11 „Vyhodnocení stanovisek politických klubů k novému územnímu plánu“ 

 

Program XXXII. zasedání ZmP dne 27.05.2021 byl schválen včetně všech výše uvedených změn 

takto:   (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

2. Převody a prodeje nemovitostí 

P: Stránský Dušan, zastupitel města Pardubic 

Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 

3. Prominutí dluhu na nájmu a úroku z prodlení 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Koblížková Jana, odbor majetku a investic 

Klínská Lenka, odbor majetku a investic 

4. Novela vyhlášky o veřejném pořádku 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 

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

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

6. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
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Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 

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

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

8. Nepeněžitý vklad VAK Pce a.s. 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Šebestyánová Kamila, odbor rozvoje a strategie 

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

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

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

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Šebek Ondřej, místopředseda představenstva RfP a.s. 

Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

11. Vyhodnocení stanovisek politických klubů k novému územnímu plánu  (tento bod byl projednán 
za bodem „Diskuse“) 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

Z: Kvaš Petr, náměstek primátora 

12. Doprava handicapovaných - Smlouva o spolupráci 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Procházková Jana, odbor sociálních věcí 

13. Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 

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

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 

15. Poskytnutí dotací z Programu podpory rodinných center 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Procházková Jana, odbor sociálních věcí 

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

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

Procházková Jana, odbor sociálních věcí 

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

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 

Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 

18. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Menyhárt Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 

Hurychová Jana, odbor školství, kultury a sportu 

19. Dotace na zvláštní přepravu handicapovaných 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

Z: Bakajsa Vladimír, vedoucí odboru dopravy 

Krupková Pavla, odbor dopravy 

Bureš Pavel, odbor dopravy 

20. Referendum o způsobu opravy Zelené brány 

P: Hrabal Jan, zastupitel města Pardubic 

Ulrych Vít, zastupitel města Pardubic 

Z: Hrabal Jan, zastupitel města Pardubic 

Ulrych Vít, zastupitel města Pardubic 

21. Smlouva o poskytnutí provozní dotace pro P-PINK 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Šebestyánová Kamila, odbor rozvoje a strategie 

22. Akcionářské záležitosti VAK Chrudim a.s. 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Šebestyánová Kamila, odbor rozvoje a strategie 

23. Parkovací dům u MFA - postup a výstavba 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

Dvořáčková Helena, zastupitelka města Pardubic 

Z: Dvořáčková Helena, zastupitel města Pardubic 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Kvaš Petr, náměstek primátora 

24. Akcionářské záležitosti Přístav Pardubice a.s. 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
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25. Diskuse 

 

Informativní zprávy:  

 

Stav pořizování územního plánu, změn územního plánu a územně plánovacích podkladů 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

Z: Rajtrová Helena, odbor hlavního architekta 

Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 

Představení analytické části Strategie rozvoje cestovního ruchu pro TO Pardubicko 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Karas Martin, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Akční plány komunitního plánování sociálních služeb na roky 2021-2022, vyhodnocení Akčních 

plánů za rok 2020 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Stránská Michaela, odbor sociálních věcí 

 

 
 

II. 

Pořadí projednávaných zpráv 

1 

Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Petr Klimpl 
Martin Charvát 
Jan Nadrchal 
Štěpánka Fraňková 
Václav Snopek 
Jakub Rychtecký 
Petr Kvaš 
Tomáš Pelikán 
Vít Ulrych 
František Brendl 
Jan Mazuch 
Karel Haas 
Hrubeš Jan 
Jiří Hájek 
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Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/2205/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Bere na vědomí 

zprávu o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od posledního zasedání 

Zastupitelstva města Pardubic. 

 

2 

Převody a prodeje nemovitostí 

 
Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise pro pozemku a reklamu 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Jakub Kutílek – požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 1 a 21 
Karel Haas – požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 2 
Štěpánka Fraňková – požádala o samostatné hlasování k návrhu č. 7 a 8 
Dušan Stránský 
Václav Snopek – požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 3 
Zuzana Kavalírová, vedoucí odboru hlavního architekta 
František Brendl – požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 3 
Jan Procházka 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/2206/2021               (pro 28, proti 0, zdrž. 9, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej pozemků označených jako st.p.č. 272 o výměře 597 m2, st.p.č. 273 o výměře 80 m2 a p.p.č. 

236/1 o výměře 7.530 m2,  vše v k.ú. Černá za Bory z vlastnictví statutárního města Pardubice do 

vlastnictví společnosti AGROSPOL HOSTOVICE, a.s., IČO 25280406, se sídlem Hostovice 79, 530 02 

Pardubice, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 

2762/16/2020 ze dne 21. 12. 2020 ve výši 7.080.000,- Kč + DPH v případě, že pozemky budou 

spadat do režimu podléhajícímu DPH. V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci 

telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným 

břemenem váznoucím předmětných pozemcích.  

V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci věcného břemene vzniklého dle ust. § 22 

odst. 1 a 5 zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon) ve 
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spojení s ust. § 22 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační 

zákon) a váznoucího na předmětných pozemcích. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako st.p.č. 272 o výměře 597 m2, st.p.č. 273 

o výměře 80 m2 a p.p.č. 236/1 o výměře 7.530 m2,  vše v k.ú. Černá za Bory z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti AGROSPOL HOSTOVICE, a.s., IČO 

25280406.  

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 31. 5. 2022 

 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. Z/2207/2021               (pro 31, proti 2, zdrž. 4, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 252/20 o výměře 536 m2 (dle geometrického 

plánu č. 8780-219/2018 p.p.č. 252/47) v k.ú. Pardubice z vlastnictví společnosti PSN s.r.o., IČO 

17048869, se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, do vlastnictví statutárního města 

Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou  znaleckým posudkem č. 1065-3/21 ze 

dne 8. 2. 2021 ve výši 2.500,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 

podléhajícímu DPH. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 252/20 o výměře 536 

m2 (dle geometrického plánu č. 8780-219/2018 p.p.č. 252/47) v k.ú. Pardubice z vlastnictví 

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

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 31. 5. 2022 

 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. Z/2208/2021               (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4 vzhledem k celku na pozemku označeném jako 

p.p.č. 187/78 o celkové výměře 317 m2 v k.ú. Černá za Bory z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do 

vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou 

stanovenou  znaleckým posudkem č. 1331/14/20 ze dne 15. 12. 2020 ve výši 975,- Kč/m2 + DPH v 

případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4 vzhledem k celku na 

pozemku označeném jako p.p.č. 187/78 o celkové výměře 317 m2 v k.ú. Černá za Bory z vlastnictví 
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XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 31. 5. 2022 

 

 

Číslo návrhu: 005 

Přijaté usnesení č. Z/2209/2021               (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

bezúplatný převod pozemku označeného jako p.p.č. 2387/23 o výměře 47 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 

00 Praha 2, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemku označeného jako p.p.č. 2387/23 o výměře 47 m2 

v k.ú. Pardubice z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, do vlastnictví statutárního města 

Pardubice. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 31. 5. 2022 

 

 

Číslo návrhu: 006 

Přijaté usnesení č. Z/2210/2021               (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 1778/135 o výměře 33 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví společnosti ČSAD BUS Chrudim a.s., IČO 60108835, se sídlem Novoměstská 960, Chrudim 

II, 537 01 Chrudim, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu navrženou 

žadatelem ve výši 1.000,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 

podléhajícímu DPH. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 1778/135 o výměře 33 m2 v 

k.ú. Pardubice z vlastnictví společnosti ČSAD BUS Chrudim a.s., IČO 60108835, do vlastnictví 

statutárního města Pardubice. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 31. 5. 2022 

 

 

Číslo návrhu: 007 

Přijaté usnesení č. Z/2211/2021               (pro 31, proti 2, zdrž. 3, nehl. 1) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 

Bere na vědomí 

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

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

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

Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“: 

-pozemek označený jako p.p.č. 670/1 o výměře 1.203 m2, v k.ú. Trnová ve vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX, 

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

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

XXXXXXXXXXXXX, 

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

o výměře 31 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX,  

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

XXXXXXXXXXXXX, 

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

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

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

1.048 m2, vše v k.ú. Pardubice ve vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX,  

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

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

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

výměře 1.048 m2,vše v k.ú. Pardubice ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX,  

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

XXXXXXXXXXXXX,  

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

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

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

Pardubice, ve  vlastnictví XXXXXXXXXXXXX,  

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

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

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

Pardubice, ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX,  

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

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

- spoluvlastnický podíl ve výši ¾ vzhledem k celku pozemku označeného jako p.p.č. 626/4 o výměře 

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

 

 

Číslo návrhu: 008 

Přijaté usnesení č. Z/2212/2021               (pro 33, proti 2, zdrž. 2, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

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

označeným jako p.p.č. 5207/14 o výměře 22m2, p.p.č. 5207/15 o výměře 281m2, vše k.ú. 
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Pardubice a ke stavbě komunikace umístěné  na pozemku označeném jako p.p.č. 5207/14 v k.ú. 

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

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

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

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

podat žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení na odnětí vlastnického práva k pozemkům 

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

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

Pardubice ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.  

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 31. 7. 2021 

 

 

Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 10, proti 12, zdrž. 15, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Mění 

stávající text v usnesení ZM/427/2007 ve znění ZM/398/2011 odstavec 1. týkajícího se prodeje 

pozemků označených jako p.p.č 150/1 a p.p.č. 160/8, vše v k.ú. Černá za Bory z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti STARZONE s.r.o., IČO 05866065, se sídlem 

Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, to u pozemku označeného jako p.p.č. 150/1 z 

původního textu "18278 m2" na text "12447 m2" a u pozemku označeného jako p.p.č.160/8 z 

původního textu "13750 m2" na text "11228 m2". Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej pozemků označených jako p.p.č. 160/14 o výměře 3.124 m2, p.p.č. 160/16 o výměře 7 m2, 

p.p.č. 160/13 o výměře 553 m2, vše v k. Černá za Bory z vlastnictví statutárního města Pardubice do 

vlastnictví společnosti STARZONE s.r.o., IČO 05866065, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 

Praha 8, za kupní cenu navrženou žadatelem ve výši 800,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude 

spadat do režimu podléhajícímu DPH.  

V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 

zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 

pozemcích. 

Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětných pozemků z nájemní smlouvy a snížení výměry 

u pozemků označených jako p.p.č 150/1 a p.p.č. 160/8, vše v k.ú. Černá za Bory v usnesení 

Zastupitelstva města Pardubic ZM/427/2007 ve znění usnesení ZM/398/2011 odstavec 1. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 160/14 o výměře 3.124 m2, p.p.č. 

160/16 o výměře 7 m2, p.p.č. 160/13 o výměře 553 m2, vše v k. Černá za Bory z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti STARZONE s.r.o., IČO 05866065. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 31. 5. 2022 
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Návrh usnesení č. 009 nebyl přijat               (pro 0, proti 36, zdrž. 1, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej  části pozemku označeného jako p.p.č. 40/2 o výměře 9 m2 (mimo části zatížené souborem 

veřejného osvětlení včetně jeho ochranného pásma) v k.ú. Semtín z vlastnictví statutárního města 

Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení 

ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice 

povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení 

geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelkou. 

Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572. 

Žadatelka uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 

posudku statutární město Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej  části pozemku označeného jako p.p.č. 40/2 o výměře 9 m2 (mimo 

části zatížené souborem veřejného osvětlení včetně jeho ochranného pásma) v k.ú. Semtín z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 31. 5. 2022 

 

 

Návrh usnesení č. 010 nebyl přijat               (pro 0, proti 36, zdrž. 1, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 40/2 o výměře cca 9 m2 (mimo části zatížené souborem 

veřejného osvětlení včetně jeho ochranného pásma) v k.ú. Semtín z vlastnictví statutárního města 

Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení 

ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice 

povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení 

geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku. Geometrický 

plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572. Žadatelé uhradí 

náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku 

statutární město Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 40/2 o výměře cca 9 m2 

(mimo části zatížené souborem veřejného osvětlení včetně jeho ochranného pásma) v k.ú. Semtín z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 31. 5. 2022 
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Návrh usnesení č. 011 nebyl přijat               (pro 0, proti 36, zdrž. 1, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 4427 o výměře cca 36 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým 

posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 

městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 

DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části 

pozemku, žadateli. Žadatelé uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 

objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření souhlasného prohlášení o zúžení rozsahu věcného 

břemene na  předmětném pozemku se společností Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621.   

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 4427 o výměře cca 36 m2 v 

k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 31. 5. 2022 

 

 

Návrh usnesení č. 012 nebyl přijat               (pro 0, proti 36, zdrž. 1, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 491/5 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Pardubičky z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým 

posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 

městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 

DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části 

pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 

objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 491/5 o výměře cca 70 m2 v 

k.ú. Pardubičky z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 31. 5. 2022 

 

 

Návrh usnesení č. 013 nebyl přijat               (pro 0, proti 36, zdrž. 1, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 



  13 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 886/5 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 

znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 

statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 

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

části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 

objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 134/9 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Ohrazenice  z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 

znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 

statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 

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

části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 

objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.  

Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětného pozemku ze smlouvy o výpůjčce uzavřenou 

se společností Nové Ohrazenice s.r.o., IČO 02387930, a po uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene se společnostmi GasNet, s.r.o., IČO 27295567, ČEZ Distribuce, a.s.., IČO 24729035, na 

předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 4292/7 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Pardubice  z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 

znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 

statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 

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

části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 

objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.  

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.., IČO 60108631, na předmětný pozemek a po vkladu práv 

vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí a po uzavření souhlasného prohlášení o zúžení 

rozsahu věcného břemene na  předmětném pozemku se společností Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 

28800621.   

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 886/5 o výměře cca 500 m2 v 

k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 31. 5. 2022 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 134/9 o výměře cca 500 m2 v 

k.ú. Ohrazenice  z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 31. 5. 2022 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 
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uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 4292/7 o výměře cca 500 m2 

v k.ú. Pardubice  z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 31. 5. 2022 

 

 

Návrh usnesení č. 014 nebyl přijat               (pro 0, proti 36, zdrž. 1, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 4816 o výměře 279 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým 

posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 

městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 

DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 

znaleckého posudku statutární město Pardubice.  

Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětného pozemku ze smlouvy o výpůjčce nemovitého 

majetku uzavřenou se Základní školou Pardubice, Štefanikova 448, IČO 48161047. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 4816 o výměře 279 m2 v k.ú. 

Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 31. 5. 2022 

 

 

Návrh usnesení č. 015 nebyl přijat               (pro 0, proti 36, zdrž. 1, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3538/22 o výměře cca 1040 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 

znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 

statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 

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

části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 

objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3538/22 o výměře cca 1040 

m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 31. 5. 2022 

 

 

 



  15 

Návrh usnesení č. 016 nebyl přijat               (pro 0, proti 36, zdrž. 1, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej pozemků označených jako p.p.č. 4720 o výměře 462 m2, p.p.č. 504/11 o výměře 267 m2, 

p.p.č. 504/18 o výměře 81 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do 

vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a 

místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 

případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. 

V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 

zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 

pozemcích. 

Kupní smlouva bude uzavřena: 

-  po zřízení smlouvy o věcném břemeni na pozemek označený jako p.p.č 4720 v k.ú. Pardubice se 

společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a po vkladu práva vyplývajícího z této smlouvy do 

katastru nemovitostí, 

- po přeložce souboru veřejného osvětlení umístěného na pozemku označeném jako p.p.č 4720 v k.ú. 

Pardubice, která bude odsouhlasena společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 4720 o výměře 462 m2, p.p.č. 

504/11 o výměře 267 m2, p.p.č. 504/18 o výměře 81 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.  

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 31. 5. 2022 

 

 

Návrh usnesení č. 017 nebyl přijat               (pro 0, proti 36, zdrž. 1, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 229/1 o výměře 984 m2 v k.ú. Černá za Bory z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým 

posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 

městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 

DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 

znaleckého posudku statutární město Pardubice.  

V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 

zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 

pozemku. 

Kupní smlouva bude uzavřena po zřízení smlouvy o věcném břemeni na předmětný pozemek se 

společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a po vkladu práva vyplývajícího z této smlouvy do 

katastru nemovitostí. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 
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uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 229/1 o výměře 984 m2 v k.ú. 

Černá za Bory z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 31. 5. 2022 

 

 

Návrh usnesení č. 018 nebyl přijat               (pro 0, proti 36, zdrž. 1, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 1199/5 o výměře 316 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu navrženou žadatelem ve 

výši 1.089.793,- Kč (tj. 3.448,71 Kč/m2) + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 

podléhajícímu DPH. Kupní smlouva bude uzavřena po přidělení finančních prostředků z rozpočtu 

města. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 1199/5 o výměře 316 m2 v k.ú. 

Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 31. 5. 2022 

 

 

Návrh usnesení č. 019 nebyl přijat               (pro 0, proti 36, zdrž. 1, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 1778/127 o výměře 75 m2 v k.ú. Pardubice, z vlastnictví 

společnosti ČSAD BUS Chrudim a.s., IČO 60108835, se sídlem Novoměstská 960, Chrudim II, 537 01 

Chrudim, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu navrženou žadatelem ve výši 

1.000,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 1778/127 o výměře 75 m2 v 

k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti ČSAD BUS Chrudim a.s., IČO 60108835, do vlastnictví 

statutárního města Pardubice. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 31. 5. 2022 

 

 

Návrh usnesení č. 020 nebyl přijat               (pro 0, proti 36, zdrž. 1, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 25/2 o výměře cca 66 m2 v k.ú. Černá za Bory z 

vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou  znaleckým posudkem 

č. 2761/15/2020 ze dne 12. 12. 2020 ve výši 1.150,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat 

do režimu podléhajícímu DPH. 

Kupní smlouva bude uzavřena za těchto podmínek: 

- výstavba betonového plotu (protihlukové stěny) městem – na snímku vyznačeno světle modře, 

- uzavření smlouvy o nájmu části pozemku označeného jako p.p.č. 25/2 o výměře 66 m2 v k.ú. Černá 

za Bory mezi žadateli a statutárním městem Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 25/2 o výměře cca 66 m2 

v k.ú. Černá za Bory z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 31. 5. 2022 

 

 

Návrh usnesení č. 021 nebyl přijat               (pro 4, proti 30, zdrž. 3, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

využití předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád v platném znění, 

váznoucího na  pozemcích označených jako p.p.č. 1635/38 o výměře 8 m2, p.p.č. 1638/5 o výměře 

343 m2, p.p.č. 1638/8 o výměře 562 m2, p.p.č. 1638/9 o výměře 64 m2, p.p.č. 1638/10 o výměře 161 

m2, vše v k.ú. Pardubice v podílovém spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX  ve prospěch statutárního 

města Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

jednat o odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 1635/38 o výměře 8 m2, p.p.č. 1638/5 o výměře 

343 m2, p.p.č. 1638/8 o výměře 562 m2, p.p.č. 1638/9 o výměře 64 m2, p.p.č. 1638/10 o výměře 161 

m2, vše v k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 31. 5. 2022 

 

 

Návrh usnesení č. 022 nebyl přijat               (pro 0, proti 36, zdrž. 1, nehl. 0) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Mění 

stávající text v usnesení č. 'Z/1152/2016' týkajícího se prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 

2547/12 o výměře 112 m2 v k.ú. Pardubice Společenství pro dům Bulharská 961, Pardubice, IČO 

27492320, se sídlem Pardubice, Bulharská 961, PSČ 53003,  z původního textu "1.000, Kč/m2" na text 

"500, Kč/m2". Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
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3 

Prominutí dluhu na nájmu a úroku z prodlení 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/2213/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prominutí dluhu na nájmu ve výši 51.852,- Kč a úroku z prodlení ve výši 4.519,- Kč 

XXXXXXXXXXXXX, všichni bytem XXXXXXXXXXXXX Pardubice. 

 

4 

Novela vyhlášky o veřejném pořádku 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Jan Hrubeš – podal doplňující návrh na usnesení (viz nepřijatý návrh č. 002) 
Martin Charvát 
Jiří Rejda 
Jiří Hájek 
František Brendl 
Jakub Kutílek 
Vítězslav Štěpánek 
Vít Ulrych 
Radek Hejný 
Jakub Rychtecký 
Ivana Dolečková 
Jan Mazuch 
Jan Hrabal  
Petr Klimpl 
Karel Haas 
Ivana Böhmová 
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Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/2214/2021               (pro 35, proti 0, zdrž. 2, nehl. 0) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Vydává 

Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Pardubic č. X/2021, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 13/2006, o veřejném pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 

3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014, č. 6/2014, č. 

3/2015, č. 4/2016, č. 5/2016, č. 7/2016, č. 3/2017, č. 4/2017, č. 5/2017, č. 8/2017, č. 5/2018, č. 

9/2019 a č. 5/2020. Znění Obecně závazné vyhlášky č. X/2021 je přílohou tohoto usnesení. 

 

 

Návrh J. Hrubeše 

Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 9, proti 8, zdrž. 20, nehl. 0) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

upravit vyhlášku o veřejném pořádku tak, aby byly odstraněny plošné zákazy veřejného popíjení 

alkoholu na územích MO III (sídliště Dubina), MO IV (park Vinice) a MO V (sídliště Dukla a Višňovka).  

Z: M. Charvát, primátor 

T: 30.04.2022 

 

5 

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

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/2215/2021               (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření Dohody o narovnání se společností ELTODO, a.s., IČO: 45274517, se sídlem Novodvorská 

1010/14, 142 00 Praha, jako zhotovitelem stavebního díla: ZŠ Benešovo nám. – rekonstrukce 

elektrorozvodů“, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít Dohodu o narovnání se společností ELTODO, a.s., IČO: 45274517, se sídlem Novodvorská 

1010/14, 142 00 Praha, jako zhotovitelem stavebního díla: „ZŠ Benešovo nám. – rekonstrukce 

elektrorozvodů. 



  20 

Z: Jan Dvořáček, vedoucí OITS OMI 

T: 30.6.2021 

6 

Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/2216/2021               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení Zastupitelstva města Pardubic uvedené v 

příloze usnesení. 

7 

V. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Jan Hrubeš – požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 6 
Martin Charvát 
Jan Mazuch 
Jakub Kutílek – požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 20 
František Brendl – požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 20 
Jakub Rychtecký 
Václav Snopek 
 

S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
Ludmily Ministrové podána informace o jejím poměru k projednávané věci. 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/2217/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

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

30,0 tis. z běžných transferů položky "Příspěvek - Nadační fond J. Pernera" (správce 414 - Kancelář 

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

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

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. Z/2218/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 160. Přesun finančních prostředků ve výdajové části výši Kč 250,0 tis. z 

běžných výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje položky "BD 

Rokycanova 2654 - sanace terasy" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. Z/2219/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

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

50,0 tis. z běžných výdajů položky "Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby)" na běžné 

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

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

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

100,0 tis. z běžných výdajů položky "Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby)" na běžné 

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

 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. Z/2220/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 162. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

220,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce zastávky MHD - Štrossova (směr město) - 

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

majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 162. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč  290,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce zastávky MHD - Okrajová (směr město)" 
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na kapitálové výdaje položky "Terminál JIH - výkupy pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

 

 

Číslo návrhu: 005 

Přijaté usnesení č. Z/2221/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 163. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z běžných 

výdajů položky "NP v SVJ (fond oprav, platby za energie, opravy a údržba)" ve výši 400,0 tis. Kč na 

běžné výdaje položky "NP - vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor a pozemků" (správce 

711 - Odbor majetku a investic). 

 

 

Číslo návrhu: 006 

Přijaté usnesení č. Z/2222/2021               (pro 31, proti 0, zdrž. 5, nehl. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 164. Přesun finančních prostředků ve výdajové části výši Kč 1 450,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce kartového systému" na 

běžné výdaje položky "Areál koupaliště Cihelna - oprava kartového systému" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

 

 

Číslo návrhu: 007 

Přijaté usnesení č. Z/2223/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 165. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

150,0 tis. z běžných výdajů položky "Analytické a metodické práce" na běžné výdaje položky 

"Projektové řízení SUMP - plán udržitelnosti městské mobility (služby projektového manažera)" 

(správce 1411-Odbor rozvoje a strategie). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 165. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

126,0 tis. z běžných výdajů položky "Příprava a administrace projektu" na běžné výdaje položky 

"Projektové řízení SUMP - plán udržitelnosti městské mobility (služby projektového manažera)" 

(správce 1411-Odbor rozvoje a strategie). 
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Číslo návrhu: 008 

Přijaté usnesení č. Z/2224/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 166. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

100,0 tis. v rámci položky "Analytické a metodické práce" z kapitálových výdajů na běžné výdaje 

(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

 

 

Číslo návrhu: 009 

Přijaté usnesení č. Z/2225/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 167. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 41. 

"Dotace z rozpočtu Pk - provoz monitorovacích stanic" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

běžné výdaje položky "Provoz monitorovacích stanic - dotace Pk" (správce 1015 - Odbor životního 

prostředí) ve stejné výši. 

 

 

Číslo návrhu: 010 

Přijaté usnesení č. Z/2226/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 168. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

70,0 tis. v rámci položky "Program podpory cestovního ruchu (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu" z běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel 

rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 168. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

160,0 tis. v rámci položky "Program podpory cestovního ruchu (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu" z běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel 

rozpočtu. 

 

 

Číslo návrhu: 011 

Přijaté usnesení č. Z/2227/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 169. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. položka "ZŠ 

Svítkov - odvod do rozpočtu zřizovatele" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové 

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

ukazatel rozpočtu. 

 

 

Číslo návrhu: 012 

Přijaté usnesení č. Z/2228/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 170. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

62,7 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné transfery položky "MŠ Zvoneček (Sluneční) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu" Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 

Číslo návrhu: 013 

Přijaté usnesení č. Z/2229/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 171. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

541,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 

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

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 171. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

96,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 

položky "MŠ Srdíčko (L. Matury) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 171. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

42,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 

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

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 171. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

204,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 

položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná 

se o závazný ukazatel rozpočtu. 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 171. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

794,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 

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

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 171. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

218,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 

položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 

 

 

 

Číslo návrhu: 014 

Přijaté usnesení č. Z/2230/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 172. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

150,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Areál MAS Dukla (opravy, údržba služby)" (správce 711 

- Odbor majetku a investic). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 

 

Číslo návrhu: 015 

Přijaté usnesení č. Z/2231/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 173. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 79,0 tis. položka 22. 

"Doplatky z veřejnoprávních smluv" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje 

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

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 173. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 321,0 tis. položka 412. 

"Převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

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

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 173. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Stavební investice" (správce 214 - Městská policie) na 

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

majetku a investic). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 173. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

20,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) na 

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

majetku a investic). 

 

 

Číslo návrhu: 016 

Přijaté usnesení č. Z/2232/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 174. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

217,0 tis. z běžných výdajů položky "Mzdy zaměstnanců MP vč. DDH" (správce 214 - Městská 

policie) na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 174. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

73,0 tis. z běžných výdajů položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP" (správce 214 - 

Městská policie) na běžné výdaje položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP" 

(správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 

 

Číslo návrhu: 017 

Přijaté usnesení č. Z/2233/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 175. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

500,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu (Covid19)" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu (Covid19)" (správce 6131 - Odbor 

sociálních věcí). 

 

 

Číslo návrhu: 018 

Přijaté usnesení č. Z/2234/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 176. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

70,0 tis. z běžných výdajů položky "NP - ostatní (opravy, údržba, služby)" na kapitálové výdaje 

položky "NP Kosmonautů 274 - stavební úpravy vstupu do objektu" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

 

 



  27 

Číslo návrhu: 019 

Přijaté usnesení č. Z/2235/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 177. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 

000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - majetkoprávní 

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

 

 

 

Číslo návrhu: 020 

Přijaté usnesení č. Z/2236/2021               (pro 29, proti 3, zrž. 4, nehl. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 178. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

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

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

 

 

Číslo návrhu: 021 

Přijaté usnesení č. Z/2237/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 179. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

694,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na kapitálové výdaje položky "Dubina Pardubice, Blahoutova 646-649 (centrální koupelna + 

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

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 179. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

616,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na kapitálové výdaje položky "Dubina Pardubice, Blahoutova 646-649 (centrální koupelna + 

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

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 1 768,0 v rozpočtu města na rok 2022 na kapitálové 

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

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

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 4 127,0 v rozpočtu města na rok 2022 na kapitálové 

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

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

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 1 768,0 v rozpočtu města na rok 2023 na kapitálové 

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

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

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 4 127,0 v rozpočtu města na rok 2023 na kapitálové 

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

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

 

 

Číslo návrhu: 022 

Přijaté usnesení č. Z/2238/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 180. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 20,6 tis. položka 411. 

"Dotace MZ - Lentilka - klinická logopedie" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 

transfery položky "Dotace MZ - Lentilka - klinická logopedie" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 

 

Číslo návrhu: 023 

Přijaté usnesení č. Z/2239/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 181. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

450,0 tis. v rámci položky "Zásady pro výstavbu" (správce 1411 - Odbor majetku a investic) z 

kapitálových výdajů na běžné výdaje. 

 

8 

Nepeněžitý vklad VAK Pce a.s. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupil: 
Jakub Kutílek 
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S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
Vítězslava Štěpánka a Martina Charváta podána informace o jejich poměru k projednávané věci. 
 
 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/2240/2021               (pro 32, proti 0, zdrž. 4, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

účast města Pardubice na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice 

a.s., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ 60108631 za těchto 

podmínek:  

1. Rozsah zvýšení základního kapitálu  

Základní kapitál se zvyšuje o částku 54,535.000,- Kč (slovy: padesát čtyři milionů pět set třicet pět 

tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se 

nepřipouští. Upisování akcií pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští. 

 

2. Počet, jmenovitá hodnota, druh upisovaných akcií a forma upisovaných akcií  

Počet akcií: 54 535 (slovy: padesát čtyři tisíc pět set třicet pět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-

Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).  

Druh akcií: kmenové akcie.  

Forma akcií: akcie na jméno, listinná podoba s omezenou převoditelností.  

 

3. Přednostní právo  

Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se neuplatňuje. 

 

4. Určení zájemců k upsání nových akcií  

K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu ve výši 54,535.000,- Kč (slovy: padesát čtyři 

milionů pět set třicet pět tisíc korun českých) jsou oprávněni  

4.1 Obec Bezděkov, IČ 00273325, se sídlem Bezděkov 60, 535 01 Přelouč, která upíše 4 691 (slovy: 

čtyři tisíce šest set devadesát jedna) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o 

jmenovité hodnotě 4,691.000,-Kč (slovy: čtyři miliony šest set devadesát jedna tisíc korun českých), 

4.2 Obec Břehy, IČ 00273392, se sídlem Bahníkova 8, 535 01 Břehy, která upíše 5 250 (slovy: pět 

tisíc dvě stě padesát) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o jmenovité 

hodnotě 5,250.000,-Kč (slovy: pět milionů dvě stě padesát tisíc korun českých), 

4.3 Obec Čepí, IČ 00273457, se sídlem Čepí 79, 533 32 Čepí, která upíše 132 (slovy: jedno sto třicet 

dva) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 132.000,-Kč 

(slovy: jedno sto třicet dva tisíc korun českých), 

4.4 Město Dašice, IČ 00273481, se sídlem Komenského 25, 533 03 Dašice, které upíše 810 (slovy: 

osm set deset) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 

810.000,-Kč (slovy: osm set deset tisíc korun českých), 

4.5 Obec Hlavečník, IČ 00273554, se sídlem Hlavečník 28, 533 10 Hlavečník, která upíše 1 940 

(slovy: jeden tisíc devět set čtyřicet)ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o 

jmenovité hodnotě 1,940.000,-Kč (slovy: jeden milion devět set čtyřicet tisíc korun českých), 

4.6 Obec Hrobice, IČ 00273635, se sídlem Hrobice 28, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic, která 

upíše3 475 (slovy: tři tisíce čtyři sta sedmdesát pět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem 
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tedy akcie o jmenovité hodnotě 3,475.000,-Kč (slovy: tři miliony čtyři sta sedmdesát pět tisíc korun 

českých), 

4.7 Město Chvaletice, IČ 00273660, se sídlem U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice, které upíše 538 

(slovy: pět set třicet osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o jmenovité 

hodnotě 538.000,-Kč (slovy: pět set třicet osm tisíc korun českých), 

4.8 Obec Jankovice, IČ 00273694, se sídlem Jankovice 27, 535 01 Přelouč, která upíše 1 891 (slovy: 

jeden tisíc osm set devadesát jedna) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o 

jmenovité hodnotě 1,891.000,-Kč (slovy: jeden milion osm set devadesát jedna tisíc korun 

českých), 

4.9 Město Lázně Bohdaneč, IČ 00273350, se sídlem Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč, 

které upíše 3 456 (slovy: tři tisíce čtyři sta padesát šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 

celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 3,456.000,-Kč (slovy: tři miliony čtyři sta padesát šest tisíc 

korun českých), 

4.10 Obec Mikulovice, IČ 00273961, se sídlem Valčíkova 52, 530 02 Pardubice 2, která upíše 4 366 

(slovy: čtyři tisíce tři sta šedesát šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o 

jmenovité hodnotě 4,366.000,-Kč (slovy: čtyři miliony tři sta šedesát šest tisíc korun českých), 

4.11 Obec Morašice, IČ 00580678, se sídlem Morašice 59, 535 01 Přelouč, která upíše 1 074 (slovy: 

jeden tisíc sedmdesát čtyři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o jmenovité 

hodnotě 1,074.000,-Kč (slovy: jeden milion sedmdesát čtyři tisíc korun českých), 

4.12 Obec Moravany, IČ 00273988, se sídlem nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany, která upíše 4 655 

(slovy: čtyři tisíce šest set padesát pět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o 

jmenovité hodnotě 4,655.000,-Kč (slovy: čtyři miliony šest set padesát pět tisíc korun českých), 

4.13 Obec Němčice, IČ 00580589, se sídlem Němčice 96, 533 52 Němčice, která upíše 1 411 (slovy: 

jeden tisíc čtyři sta jedenáct) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o jmenovité 

hodnotě 1,411.000,-Kč (slovy: jeden milion čtyři sta jedenáct tisíc korun českých), 

4.14 Obec Opatovice nad Labem, IČ 00274011, se sídlem Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad 

Labem, která upíše 6 511 (slovy: šest tisíc pět set jedenáct) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 

celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 6,511.000,-Kč (slovy: šest milionů pět set jedenáct tisíc 

korun českých), 

4.15 Statutární město Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 

které upíše 3667 (slovy: tři tisíce šest set šedesát sedm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 

celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 3,667.000,-Kč (slovy: třimiliony šest set šedesát sedm tisíc 

korun českých), 

4.16 Město Přelouč, IČ 00274101, se sídlem Československé armády 1665, 535 01 Přelouč, které 

upíše 1 373 (slovy: jeden tisíc tři sta sedmdesát tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem 

tedy akcie o jmenovité hodnotě 1.373.000,-Kč (slovy: jeden milion tři sta sedmdesát tři tisíc korun 

českých), 

4.17 Obec Semín, IČ 00274224, se sídlem Semín 138, 535 01 Přelouč, která upíše 5 878 (slovy: pět 

tisíc osm set sedmdesát osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o 

jmenovité hodnotě 5.878.000,-Kč (slovy: pět milionů osm set sedmdesát osm tisíc korun českých), 

4.18 Město Sezemice, IČ 00274241, se sídlem Husovo nám. 790, 533 04 Sezemice, které upíše 760 

(slovy: sedm set šedesát) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o jmenovité 

hodnotě 760.000,-Kč (slovy: sedm set šedesát tisíc korun českých), 

4.19Obec Srnojedy, IČ 00191159, se sídlem Ke Hřišti 8, 530 02 Srnojedy, která upíše 98 (slovy: 

devadesát osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 

98.000,-Kč (slovy: devadesát osm tisíc korun českých), 

4.20 Obec Staré Hradiště, IČ 00274305, se sídlem Staré Hradiště 155, 533 52 Staré Hradiště, která 

upíše 1 610 (slovy: jeden tisíc šest set deset) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy 
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akcie o jmenovité hodnotě 1,610.000,-Kč (slovy: jeden milion šest set deset tisíc korun českých), 

4.21Obec Záboří nad Labem, IČ 00236624, se sídlem Školní 164, 285 74 Záboří nad Labem, která 

upíše 949 (slovy: devět set čtyřicet devět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy 

akcie o jmenovité hodnotě 949.000,-Kč (slovy: devět set čtyřicet devět tisíc korun českých). 

 

5. Předmět nepeněžitého vkladu a výše ocenění  

5.15Upisovatel Statutární město Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 

Pardubice, předmět vkladu -infrastrukturní majetek -sítě technické infrastruktury: vodovod 

(Marcipánka), kanalizace (Marcipánka), revizní šachty kanalizace (Marcipánka), Na Spravedlnosti –

kanalizace stoka A-1, Na Spravedlnosti –kanalizace stoka A-2-1 a Na Spravedlnosti –revizní šachty 

kanalizace v k.ú. a obci Pardubice a ZTV Doubravice vodovod řad A, ZTV Doubravice vodovod řad B, 

ZTV Doubravice vodovod řad C,D, SO 04 kanalizace stoka 1, SO 04 kanalizace revizní šachty, SO 05 

kanalizace revizní šachty, SO 05 kanalizace stoka S1, SO 05 kanalizace stoka S1, SO 05 kanalizace 

stoka S2, SO 05 kanalizace stoka S2-1 a SO 05 kanalizace stoka S2-1-A vk.ú.Doubravice a obci 

Pardubice, infrastrukturní majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 3258-01-2021 zpracovaným 

soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem dne 7.1.2021, cena nepeněžitého vkladu činí 

5,653.360,-Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 3667 (slovy: tři tisíce šest set šedesát sedm) 

ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 3,667.000,-Kč 

(slovy: tři miliony šest set šedesát sedm tisíc korun českých). 

 

6. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky 

 

7. Emisní kurz upisovaných akcií  

Emisní kurz akcie činí 1.541,54 Kč na každou upsanou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.  

 

8. Lhůta pro upsání akcií  

Upisovací lhůta činí 90 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým 

zájemcům uvedeným pod bodem 4 tohoto usnesení doručen návrh na uzavření Smlouvy o upsání 

akcií s náležitostmi v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 ZOK. Společnost nemůže doručit 

návrh Smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního 

rejstříku. 

9. Místo, kde lze upsat akcie  

Sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice.  

10. Místo a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu  

Sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, lhůta činí 

90 dnů ode dne doručení uzavřené Smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti.  

11. Splacení emisního kurzu akcií nepeněžitým vkladem  

Nepeněžité vklady budou vneseny postupem dle § 19 ZOK, upisovatel předá společnosti Vodovody 

a kanalizace Pardubice, a.s. nepeněžitý vklad (nemovitou věc) zápisem o předání předmětu 

nepeněžitého vkladu a písemným prohlášením o vnesení nemovité věci s úředně ověřeným 

podpisem.  

12. Rozdíl mezi cenami nepeněžitých vkladů jednotlivých upisovatelů a součiny emisního kursu s 

počtem akcií vydávaných jednotlivým upisovatelům  

Rozdíl mezi cenami nepeněžitých vkladů jednotlivých upisovatelů a součiny emisního kursu s 

počtem akcií vydávaných jednotlivým upisovatelům bude společností upisovatelům vrácen v 

souladu s § 249 ZOK následovně 

12.1Obci Bezděkov, IČ 00273325 bude společností vrácena částka 854,38 Kč, 

12.2Obci Břehy, IČ 00273392 bude společností vrácena částka 265,62 Kč, 
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12.3Obci Čepí, IČ 00273457 bude společností vrácena částka 880,24 Kč, 

12.4Městu Dašice, IČ 00273481 bude společností vrácena částka 1.518,70 Kč, 

12.5Obci Hlavečník, IČ 00273554 bude společností vrácena částka 129,36 Kč, 

12.6Obci Hrobice, IČ 00273635 bude společností vrácena částka 577,82 Kč, 

12.7Městu Chvaletice, IČ 00273660 bude společností vrácena částka 14,30 Kč, 

12.8Obci Jankovice, IČ 00273694 bude společností vrácena částka 180,32 Kč, 

12.9Městu Lázně Bohdaneč, IČ 00273350 bude společností vrácena částka 1.248,02 Kč, 

12.10Obci Mikulovice, IČ 00273961 bude společností vrácena částka 592,69 Kč, 

12.11Obci Morašice, IČ 00580678 bude společností vrácena částka 93,68 Kč, 

12.12Obci Moravany, IČ 00273988 bude společností vrácena částka 394,87 Kč, 

12.13Obci Němčice, IČ 00580589 bude společností vrácena částka 204,63 Kč, 

12.14Obci Opatovice nad Labem, IČ 00274011 bude společností vrácena částka 1.392,40 Kč, 

12.15Statutárnímu městu Pardubice, IČ 00274046 bude společností vrácena částka 545,68 Kč, 

12.16Město Přelouč, IČ 00274101 bude společností vrácena částka 655,30 Kč, 

12.17Obci Semín, IČ 00274224 bude společností vrácena částka 829,98 Kč, 

12.18Městu Sezemice, IČ 00274241 bude společností vrácena částka 1.396,60 Kč, 

12.19Obci Srnojedy, IČ 00191159 bude společností vrácena částka 1.294,47 Kč, 

12.20Obci Staré Hradiště, IČ 00274305 bude společností vrácena částka 414,86 Kč, 

12.21Obci Záboří nad Labem, IČ 00236624 bude společností vrácena částka 1.340,19 Kč. 

 

Úplné znění usnesení o zvyšování základního kapitálu je součástí pozvánky a je přílohou č. 1.1 

tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

účast města Pardubice na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice 

a.s., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ 60108631 v návaznosti na 

předchozím usnesení tak, že město Pardubice se na tomto navýšení bude podílet vodárenským 

majetkem města Pardubice, který je detailně popsán a oceněn znaleckým posudkem Ing. Jaroslava 

Mrázka, č. posudku 3258-01-2021 (vodovod a kanalizace rodinných domů Doubravice, vodovod a 

splašková kanalizace stavby PEPRNÍK bytový dům Pardubice, jednotná kanalizace stavby Na 

Spravedlnosti – rekonstrukce kanalizace). Posudek je přílohou č. 1.2 tohoto usnesení.   

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

hlasovat zástupci města na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a. s. dne 

17. 6. 2021 v souladu s předchozím rozhodnutím zastupitelstva k tomuto návrhu usnesení I.  

T: 17. 6. 2021 

Z: Jan Mazuch 

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. Z/2241/2021               (pro 32, proti 0, zdrž. 4, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., se sídlem Pardubice, Zelené 

Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ 6010863, předložený k hlasování na valné hromadě dne 
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17. 6. 2021, s výjimkou § 24 odst. 2 stanov. Celý text navrhovaného novelizovaného znění stanov 

včetně vyznačených navrhovaných změn je přílohou tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

protinávrh akcionáře Statutární město Pardubice k bodu 10 pořadu řádné valné hromady 

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČ 6010863, svolané na 17. 6. 2021, tohoto znění 

– citace: 

„V ustanovení § 24 ods. 2 stanov ve znění navržených změn se text „30 (třicet)“ nahrazuje textem 

„40 (čtyřicet)“.“ 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

hlasovat zástupci města na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a. s. dne 

17. 6. 2021 v souladu s předchozím rozhodnutím zastupitelstva k tomuto návrhu usnesení I. a II. 

T: 17. 6. 2021 

Z: Jan Mazuch 

9 

Akcionářská smlouva ve společnosti BK Pardubice a.s. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
František Brendl 
Jan Mazuch 
Karel Haas 
Jan Hrubeš  
Pavel Stara, zástupce BK Pardubice a.s. 
Jakub Rychtecký 
Vít Ulrych 
Jan Hrabal 
 

S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
Radka Hejného podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/2242/2021               (pro 32, proti 1, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření Akcionářské smlouvy mezi akcionáři společnosti ve společnosti BK Pardubice a.s.,  

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

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít Akcionářskou smlouvu mezi akcionáři společnosti ve společnosti BK Pardubice a.s.,  

IČ: 276 54 796, která je přílohu č. 1 tohoto usnesení.  
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T: 10. 6. 2021 

Z: Martin Charvát 

10 

Plán investičního rozvoje MFA (plnění akcionářské dohody v HC) 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Karel Haas 
Jan Mazuch 
Ondřej Šebek, ředitel RFP a.s. 
JUDr. Ervín Perten, právní zástupce města  
Martin Charvát 
František Brendl 
Jan Hrabal 
Martin Kolovratník 
Vít Ulrych 
Petr Klimpl 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
Vladimíra Martince a Dušana Salfického podána informace o jejich poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/2243/2021               (pro 22, proti 5, zdrž. 8, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Dodatek č. 2 Akcionářské dohody uzavřené dne 12. 6. 2020 mezi městem Pardubice a společností 

HokejPce 2020 s.r.o., který je přílohou tohoto usnesení.   

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít Dodatek č. 2 Akcionářské dohody uzavřené dne 12. 6. 2020 mezi městem Pardubice 

a společností HokejPce 2020 s.r.o., který je přílohou tohoto usnesení.   

T: 10. 06. 2021 

Z: M.Charvát, primátor 

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. Z/2244/2021               (pro 22, proti 5, zdrž. 8, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Doporučuje 
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Radě města Pardubic, aby v pozici jediného akcionáře společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s. 

(dále jen RFP) přijímala a/nebo předkládala zastupitelstvu v souladu se stanovami společnosti 

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

akcionářské dohody ve znění dodatku č. 2. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Potvrzuje 

Představenstvu společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s. připravenost postupovat v souladu s 

uzavřenou Smlouvou o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu uzavřenou s RFP dne 

29. 12. 2017 s tím, že tato smlouva definuje podmínky pro poskytování ročních provozních dotací 

na fungování MFA ve veřejného zájmu a bude kryta v predikované hodnotě 20 mil. Kč s případnou 

budoucí indexací, která bude korektně zohledňovat inflační a případné další objektivní skutečnosti, 

které nelze aktuálně reálně predikovat. 

 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. Z/2245/2021               (pro 22, proti 5, zdrž. 8, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Bere na vědomí 

částečné splnění usnesení č. Z/2422/2018, III., které je dokladováno zpracovanou „Koncepcí 

zapracování hráčů do A týmu a dlouhodobou sportovní strategii vedoucí k úspěšnosti A týmu“ 

ze dne 4. 5. 2021, která je přílohou č. 7.1 důvodové zprávy s tím, že na toto částečné splnění bude 

navazovat projednání v odborných komisích rady města s následným projednáním v radě města. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Souhlasí 

s tím, aby odbornou komisí dotčenou usnesením č. Z/2422/2018, III. byla Komise pro sport a 

Komise pro strategii a smart city. 

11 

Vyhodnocení stanovisek politických klubů k novému územnímu plánu 

(tento bod byl projednán po bodu „Diskuse“) 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- stáhl návrh č. 1 a 2, podal nový návrh na usnesení nahrazující tyto dva stažené návrhy (viz 

přijatý návrh č. 5) 
- s ohledem na přijetí návrhu č. 3 stáhl návrh č. 4 

 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Jakub Kutílek 
Karel Haas 
Helena Dvořáčková – podala tři nové návrhy na usnesení (viz přijaté návrhy č. 6 a 7 a nepřijatý návrh 
č. 8) 
Petr Kvaš 
Martin Charvát 
Václav Snopek 
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Jan Procházka 
Vít Ulrych 
Karel Haas 
Zuzana Kavalírová, vedoucí odboru hlavního architektu 
Vojtěch Jirsa 
Vítězslav Štěpánek 
 
 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. Z/2246/2021               (pro 31, proti 4, zdrž. 2. nehl. 0) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Souhlasí 

se zařazením lokality Hůrka – tak jak byl v návrhu pro veřejné projednání. 

 

 

Návrh předkladatele nahrazující stažené návrhy č. 1 a 2 

Číslo návrhu: 005 

Přijaté usnesení č. Z/2247/2021               (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

prověřit zastavitelné plochy v lokalitě Starzone v rozsahu dle návrhu pro veřejné projednání pro 

funkce, které by negativně (hluk, prach, zvýšená dopravní zátěž) nezatěžovaly obyvatele Černé za 

Bory a Staročernska. 

 

 

Návrh H. Dvořáčkové 

Číslo návrhu: 006 

Přijaté usnesení č. Z/2248/2021               (pro 25, proti 6, zdrž. 6, nehl. 0) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

pokyn pro úpravu návrhu ÚP: Ponechat veškeré zastavitelné plochy dle současně platného 

územního plánu jako zastavitelné i v novém územním plánu v intencích platného ÚP. 

 

 

Návrh H. Dvořáčkové 

Číslo návrhu: 007 

Přijaté usnesení č. Z/2249/2021               (pro 27, proti 5, zdrž. 4, nehl. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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pokyn pro úpravu návrhu ÚP: Plochy dle značení návrhu nového ÚP č. 429-Z,436-Z,227-Z,236-Z,445-

Z a 486-Z( v lokalitě Dubina) ponechat v intencích platného územního plánu. 

 

 

Návrh usnesení č. 001 byl stažen                

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Souhlasí 

s úpravou lokality Starzone dle stávajícího ÚPmP v rámci nového Územního plánu Pardubice 

 

 

Návrh usnesení č. 002 byl stažen                

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Souhlasí 

s návrhem řešení lokality Starzone dle nového Územního plánu Pardubice dle návrhu k veřejnému 

projednání. 

 

 

Návrh usnesení č. 004 byl stažen                

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Souhlasí 

s návrhem řešení lokality Hůrka – kasárna bez bytové výstavby. 

 

 

Návrh H. Dvořáčkové 

Návrh usnesení č. 008 nebyl přijat               (pro 19, proti 9, zdrž. 9, nehl. 0) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

pokyn pro úpravu návrhu ÚP: Zařadit plochu č.435-Z(Cihelna) dle značení návrhu nového ÚP do 

zastavitelného území. 

 

12 

Doprava handicapovaných - Smlouva o spolupráci 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/2250/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění přepravy handicapovaných osob mezi statutárním 

městem Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČO 00274046 a Dopravním podnikem 

města Pardubic, a.s., Teplého 2141, 532 20 Pardubice, IČO 63217066, která je přílohou č. 1 tohoto 

usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít Smlouvu o spolupráci při zajištění přepravy handicapovaných osob mezi statutárním 

městem Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČO 00274046 a Dopravním podnikem 

města Pardubic, a.s., Teplého 2141, 532 20 Pardubice, IČO 63217066. 

Z: Martin Charvát, primátor města, Iva Bartošová, vedoucí odboru sociálních věcí 

T: 30.6.2021 

 

13 

Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupil: 
Jan Hrubeš – požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 1 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany Jana 
Hrubeše podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/2251/2021               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí dotací z Programu podpory kultury subjektům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení, 

a to ve výši uvedené ve sloupci "Navrhované prostředky v Kč". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury se subjekty 

uvedenými v příloze č. 2 - č. 9 tohoto usnesení. 
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III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými v příloze č. 2 - č. 9 

tohoto usnesení.  

Z: Mgr. Ivana Liedermanová, PaedDr. Jan Mazuch  

T: 30.9.2021 

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. Z/2252/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Ruší 

část usnesení č. Z/2091/2021 ze dne 25.3.2021, a to tak, že ruší poskytnutí dotace (položka č. 16 

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

(příloha č. 7 usnesení č. Z/2091/2021) subjektu panu Lumíru Sokolovi, se sídlem: Spojilská 1028, 

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

celoroční činnosti" ve výši 80.000,- Kč, a to z důvodu úmrtí žadatele o dotaci před schválením 

žádosti o poskytnutí dotace. 

 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. Z/2253/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

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

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

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

"de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury ve 

výši 80.000,- Kč fyzické osobě podnikající paní Andree Sokolové, se sídlem: Spojilská 1028, 530 03 

Pardubice, IČ: 67477631, na realizaci projektu "RC Ponorka - podpora celoroční činnosti", která je 

přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury  dle 

bodu II. tohoto usnesení.  

Z: Mgr. Ivana Liedermanová, PaedDr. Jan Mazuch  

T: 31.8.2021 
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14 

Revokace usnesení - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací - Pardubičtí tahouni 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupil: 
Ulrych Vít – požádal o samostatné hlasování k předloženým návrhům 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/2254/2021               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

změnu usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/2036/2021 ze dne 11.3.2021, jímž bylo 

schváleno poskytnutí dotace z Programu podpory Pardubičtí tahouni příjemci dotace Sdružení 

aviatické pouti, se sídlem: Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice, IČ: 64242943, na realizaci 

projektu "Aviatická pouť 2021", ve kterém se na žádost příjemce dotace mění stanovené čerpání 

dotace na upravené položky v rozpočtu při zachování původně schválené výše dotace v částce 

500.000,- Kč a změny v plánované dramaturgii projektu s ohledem na restriktivní opatření přijatá 

orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí  vzniku a rozšíření 

onemocnění SARS CoV-2. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory Pardubičtí tahouni ve 

výši 500.000,- Kč se subjektem Sdružení aviatické pouti, se sídlem: Pražská 179, Popkovice, 530 06 

Pardubice, IČ: 64242943, na realizaci projektu "Aviatická pouť 2021", která je přílohou tohoto 

usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem uvedeným v příloze č. 1 tohoto 

usnesení bodu II.  

Z: Mgr. Ivana Liedermanová, Mgr. Jakub Rychtecký  

T: 31.7.2021 

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. Z/2255/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

změnu usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/2036/2021 ze dne 11.3.2021, jímž bylo 

schváleno poskytnutí dotace z Programu podpory Pardubičtí tahouni příjemci dotace panu 
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Oldřichu Bujnochovi, se sídlem: Topolská 739, 537 05 Chrudim, IČ: 10479724, na realizaci projektu 

"Pardubický vinařský půlmaraton 2021", ve kterém se na žádost příjemce dotace mění stanovené 

čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu při zachování původně schválené výše dotace v 

částce 250.000,- Kč a změny v plánované dramaturgii projektu s ohledem na restriktivní opatření 

přijatá orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí  vzniku a rozšíření 

onemocnění SARS CoV-2. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory Pardubičtí tahouni ve 

výši 250.000,- Kč se subjektem panem Oldřichem Bujnochem, se sídlem: Topolská 739, 537 05 

Chrudim, IČ: 10479724, na realizaci projektu "Pardubický vinařský půlmaraton 2021", která je 

přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem uvedeným v příloze č. 2 tohoto 

usnesení bodu II.  

Z: Mgr. Ivana Liedermanová, Mgr. Jakub Rychtecký  

T: 31.7.2021 

15 

Poskytnutí dotací z Programu podpory rodinných center 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/2256/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí dotace ve výši 96.000,- Kč z Programu podpory rodinných center subjektu Elipsa - 

Montessori centrum Pardubice, o.p.s., se sídlem Železničního pluku 1983, 530 02 Pardubice, IČO 

28848071, na realizaci projektu "Podpora celoročních programů pro rodiny s dětmi realizovaných v 

Montessori centru Elipsa". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 96.000,- Kč z Programu podpory 

rodinných center se subjektem Elipsa - Montessori centrum Pardubice, o.p.s., se sídlem 

Železničního pluku 1983, 530 02 Pardubice, IČO 28848071, na realizaci projektu "Podpora 

celoročních programů pro rodiny s dětmi realizovaných v Montessori centru Elipsa", ve znění dle 

přílohy č. 1 tohoto usnesení č. 1. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 
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uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory rodinných center se 

subjektem Elipsa - Montessori centrum Pardubice, o.p.s., se sídlem Železničního pluku 1983, 530 02 

Pardubice, IČO 28848071, na realizaci projektu "Podpora celoročních programů pro rodiny s dětmi 

realizovaných v Montessori centru Elipsa", ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č. 1. 

Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký 

T: 31.7.2021 

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. Z/2257/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí dotace ve výši 230.000,- kč z Programu podpory rodinných center subjektu Rodinné 

centrum Kulihrášek, z.s., se sídlem Mandysova 335, 530 03 Pardubice, IČO 28551541, na realizaci 

projektu "Šťastná rodina s Kulihráškem". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 230.000,- Kč z Programu podpory 

rodinných center se subjektem Rodinné centrum Kulihrášek, z.s., se sídlem Mandysova 335, 530 03 

Pardubice, IČO 28551541, na realizaci projektu "Šťastná rodina s Kulihráškem", ve znění dle přílohy 

č. 1 tohoto usnesení č. 2. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory rodinných center se 

subjektem Rodinné centrum Kulihrášek, z.s., se sídlem Mandysova 335, 530 03 Pardubice, IČO 

28551541, na realizaci projektu "Šťastná rodina s Kulihráškem", ve znění dle přílohy č. 1 tohoto 

usnesení č. 2. 

Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký 

T: 31.7.2021 

 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. Z/2258/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí dotace ve výši 137.000,- Kč z Programu na podporu rodinných center subjektu Rodinné 

Integrační Centrum, z.s., se sídlem nám. Republiky 2686, 530 02 Pardubice, IČO 27026728, na 

realizaci projektu "Podpora rodin prostřednictvím prorodinných aktivit v RIC". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 137.000,- Kč z Programu na podporu 

rodinných center se subjektem Rodinné Integrační Centrum, z.s., se sídlem nám. Republiky 2686, 

530 02 Pardubice, IČO 27026728, na realizaci projektu "Podpora rodin prostřednictvím 

prorodinných aktivit v RIC", ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č. 3. 
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III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu na podporu rodinných center se 

subjektem Rodinné Integrační Centrum, z.s., se sídlem nám. Republiky 2686, 530 02 Pardubice, IČO 

27026728, na realizaci projektu "Podpora rodin prostřednictvím prorodinných aktivit v RIC", ve 

znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č. 3. 

Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký 

T: 31.7.2021 

 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. Z/2259/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč z Programu na podporu rodinných center subjektu Sluníčko - 

Centrum pro rodinu, z.s., se sídlem Štefánikova 1053, 530 02 Pardubice, IČO 22768866, na realizaci 

projektu "Se Sluníčkem v roce 2021". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč z Programu na podporu 

rodinných center se subjektem Sluníčko - Centrum pro rodinu, z.s., se sídlem Štefánikova 1053, 530 

02 Pardubice, IČO 22768866, na realizaci projektu "Se Sluníčkem v roce 2021", ve znění dle přílohy 

č. 1 tohoto usnesení č. 4. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu na podporu rodinných center se 

subjektem Sluníčko - Centrum pro rodinu, z.s., se sídlem Štefánikova 1053, 530 02 Pardubice, IČO 

22768866, na realizaci projektu "Se Sluníčkem v roce 2021", ve znění dle přílohy č. 1 tohoto 

usnesení č. 4. 

Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký 

T: 31.7.2021 

 

16 

Poskytnutí individuální dotace na financování sociálních služeb v souvislosti s 

COVID 19 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/2260/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace ve výši 300.000,- Kč z Programu podpory v sociální a zdravotní 

oblasti subjektu SKP-CENTRUM, o.p.s. se sídlem Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, IČO 

27534804, na realizaci projektu "Financování sociálních služeb v souvislosti s COVID 19". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 300.000,- Kč z Programu 

podpory v sociální a zdravotní oblasti se subjektem SKP-CENTRUM, o.p.s. se sídlem Jungmannova 

2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, na realizaci projektu "Financování sociálních služeb v 

souvislosti s COVID 19", ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č. 1. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory v sociální a 

zdravotní oblasti se subjektem SKP-CENTRUM, o.p.s. se sídlem Jungmannova 2550, 530 02 

Pardubice, IČO 27534804, na realizaci projektu "Financování sociálních služeb v souvislosti s COVID 

19", ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č. 1. 

Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký 

T: 31.7.2021 

 

17 

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

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/2261/2021               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D1734/00552/19  ze dne 4.12.2019 mezi 

statutárním městem Pardubice a spolkem Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice, z.s., IČO: 

42939585, sídlo: U Stadionu 1652, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na projekt „Přemístění 

tenisových kurtů“ ve výši 3.466.000,- Kč, jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku zpracování 

projektové dokumentace a upřesnění realizace přesunu subjektu do nové lokality zpřesňuje účel 

podpořeného projektu, mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu při 
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zachování původně schválené výše dotace a prodlužují související lhůty (termíny dosažení účelu a 

čerpání dotace, případného vrácení dotace a jejího vyúčtování). Znění dodatku je přílohou tohoto 

usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít dodatek č. 1 k veřejnoprávní Smlouvě o poskytnutí dotace č. D1734/00552/19 ze dne 

4.12.2019 mezi statutárním městem Pardubice a spolkem Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice, 

z.s., IČO: 42939585, sídlo: U Stadionu 1652, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, dle bodu I. tohoto 

usnesení, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

Z:  Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí OŠKS 

T: 31.07.2021 

 

18 

Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 

S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
Petra Klimpla podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/2262/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 100.000,- Kč spolku GOLF CLUB 

AKADEMIE DŘÍTEČ z.s., IČO: 04009495, sídlo: Dříteč č.p. 205, 530 05 Dříteč, na realizaci projektu 

"Golfová akademie". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve 

výši 100.000,- Kč se společností GOLF CLUB AKADEMIE DŘÍTEČ z.s., IČO: 04009495, sídlo: Dříteč č.p. 

205, 530 05 Dříteč, na realizaci projektu "Golfová akademie" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 

100.000,- Kč se společností GOLF CLUB AKADEMIE DŘÍTEČ z.s., IČO: 04009495, sídlo: Dříteč č.p. 205, 

530 05 Dříteč, na realizaci projektu "Golfová akademie" ve znění přílohy č. 1 schválené v bodu II. 

tohoto usnesení. 

Z: I. Liedermanová 

T: 30.11.2021 
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Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. Z/2263/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 150.000,- Kč spolku Hvězda 

Pardubice z.s., IČO: 26650193, sídlo: Čs. armády 2515, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na 

realizaci projektu "Mzda správců Městského atletického stadionu". Dotace nebude poskytnuta v 

režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve 

výši 150.000,- Kč spolku Hvězda Pardubice z.s., IČO: 26650193, sídlo: Čs. armády 2515, Zelené 

Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Mzda správců Městského atletického stadionu" 

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 

150.000,- Kč spolku Hvězda Pardubice z.s., IČO: 26650193, sídlo: Čs. armády 2515, Zelené 

Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Mzda správců Městského atletického stadionu" 

ve znění přílohy č. 1 schválené v bodu II. tohoto usnesení. 

Z: I. Liedermanová 

T: 30.11.2021 

 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. Z/2264/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální investiční dotace z Programu podpory sportu ve výši 150.000,- Kč spolku SK 

Pardubičky, z.s., IČO: 15049027, sídlo: U Borku 371, Pardubičky, 530 03 Pardubice, na realizaci 

projektu "Umělé osvětlení tréninkových ploch – II. etapa". Dotace bude poskytnuta v režimu "de 

minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 150.000,- Kč se spolkem SK Pardubičky, z.s., IČO: 15049027, sídlo: U Borku 371, 

Pardubičky, 530 03 Pardubice, na realizaci projektu "Umělé osvětlení tréninkových ploch – II. 

etapa" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 

150.000,- Kč se spolkem SK Pardubičky, z.s., IČO: 15049027, sídlo: U Borku 371, Pardubičky, 530 03 
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Pardubice, na realizaci projektu "Umělé osvětlení tréninkových ploch – II. etapa" ve znění přílohy č. 

1 schválené v bodu II. tohoto usnesení. 

Z: I. Liedermanová 

T: 30.11.2021 

 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. Z/2265/2021               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální investiční dotace z Programu podpory sportu ve výši 600.000,- Kč spolku OK 

Lokomotiva Pardubice, spolek, IČO: 26606747, sídlo: Palackého třída 2547, Zelené Předměstí, 530 

02 Pardubice, na realizaci projektu "Klubovna orientačních běžců". Dotace bude poskytnuta v 

režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 600.000,- Kč se spolkem OK Lokomotiva Pardubice, spolek, IČO: 26606747, sídlo: 

Palackého třída 2547, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Klubovna 

orientačních běžců" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 

600.000,- Kč se spolkem OK Lokomotiva Pardubice, spolek, IČO: 26606747, sídlo: Palackého třída 

2547, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Klubovna orientačních běžců" ve 

znění přílohy č. 1 schválené v bodu II. tohoto usnesení. 

Z: I. Liedermanová 

T: 30.11.2021 

19 

Dotace na zvláštní přepravu handicapovaných 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 

S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
Roberta Klča a Tomáše Pelikána podána informace o jejich poměru k projednávané věci. 
 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/2266/2021               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí dotace obchodní společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO: 63217066, se 

sídlem Teplého 2141, Zelené Předměstí, 530 20 Pardubice, ve výši 790  tis. Kč pro účely 

provozování zvláštní přepravy osob se sníženou schopností pohybu vozidlem upraveným pro 

přepravu vozíků pro handicapované v roce 2021. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši 790 tis. Kč pro účely 

provozování zvláštní přepravy osob se sníženou schopností pohybu vozidlem upraveným pro 

přepravu vozíků pro handicapované v roce 2021 obchodní společnosti Dopravní podnik města 

Pardubic a.s., IČO: 63217066, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2141, PSČ 532 20, 

ve znění, které je přílohou tohoto usnesení 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 790 tis. Kč s obchodní společností 

Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO: 63217066, se sídlem Teplého 2141, Zelené Předměstí, 

532 20 Pardubice, dle bodu II. tohoto usnesení, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.  

Z: Petr Kvaš, náměstek primátora 

    Vladimír Bakajsa, vedoucí odboru dopravy 

T: 30.6.2021 

20 

Referendum o způsobu opravy Zelené brány 

Zpravodaj: Jan Hrabal, Vít Ulrych, zastupitele města 
 
Slovo předkladatelů a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Jan Hrubeš – podal nový návrh na usnesení (viz přijatý návrh č. 5) 
Václav Snopek 
Petr Kvaš – podal nový návrh na usnesení (viz nepřijatý návrh č. 6) 
Vít Ulrych 
Petr Klimpl 
Jiří Rejda 
Jan Hrabal 
Jiří Hájek 
František Brendl 
Martin Charvát 
 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/2267/2021               (pro 22, proti 8, zdrž. 6, nehl. 1) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

v souladu s § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, vyhlášení místního referenda, a to za níže uvedených podmínek: 

a) místní referendum se bude konat na území statutárního města Pardubice. 

 

b) k rozhodnutí v místním referendu se předkládá otázka následujícího znění: 

„Souhlasíte s tím, aby při opravě Zelené brány byly obnoveny vnější omítky?“; kontext uvedené 

otázky bude občanům podrobně vysvětlen v rámci informační kampaně. 

 

c) odůvodnění návrhu: Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 11. března 2021 

usnesením Z/2034/2021 schválilo 20 hlasy zastupitelů záměr opravy Zelené brány formou 

obnovení vnějších omítek na všech průčelích věže od koruny rozšířené podnože po ochoz s tím, že 

spodní části jižní části fasády se zbytky odbourané strážnice budou opraveny konzervační metodou. 

Politické strany a hnutí zastoupené v zastupitelstvu statutárního města Pardubic neměly ve svých 

programech problematiku opravy Zelené brány. Občané města neměli možnost v posledních 

komunálních volbách posoudit představy politických subjektů o způsobu opravy této dominanty 

města. Tato otázka je natolik důležitá a přesahující funkční období tohoto zastupitelstva, že by 

občané Pardubic měli mít možnost napřímo se vyjádřit k této problematice prostřednictvím 

referenda. 

Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 29. dubna 2021 usnesením Z/2109/2021 

zrušilo svým usnesením záměr opravy Zelené brány formou obnovení vnějších omítek na všech 

průčelích věže od koruny rozšířené podnože po ochoz s tím, že spodní části jižní části fasády se 

zbytky odbourané strážnice budou opraveny konzervační metodou. 

Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 29. dubna 2021 usneseními Z/2106/2021 a 

Z/2107/2021 schválilo záměr vyhlášení místního referenda, jehož předmětem bude způsob 

provedení opravy Zelené brány, a to v termínu současně s nejdříve konanými volbami do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 29. dubna 2021 usneseními Z/2108/2021 

uložilo Radě města Pardubic zajistit vznik pracovní skupiny z řad členů zastupitelstva města 

Pardubic a zaměstnanců Magistrátu města Pardubic, která připraví návrh podmínek konání 

místního referenda (včetně formulace otázky, která bude předložena k rozhodnutí v referendu). 

Pracovní skupina byla ustanovena na jednání Rady města Pardubic dnes 10. dubna 2021 a sešla se 

formou online na jednání dne 13. dubna 2021. Svým hlasováním podpořila konání referenda a 

stanovila, že ohledně způsobu opravy Zelené brány bude položena jediná otázka ve znění 

„Souhlasíte s tím, aby při opravě Zelené brány byly obnoveny vnější omítky?“. 

V případě schválení referenda se pracovní skupina sejde k projednání dalších úkonů souvisejících s 

přípravou referenda, 

 

d) odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v 

místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu obce: náklady na provedení místního 

referenda (např. na tisk hlasovacích lístků, nákup obálek a přiměřenou propagaci) lze odhadnout 

cca na 300 000 Kč; náklady na realizaci rozhodnutí přijatého v místním referendu lze velmi rámcově 

a předběžně odhadnout takto – cca 1,1 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace, z 

projektové dokumentace by vyplynul odhad vlastních realizačních nákladů (současný velmi hrubý a 

předběžný odhad = 25 – 35 mil. Kč), výsledné realizační náklady by se pak odvíjely od cenové 
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nabídky získané v zadávacím řízení; způsob úhrady z rozpočtu obce – náklady ponese město ze 

svého rozpočtu, budou uhrazeny standardním způsobem, použitím přidělených finančních 

prostředků z příslušných rozpočtových položek. 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. Z/2268/2021               (pro 22, proti 8, zdrž. 6, nehl. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

konání místního referenda současně s nejdříve konanými volbami do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky. 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. Z/2269/2021               (pro 22, proti 8, zdrž. 6, nehl. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

zajištění realizace místního referenda dle návrhu usnesení č. 1 a č. 2. 

Z: Michal Zitko, tajemník magistrátu 

T: v termínu nejdříve konaných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v 

souladu se zákonem o místním referendu 

 

Číslo návrhu: 005 

Přijaté usnesení č. Z/2270/2021               (pro 24, rpoti 4, zdrž. 8, nehl. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Pověřuje 

pracovní skupinu k referendu ustanovenou podle usnesení Z/2106/2021 a Z/2108/2021 koordinací 

informační kampaně a veřejné debaty o způsobu opravy Zelené brány. 

 

Návrh J. Hrubeše 

Návrh usnesení č. 004 byl stažen                

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Ruší 

usnesení Z/2106/2021, Z/2107/2021 a Z/2108/2021 ze dne 29. dubna 2021. 
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Návrh P. Kvaše 

Návrh usnesení č. 006 nebyl přijat               (pro 15, proti 9, zdrž. 11, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

záměr opravy Zelené brány v Zelenobranské ul. č.p. 76 v Pardubicích v rámci III. etapy realizace, a to 

formou konzervační metody na všech průčelích věže od koruny rozšířené podnože po ochoz. Spodní 

části jižní fasády se zbytky odbourané strážnice budou rovněž opraveny konzervační metodou. 

 

21 

Smlouva o poskytnutí provozní dotace pro P-PINK 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/2271/2021               (pro 29, proti 1, zdrž. 2, nehl. 5) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu statutárního města Pardubice ve výši 1,5 mil. Kč na 

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

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

Pardubický podnikatelský inkubátor pro rok 2021. Žádost je přílohou tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace ústavu Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., 

se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, nám. Republiky 12, 530 02, IČ: 63 72 562, ve výši 1,5 mil. Kč 

za účelem podpory projektu Pardubický podnikatelský inkubátor pro rok 2021. Znění smlouvy o 

poskytnutí dotace je přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít smlouvu o poskytnutí individuální dotace s ústavem Pardubický podnikatelský inkubátor 

z.ú., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, nám. Republiky 12, 530 02, IČ: 63 72 562, dle bodu II. 

tohoto usnesení ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

T: 15. 6. 2021 

Z: Jan Nadrchal 
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22 

Akcionářské záležitosti VAK Chrudim a.s. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Jan Hrubeš – požádal o samostatné hlasování o předložených návrzích 
Jan Mazuch 
 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/2272/2021               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

návrh na změnu stanov společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim a. s., se sídlem Chrudim, 

Novoměstská 626, 537 01, IČ 48171590 předložený k hlasování na valné hromadě dne 9. 6. 2021. 

Celý text navrhovaného novelizovaného znění stanov včetně vyznačených navrhovaných změn je 

přílohou tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

hlasovat zástupci města na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim a. s.  

dne 9. 6. 2021 v souladu s předchozím rozhodnutím zastupitelstva k tomuto návrhu usnesení I. 

T: 9. 6. 2021 

Z: Jan Mazuch 

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. Z/2273/2021               (pro 31, proti 0, zdrž. 4, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

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

71 590, s datem konání dne 9. 6. 2021 hlasovat u bodu 5. programu valné hromady proti 

navrženému usnesení o 

• vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů k upsání nových akcií společnosti, 

• zvýšení základního kapitálu společnosti,  

• souhlasu se započtením pohledávek akcionářů, 

• schválení smluv o započtení pohledávek akcionářů, 

Úplné znění návrhu usnesení k bodu č. 5 programu je součástí pozvánky na valnou hromadu, která 

je přílohou důvodové zprávy.  

T: 9. 6. 2021 

Z: Jan Mazuch 
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23 

Parkovací dům u MFA - postup a výstavba 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora; Helena Dvořáčková, zastupitelka města 
 
Slovo předkladatele a rozprava  - viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Vít Ulrych 
Karel Haas 
Vojtěch Jirsa – požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 3 
Tomáš Kolovratník 
Petr Kvaš 
Helena Dvořáčková 
 
 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/2274/2021               (pro 28, proti 4, zdrž. 2, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

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

U Stadionu“ s odhadovanými realizačními náklady ve výši 193 218,0 tis. bez DPH (dle odborného 

odhadu viz dokumentace návrhu stavby“) a přijaté usnesení Z/1890/2021 (citace: „ZmP doporučuje 

Zařadit projekt „Parkovací dům U Stadionu“ do seznamu významných investičních akcí města“) 

realizaci novostavby Parkovacího domu u arény dle zastupitelstvem schváleného návrhu stavby 

parkovacího domu U stadionu, zpracovaného Ing. Michalem Palaščakem a související realizaci 

zkapacitnění křižovatky ulice U Stadionu a Sukova (dále jen PROJEKT PARKOVACÍ DŮM) za těchto 

podmínek:  

1. PROJEKT PARKOVACÍ DŮM bude realizován dvěma stavebníky, a to městem Pardubice 

(zkapacitnění křižovatky ulice U Stadionu a Sukova) a Rozvojovým fondem Pardubice a.s. 

(dále jen RFP) v rozsahu „Novostavby PARKOVACÍHO DOMU“,  

 

2. Mezi dvěma stavebníky v rámci PROJEKTU PARKOVACÍHO DOMU, a to městem Pardubice 

a společností Rozvojovým fondem Pardubice a.s. (dále jen RFP) bude uzavřena dohoda na 

rozdělení jednotlivých stavebních objektů mezi tyto dva subjekty (stavebníky). 

 

3. Pozemky pro stavbu PARKOVACÍHO DOMU jsou v majetku města Pardubice a až do dokončení 

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

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

stavebního objektu – PARKOVACÍHO DOMU. 

 

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

Pardubice k tomuto postavení RFP poskytne nezbytnou součinnost. 

 

5. Město Pardubice bude investorem zkapacitnění křižovatky ulice U Stadionu a Sukova vč. 

vybudování nezbytné související infrastruktury. 
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6. Po dokončení stavby PARKOVACÍHO DOMU bude vypracován oddělovací geometrický plán 

na část pozemek pč. 372/8, část pozemku pč. 2672/6 a část pozemku pč. 372/1, vše k.ú. Pardubice 

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

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

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

takto identifikovaným a oceněným nepeněžitým vkladem. 

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. Z/2275/2021               (pro 28, proti 4, zdrž. 2, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

změnu financování projektové dokumentace zkapacitnění křižovatky ulice U Stadionu a Sukova vč. 

vybudování nezbytné infrastruktury, financování zajištění projektové dokumentace PARKOVACÍHO 

DOMU takto:   

 

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

kapitolu ORS. na pořízení projektové dokumentace,  

 

2. v kapitole ORS bude částka 4 200 tis. Kč požita na poskytnutí zápůjčky společnosti Rozvojový 

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

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

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

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

vkladem, který budou reprezentovat pozemky definované v bodu 6. předchozího usnesení.   

 

3. Rozvojový fond Pardubice a.s. předloží ZmP návrh ke schválení strukturu financování stavby 

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

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

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

 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. Z/2276/2021               (pro 31, proti 0, zdrž. 2, nehl. 3) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Souhlasí 

s tím, aby po dokončení novostavby PARKOVACÍHO DOMU ze strany společnosti Rozvojový fond 

Pardubice a.s. fungoval provozně ekonomický model PARKOVACÍHO DOMU u MFA vč. vazby na 

splácení úvěrových zdrojů použitých na jeho profinancování s těmito specifickými podmínkami:  

 

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

na cca 60 % parkovacích míst,   

 

2. cca 40 % parkovacích míst (vyhrazeno pro veřejnost) bude zahrnuto do systému veřejného 
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parkování s cenotvorbou určenou příslušným rozhodnutím rady, tj. bude schváleno Nařízení o 

placeném stání v PARKOVACÍM DOMĚ (nové samostatné nařízení), tzn. u těchto míst bude 

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

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

výběr poplatku za parkování.  

 

3. Nejpozději 3 měsíce před očekávaným termínem zahájení provozu PARKOVACÍHO DOMU bude 

schválena finální verze EKONOMICKO PROVOZNÍHO MODELU s tím, že dlouhodobé nové smluvní 

vztahy nesmějí být uzavřeny na dobu delší jak 12 měsíců, a to tak, aby dlouhodobá fixace ceny 

neohrozila zejména možnost profinancovat splátky úvěru ze strany RFP,    

 

4. po ukončení 12ti měsíčního provozu PARKOVACÍHO DOMU bude vyhodnocen nastavený 

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

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

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

rozsahu, kterým umožní pokrýt tento negativní rozdíl.   

 

24 

Akcionářské záležitosti Přístav Pardubice a.s. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Jakub Kutílek 
Jiří Hájek – požádal o samostatné hlasování o návrhu č. 2 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
Jiřího Hájka podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/2277/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

požádat majoritního akcionáře společnosti Přístav Pardubice a.s., IČ 609 165 83, společnost České 

přístavy a.s., aby financování provozních výdajů společnosti projednal s ostatními akcionáři 

společnosti disponujícími akciovým podílem 2 % a vyšším, a to ve lhůtě alespoň 90 dnů před 

konáním valné hromady, která o takovém navyšování bude rozhodovat. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

požádat představenstvo společnosti Přístav Pardubice a.s., aby iniciovalo u majoritního akcionáře 

společnosti Přístav Pardubice a.s., IČ 609 165 83, takový postup, který umožní navyšování 

základního kapitálu všem akcionářům společnosti, tj. v prvním kole upisování nebude vyloučeno 
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přednostní právo akcionářů na úpis akcií.  

: 2. 6. 2021 

Z: Jan Mazuch 

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. Z/2278/2021               (pro 32, proti 0, zdrž. 2, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

zástupci města delegovanému na valnou hromadu společnosti Přístav Pardubice a.s., IČO 609 165 

83 s datem konání dne 23. 6. 2021 postupovat s vazbou na bod č. 8 programu řádné valné hromady 

(zvýšení základního kapitálu o částku 1,5 mil. Kč s vyloučením přednostního práva navýšení pro 

ostatní akcionáře) takto:  

1. iniciovat stažení bodu č. 8 z programu jednání valné hromady tak, že bude postupováno 

postupem dle předchozího usnesení č. 1,  

 

2. současně s postupem uvedeným v bodu 1. tohoto usnesení odeslat protinávrh k bodu č. 8 

programu valné hromady ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení, a hlasovat pro jeho 

schválení, 

 

3. hlasovat u bodu č. 8. programu valné hromady proti navrženému usnesení o zvýšení základního 

kapitálu společnosti včetně rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti 

proti pohledávce na splacení emisního kursu a rozhodnutí o schválení smlouvy 

o započtení pohledávek akcionáře za společností proti pohledávce společnosti na splacení 

emisního kursu (úplné znění návrhu usnesení k bodu č. 8 programu je součástí pozvánky 

na valnou hromadu, která je přílohou důvodové zprávy).   

T: 23. 6. 2021 

Z: zástupce města delegovaný na VH 

 

 

Návrh usnesení č. 003 byl stažen                

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

zástupci města delegovanému na valnou hromadu společnosti Přístav Pardubice a.s., IČO 609 165 83 

s datem konání dne 23. 6. 2021 hlasovat u bodu č. 8. programu valné hromady  PROTI navrženému 

usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti včetně rozhodnutí o možnosti započtení peněžité 

pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a rozhodnutí 

o schválení smlouvy o započtení pohledávek akcionáře za společností proti pohledávce společnosti na 

splacení emisního kursu (úplné znění návrhu usnesení k bodu č. 8 programu je součástí pozvánky na 

valnou hromadu, která je přílohou důvodové zprávy).   

T: 23. 6. 2021 

Z: zástupce města delegovaný na VH 
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Diskuse 

 

Kamil Bednář (na základě přihlášky do diskuse) 
- citoval ze zprávy ČTK s informacemi o odmítnutí Dostihového spolku udělit akreditaci 

renomovanému fotografovi ČTK Romanu Vondroušovi. Důvodem je to, že se spolku nelíbí 

jeho snímky z dostihového závodu, které ČTK loni vydala. DS dále uvedl, že udělení akreditace 

ještě zváží, pokud agentura vybere jiného fotografa, což ale ČTK odmítá a hovoří o snaze 

cenzurovat práci nezávislého média. Požádal město jako většinového akcionáře o zjednání 

nápravy této situace, buď dodatečným udělením akreditace či omluvou za postup 

Dostihového spolku.  

Reagoval P. Kvaš – uvedl, že tuto kauzu je potřeba vnímat v širších souvislostech. S panem 
Vondroušem má již domluvenou schůzku, na které přislíbil snahu celou situaci rozumně 
vyřešit. 

 

Petr Bezpalec (na základě přihlášky do diskuse) 
- z pozice zástupce sdružení sousedů ze sídliště Na Humenském v lokalitě Svítkov prezentoval 

členům zastupitelstva předpokládanou úpravu ploch č. 079 – P a č. 080 – P a uvedl, že občané 

s touto změnou zásadně nesouhlasí, především z důvodu již teď nedostatečné dopravní 

infrastruktury v dané lokalitě. 

Reagoval P. Kvaš a M. Charvát – shodně uvedli, že prezentovaná změna neodpovídá realitě. 
V novém ÚP je tato plocha navrhována jako zelená plocha, nikoliv plocha určená pro 
zástavbu. 
Reagovala Z. Kavalírová – doplnila informace s tím, že ve stávajícím ÚP tato plocha není 
určena k zástavbě, nicméně podnětů pro změnu bylo podáno již několik. Změna byla 
projednána v rámci XX. změn ÚP, ale nebyla schválena právě z důvodu problematické dopravy 
i dalších limitů ovlivňujících zastavitelnost této plochy (biokoridor, záplavová oblast) 
Reagoval P. Bezpalec – poděkoval a požádal, aby i do budoucna bylo k této lokalitě 
přistupováno tak, aby nebyla v územním plánu povolena jako plocha k zástavbě. 

 
Michaela Kalinová (na základě přihlášky do diskuse) 

- uvedla, že je členkou spolku U Moruší městské části Svítkov a vyjádřila se taktéž k výše 

uvedené problematice týkající se případné změny ÚP v dotčené lokalitě. Uvedla, že zelených 

ploch celkově ubývá a dotčená oblast je stále zastavěnější, požádala o citlivější přístup a 

nezastavování zelených ploch. 

 

Jakub Kutílek 

- upozornil, že plocha č. 080 – P, o které mj. hovořil pan Bezpalec, je v návrhu nového ÚP 

navržena pro smíšené obytné území, tudíž není pravda, že by to byla plocha navrhována 

pouze pro zeleň a nebylo možné tam stavět. 

Reagoval M. Charvát – tuto informaci potvrdil, nicméně upřesnil, že 2/3 zůstávají 
v biokoridoru, pouze 1/3 bude možná k využití pro zástavbu. 
 

Martin Kratochvíl (na základě přihlášky do diskuse)  
- výše diskutovaná změna ÚP se dotýká mnoha občanů ve Svítkově i Popkovicích, tlaky jsou 

vyvíjeny jak na zastupitele, tak i na občany. Upozornil, že návrh, který zde měl být údajně 

projednáván (funkční změna plochy č. 079 – P a č. 080 – P), se sice na jednání neobjevil, 
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nicméně vyjádřil obavu, že se v budoucnu podobný návrh objeví. Vyjádřil politování nad tím, 

že ze strany pana starosty MO VI jsou zastupitelům pravděpodobně předávány nepřesné 

informace. Požádal členy zastupitelstva řídit se doporučeními Odboru hlavního architekta 

magistrátu města. 

 

Petr Klimpl 

- požádal o zorganizování semináře ke studii na lokalitu Červeňák 

Reagoval J. Nadrchal – pracovní verze studie je umístěna na webu města, není problém ale 
zajistit prezentaci současně s prezentací Centra komplexního využití odpadu (CEKVO) 

- dále požádal zastupitele, kteří jsou zároveň zastupiteli na MO I, popřípadě i vedení města a 

městskou policii, aby byla řešena situace na vyhrazeném parkovišti pro zásobování a taxi u 

domu Magnum na třídě míru. Denně je toto parkoviště přeplněné auty, pro něž není 

parkoviště určeno. 

- Vyjádřil se k problematice předprodeje parkovacích karet, na jejichž výdej stojí denně 

nedůstojné fronty lidí. Apeloval na dopravní podnik i na odpovědné pracovníky města, zda by 

bylo možné prodej parkovacích karet zajistit elektronickou formou. 

Reagoval P. Kvaš – je vysoutěžená firma, nyní se řeší problematika GDPR (resp. způsob 
identifikace občana, který si kupuje parkovací kartu). Doufá, že tento rok je poslední, kdy se 
karty prodávají výhradně touto formou. 

- opakovaně upozornil na špatnou situaci v ul. Na Spravedlnosti a S. K. Neumanna. Po jeho 

upozornění na minulém ZmP se podmínky pro pěší trochu zlepšily, nicméně i tak tam dochází 

k nebezpečným situacím, kdy jsou např. maminky s kočárky a vozíčkáři nuceni jezdit po 

silnici, není zde žádný policejní dozor. Apeloval na řešení této vážné situace. 

Reagoval M. Charvát – poděkoval za informace, vyzve odbor majetku a investic k řešení 
stávajícího stavu. 

 

Ivana Böhmová 

- poděkovala panu Bednářovi za jeho vystoupení v diskusi a podpořila ho v jeho stanovisku 

v kauze Dostihového spolku (neudělení akreditace fotografovi R. Vondroušovi). Za 

zastupitelský klub Pirátů uvedla, že rozhodnutí DS považují za naprosto nepřijatelný 

precedens, který posouvá hranice svobodné žurnalistiky. Uvedla, že předmětná fotografie, 

kvůli které DS přistoupil k tomuto kroku vůči panu Vondroušovi, zobrazuje pouze realitu 

tohoto závodu. Apelovala na náměstka Kvaše, aby město jako hlavní akcionář spolku zajistilo 

nápravu a akreditace byla panu Vondroušovi udělena. V této souvislosti požádala o zaslání 

příslušného etického kodexu, který fotograf musí před vstupem na závodiště podepsat. 

Reagoval J. Hrabal – etický kodex je zveřejněn na webových stránkách Dostihového spolku. 
 

Vít Ulrych 

- vyjádřil se k problematice týkající se Svítkova a uvedl, že je rád, že návrh na změnu funkce 

ploch č. 079 – P a č. 080 – P nebyl předložen a projednáván. Doufá, že tato lokalita bude i 

v novém územním plánu označena jako zelená plocha, protože to je v zájmu občanů Svítkova. 

Jakákoliv zástavba by byla proti jejich zájmu. 

- upozornil na objevující se billboardy podél silnic ve městě Pardubice nabízející plochu k 

pronájmu za 2,5 tis. Kč bez DPH. Pozemky, na kterých jsou tyto billboardy umísťovány patří 

ŘSD. V tisku se dočetl o rozhodnutí města Chrudim odstranit tyto pravděpodobně nelegální 

billboardy. Dále vyzval případné inzerenty, aby neobjednávali reklamu na těchto nelegálních 

billboardech 
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Reagoval D. Stránský – doplnil informace a uvedl, že v této věci probíhá řízení o odstranění 
billboardů, tento problém se dle jeho názoru týká celé republiky. 

- Podal podrobné informace z videokonferenčního jednání ohledně očkování s hejtmanem M. 

Netolickým, náměstkyní pro zdravotnictví M. Matouškovou a vedoucím odboru zdravotnictví 

P. Čechem 

 

Jakub Kutílek 

- poděkoval všem občanům, kteří zde vystoupili a požádal primátora M. Charváta a náměstka 

P. Kvaše, aby na diskusní příspěvky občanů i jiných členů zastupitelstva reagovali mírněji. 

- dále poděkoval členům zastupitelstva za podporu petice za záchranu stromu jasanu u 

Podkovy. Uvedl, že jasan v soutěži Strom roku získal titul Strom hrdina jako jeden z pěti 

stromů v republice. Uvedl, že v rámci své stromojízdy ho ve středu 9. 6. navštíví nadace 

Partnerství, která je organizátorem této soutěže, a iniciativa vzniklá za účelem záchrany 

tohoto stromu bude pořádat při této příležitosti setkání pro občany a média. Pozval všechny 

přítomné na tuto akci. 

 

 

Jan Hrubeš 

- vznesl dotaz k rekonstrukci kartového systému na koupališti Cihelna a poprosil o zajištění 

jeho kompatibility s pardubickou kartou, pokud je to technicky možné.  

Reagoval M. Charvát – poděkoval za připomínku, tento rok je nutné havarovaný karetní 
systém rychle opravit pro nadcházející sezónu, tato komplexnější digitalizace je však v plánu. 

 

Vojtěch Jirsa 

- vznesl dotaz k pořizování pardubických karet pro děti mladší 15 let, které je nutné vyřídit 

osobně na přepážce DPmP za přítomnosti rodiče, zatímco starší občané si mohou 

pardubickou kartu vyřídit pohodlněji elektronicky a kartu si již jenom vyzvednout. 

Reagoval T. Pelikán – jedná se o poměrně složitou problematiku, musí být dodrženy určité 
legislativní podmínky (např. musí být ověřen nárok na slevu aj.). Rádi by vyšli takto rodičům 
vstříc, nicméně zatím nebyla nalezena cesta, jak výše uvedené realizovat. 

- dále požádal o zaměření pozornosti Městské policie Pardubice na dodržování pravidel pro 

parkování v ul. Pernštýnská a Sv. Anežky České.  

Reagoval M. Charvát - uvedl, že ředitel MpP Hűbl si připomínky zaznamenal a bude v jejich 
smyslu jednat. 

 
 

 

Zasedání bylo ukončeno ve 22:55 hodin

 

 

 

 

………………………………………….. 

        Martin  C h a r v á t         

                    primátor města 

 

O v ě ř o v a t e l é:  



  60 

      

 

Jiří   H á j e k 

 

 

……………………………….. dne …………………………... 

 

 

 

Karel   H a a s 

 

 

……………………………….. dne …………………………... 

 
 
 

V Pardubicích dne 02.06.2021       Jména jsou uváděna bez titulů 
Celkem 60 stran zápisu 
Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační oddělení MmP 

 



     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 15:04:38                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Nehlasoval     
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Nepřítomen     
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 34 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 1



Procedurální hlasovaní: Volba pracovního předsednictva
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 15:06:00                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Nepřítomen     
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39



Pro: 35 (90%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 1
Procedurální hlasovaní: Volba návrhové komise
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 15:09:11                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Nehlasoval     
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________



Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 35 (90%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 2

Procedurální hlasovaní: Schválení pořadu jednání
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 16:18:50                          
      01. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP      
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            



  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 36 (92%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic bere na vědomí zprávu o činnosti Rady
  města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od posledního zasedání
  Zastupitelstva města Pardubic.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 16:51:11                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            



  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 9 (23%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej pozemků označených jako st.p.č. 272 o výměře 597 m2, st.p.č.
  273 o výměře 80 m2 a p.p.č. 236/1 o výměře 7.530 m2,  vše v k.ú. Černá
  za Bory z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
  společnosti AGROSPOL HOSTOVICE, a.s., IČO 25280406, se sídlem
  Hostovice 79, 530 02 Pardubice, za kupní cenu v čase a místě obvyklou
  stanovenou znaleckým posudkem č. 2762/16/2020 ze dne 21. 12. 2020 ve
  výši 7.080.000,- Kč + DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu
  podléhajícímu DPH. V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o
  akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964
  Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím předmětných
  pozemcích.
  V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci věcného břemene
  vzniklého dle ust. § 22 odst. 1 a 5 zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě,
  rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon) ve spojení s ust.
  § 22 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny
  (elektrisační zákon) a váznoucího na předmětných pozemcích.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako st.p.č. 272 o
  výměře 597 m2, st.p.č. 273 o výměře 80 m2 a p.p.č. 236/1 o výměře
  7.530 m2,  vše v k.ú. Černá za Bory z vlastnictví statutárního města
  Pardubice do vlastnictví společnosti AGROSPOL HOSTOVICE, a.s., IČO
  25280406.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 5. 2022
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 6 - NESCHVÁLENO                     
                          27.5.2021 16:52:02                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________



  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Zdržel se      
  Fraňková Štěpánka                                        6   Proti          
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Zdržel se      
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Proti          
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Zdržel se      
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Zdržel se      
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Zdržel se      
  Ulrych Vít                               KPP             39  Zdržel se      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 10 (26%)  Proti: 12 (31%)  Zdrželo se: 15 (38%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Mění
  stávající text v usnesení ZM/427/2007 ve znění ZM/398/2011 odstavec 1.
  týkajícího se prodeje pozemků označených jako p.p.č 150/1 a p.p.č.
  160/8, vše v k.ú. Černá za Bory z vlastnictví statutárního města
  Pardubice do vlastnictví společnosti STARZONE s.r.o., IČO 05866065, se



  sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, to u pozemku
  označeného jako p.p.č. 150/1 z původního textu "18278 m2" na text
  "12447 m2" a u pozemku označeného jako p.p.č.160/8 z původního textu
  "13750 m2" na text "11228 m2". Ostatní text usnesení zůstává beze
  změny.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej pozemků označených jako p.p.č. 160/14 o výměře 3.124 m2, p.p.č.
  160/16 o výměře 7 m2, p.p.č. 160/13 o výměře 553 m2, vše v k. Černá za
  Bory z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
  společnosti STARZONE s.r.o., IČO 05866065, se sídlem Sokolovská
  700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, za kupní cenu navrženou žadatelem ve
  výši 800,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
  podléhajícímu DPH.
  V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci
  telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o
  telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných
  pozemcích.
  Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětných pozemků z nájemní
  smlouvy a snížení výměry u pozemků označených jako p.p.č 150/1 a
  p.p.č. 160/8, vše v k.ú. Černá za Bory v usnesení Zastupitelstva města
  Pardubic ZM/427/2007 ve znění usnesení ZM/398/2011 odstavec 1.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 160/14
  o výměře 3.124 m2, p.p.č. 160/16 o výměře 7 m2, p.p.č. 160/13 o výměře
  553 m2, vše v k. Černá za Bory z vlastnictví statutárního města
  Pardubice do vlastnictví společnosti STARZONE s.r.o., IČO 05866065.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 5. 2022
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 16:52:53                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Zdržel se      
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            



  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 2 (5%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 252/20 o výměře 536 m2
  (dle geometrického plánu č. 8780-219/2018 p.p.č. 252/47) v k.ú.
  Pardubice z vlastnictví společnosti PSN s.r.o., IČO 17048869, se
  sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, do vlastnictví
  statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou
  stanovenou  znaleckým posudkem č. 1065-3/21 ze dne 8. 2. 2021 ve výši
  2.500,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
  podléhajícímu DPH.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení části pozemku označeného jako
  p.p.č. 252/20 o výměře 536 m2 (dle geometrického plánu č.
  8780-219/2018 p.p.č. 252/47) v k.ú. Pardubice z vlastnictví
  společnosti PSN s.r.o., IČO 17048869, do vlastnictví statutárního
  města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 5. 2022
______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 16:53:38                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Proti          
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 2 (5%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2



Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 007
 
Zastupitelstvo města Pardubic
Bere na vědomí
podání žádostí o zahájení vyvlastňovacího řízení k odnětí vlastnického práva k 
níže uvedeným pozemkům popř. jejich spoluvlastnickým podílům, jejichž odkoupení 
bylo schváleno usnesením č. Z/393/2019 ve znění č. Z/645/2019 pro realizaci 
investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV 
obchvat)“:
-pozemek označený jako p.p.č. 670/1 o výměře 1.203 m2, v k.ú. Trnová ve 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX,
-spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 vzhledem k celku na pozemcích označených jako
p.p.č. 1542 o výměře 317 m2 a p.p.č. 5208/3 o výměře 2.970 m2 vše v k.ú. 
Pardubice ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX,
- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/40 vzhledem k celku na pozemku označeném 
jako p.p.č. 5207/7 o výměře 31 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX,

- pozemek označený jako p.p.č. 1199/5 o výměře 316 m2 v k.ú. Pardubice ve 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX,
- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/12 vzhledem k celku na pozemku označeném 
jako p.p.č. 1464/4 o výměře 1.224 m2 a spoluvlastnický podíl ve výši 7/96 
vzhledem k celku na pozemcích označených jako p.p.č. 5208/5 o výměře 502 m2, 
p.p.č. 5208/6 o výměře 270 m2 a p.p.č. 5208/7 o výměře 1.048 m2, vše v k.ú. 
Pardubice ve vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX, 
- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/12 vzhledem k celku na pozemku označeném 
jako p.p.č. 1464/4 o výměře 1.224 m2, a spoluvlastnický podíl ve výši 7/96 
vzhledem k celku na pozemcích označených jako p.p.č. 5208/5 o výměře 502 m2, 
p.p.č. 5208/6 o výměře 270 m2 a p.p.č. 5208/7 o výměře 1.048 m2,vše v k.ú. 
Pardubice ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, 
- pozemek označený jako p.p.č. 5207/11 o výměře 479 m2 v k.ú. Pardubice ve 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, 
- spoluvlastnický podíl ve výši ½ vzhledem k celku na pozemcích označených jako 
p.p.č. 1199/9 o výměře 115 m2, p.p.č. 1199/15 o výměře 297 m2, p.p.č. 5208/16 o 
výměře 21 m2, p.p.č. 5208/17 o výměře 29 m2, p.p.č. 5208/19 o výměře 15 m2, 
p.p.č. 5208/20 o výměře 348 m2, vše v k.ú. Pardubice, ve  vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, 
- spoluvlastnický podíl ve výši ½ vzhledem k celku na pozemcích označených jako 
p.p.č. 1199/9 o výměře 115 m2, p.p.č. 1199/15 o výměře 297 m2, p.p.č. 5208/16 o 
výměře 21 m2, p.p.č. 5208/17 o výměře 29 m2, p.p.č. 5208/19 o výměře 15 m2, 
p.p.č. 5208/20 o výměře 348 m2, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, 
- spoluvlastnický podíl ve výši ¼ vzhledem k celku pozemku označeného jako 
p.p.č. 626/4 o výměře 614 m2, v k.ú. Trnová ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, 
- spoluvlastnický podíl ve výši ¾ vzhledem k celku pozemku označeného jako 
p.p.č. 626/4 o výměře 614 m2, v k.ú. Trnová ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO                      



                          27.5.2021 16:54:13                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Proti          
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 33 (85%)  Proti: 2 (5%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 008
  
I. Zastupitelstvo města Pardubic



Schvaluje
podání žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení na odnětí vlastnického práva k 
pozemkům označeným jako p.p.č. 5207/14 o výměře 22m2, p.p.č. 5207/15 o výměře 
281m2, vše k.ú. Pardubice a ke stavbě komunikace umístěné  na pozemku označeném 
jako p.p.č. 5207/14 v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, jejichž 
odkoupení bylo schváleno usneseními č. Z/393/2019 a č. Z/1250/2020 bod II. ve 
znění usnesení č. Z/1487/2020 bod II. pro realizaci investiční akce „Cyklistická
stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
podat žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení na odnětí vlastnického práva k 
pozemkům označených jako p.p.č. 5207/14 o výměře 22m2, p.p.č. 5207/15 o výměře 
281m2, vše k.ú. Pardubice a ke stavbě komunikace umístěné na pozemku označeném 
jako p.p.č. 5207/14 k.ú. Pardubice ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 7. 2021

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 10 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 16:54:51                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            



  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 37 (95%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 004 - 006
  
Návrh usnesení č. 004
  
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4 vzhledem k celku na pozemku 
označeném jako p.p.č. 187/78 o celkové výměře 317 m2 v k.ú. Černá za Bory z 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní 
cenu v čase a místě obvyklou stanovenou  znaleckým posudkem č. 1331/14/20 ze dne
15. 12. 2020 ve výši 975,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do 
režimu podléhajícímu DPH.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4 
vzhledem k celku na pozemku označeném jako p.p.č. 187/78 o celkové výměře 317 m2
v k.ú. Černá za Bory z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního 
města Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 5. 2022

  Návrh usnesení č. 005
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  bezúplatný převod pozemku označeného jako p.p.č. 2387/23 o výměře 47
  m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví České republiky s příslušností
  hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech
  majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové
  Město, 128 00 Praha 2, do vlastnictví statutárního města Pardubice.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemku označeného jako p.p.č.
  2387/23 o výměře 47 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví České republiky
  s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování



  státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, do vlastnictví statutárního
  města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 5. 2022
  Návrh usnesení č. 006
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 1778/135 o výměře 33 m2 v
  k.ú. Pardubice z vlastnictví společnosti ČSAD BUS Chrudim a.s., IČO
  60108835, se sídlem Novoměstská 960, Chrudim II, 537 01 Chrudim, do
  vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu navrženou
  žadatelem ve výši 1.000,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude
  spadat do režimu podléhajícímu DPH.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č.
  1778/135 o výměře 33 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví společnosti
  ČSAD BUS Chrudim a.s., IČO 60108835, do vlastnictví statutárního města
  Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 5. 2022
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 11 - NESCHVÁLENO                     
                          27.5.2021 16:55:28                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Proti          
  Fraňková Štěpánka                                        6   Zdržel se      
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Proti          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Proti          
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Proti          
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Proti          
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Proti          



  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Proti          
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Proti          
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Proti          
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Proti          
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP             39  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 4 (10%)  Proti: 30 (77%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 021
   
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
využití předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád v 
platném znění, váznoucího na  pozemcích označených jako p.p.č. 1635/38 o výměře 
8 m2, p.p.č. 1638/5 o výměře 343 m2, p.p.č. 1638/8 o výměře 562 m2, p.p.č. 
1638/9 o výměře 64 m2, p.p.č. 1638/10 o výměře 161 m2, vše v k.ú. Pardubice v 
podílovém spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX  ve prospěch statutárního města 
Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
jednat o odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 1635/38 o výměře 8 m2, p.p.č. 
1638/5 o výměře 343 m2, p.p.č. 1638/8 o výměře 562 m2, p.p.č. 1638/9 o výměře 64
m2, p.p.č. 1638/10 o výměře 161 m2, vše v k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 5. 2022

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 12 - NESCHVÁLENO                     
                          27.5.2021 16:56:07                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          



  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Proti          
  Fraňková Štěpánka                                        6   Proti          
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Proti          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Proti          
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Proti          
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Proti          
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Proti          
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Proti          
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Proti          
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Proti          
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP             39  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 0 (0%)  Proti: 36 (92%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 009-020, 022
  Návrh usnesení č. 009
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej  části pozemku označeného jako p.p.č. 40/2 o výměře 9 m2 (mimo části 
zatížené souborem veřejného osvětlení včetně jeho ochranného pásma) v k.ú. 
Semtín z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, 
za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě 



obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o 
DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení 
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, 
žadatelkou. Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic 
a.s., IČO 25262572. Žadatelka uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 
pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej  části pozemku označeného jako p.p.č. 40/2 o 
výměře 9 m2 (mimo části zatížené souborem veřejného osvětlení včetně jeho 
ochranného pásma) v k.ú. Semtín z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 5. 2022

  Návrh usnesení č. 010
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 40/2 o výměře cca 9 m2 (mimo části 
zatížené souborem veřejného osvětlení včetně jeho ochranného pásma) v k.ú. 
Semtín z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, 
za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě 
obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o 
DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení 
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku. 
Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO 
25262572. Žadatelé uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 40/2 o 
výměře cca 9 m2 (mimo části zatížené souborem veřejného osvětlení včetně jeho 
ochranného pásma) v k.ú. Semtín z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 5. 2022

  Návrh usnesení č. 011
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 4427 o výměře cca 36 m2 v k.ú. 
Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase
a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice 
povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, 
po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části
pozemku, žadateli. Žadatelé uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 
pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření souhlasného prohlášení o zúžení rozsahu 
věcného břemene na  předmětném pozemku se společností Elektrárny Opatovice, 
a.s., IČO 28800621.  
II. Zastupitelstvo města Pardubic



Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 4427 o 
výměře cca 36 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 5. 2022

 Návrh usnesení č. 012
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 491/5 o výměře cca 70 m2 v k.ú. 
Pardubičky z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase
a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice 
povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, 
po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části
pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 
pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 491/5 o 
výměře cca 70 m2 v k.ú. Pardubičky z vlastnictví statutárního města Pardubice do
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 5. 2022

  Návrh usnesení č. 013
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 886/5 o výměře cca 500 m2 v k.ú. 
Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase
a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice 
povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, 
po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části
pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 
pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 134/9 o výměře cca 500 m2 v k.ú. 
Ohrazenice  z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase
a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice 
povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, 
po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části
pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 
pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětného pozemku ze smlouvy o výpůjčce
uzavřenou se společností Nové Ohrazenice s.r.o., IČO 02387930, a po uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene se společnostmi GasNet, s.r.o., IČO 27295567, 
ČEZ Distribuce, a.s.., IČO 24729035, na předmětný pozemek a po vkladu práv 
vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí.



III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 4292/7 o výměře cca 500 m2 v k.ú. 
Pardubice  z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase
a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice 
povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, 
po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části
pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 
pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se 
společností Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.., IČO 60108631, na předmětný 
pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí a 
po uzavření souhlasného prohlášení o zúžení rozsahu věcného břemene na  
předmětném pozemku se společností Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621.  
IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 886/5 o 
výměře cca 500 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 5. 2022
V. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 134/9 o 
výměře cca 500 m2 v k.ú. Ohrazenice  z vlastnictví statutárního města Pardubice 
do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 5. 2022
VI. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 4292/7 o 
výměře cca 500 m2 v k.ú. Pardubice  z vlastnictví statutárního města Pardubice 
do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 5. 2022

  Návrh usnesení č. 014
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 4816 o výměře 279 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní 
cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé 
vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 
případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí 
náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 
posudku statutární město Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětného pozemku ze smlouvy o výpůjčce
nemovitého majetku uzavřenou se Základní školou Pardubice, Štefanikova 448, IČO 
48161047.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 4816 o výměře 279



m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 5. 2022

  Návrh usnesení č. 015
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3538/22 o výměře cca 1040 m2 v k.ú. 
Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase
a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice 
povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, 
po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části
pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 
pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3538/22 o 
výměře cca 1040 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice 
do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 5. 2022

  Návrh usnesení č. 016
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemků označených jako p.p.č. 4720 o výměře 462 m2, p.p.č. 504/11 o 
výměře 267 m2, p.p.č. 504/18 o výměře 81 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem 
schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky 
budou spadat do režimu podléhajícímu DPH.
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, 
které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem 
váznoucím na předmětných pozemcích.
Kupní smlouva bude uzavřena:
-  po zřízení smlouvy o věcném břemeni na pozemek označený jako p.p.č 4720 v 
k.ú. Pardubice se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a po vkladu 
práva vyplývajícího z této smlouvy do katastru nemovitostí,
- po přeložce souboru veřejného osvětlení umístěného na pozemku označeném jako 
p.p.č 4720 v k.ú. Pardubice, která bude odsouhlasena společností Služby města 
Pardubic a.s., IČO 25262572.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 4720 o výměře 462
m2, p.p.č. 504/11 o výměře 267 m2, p.p.č. 504/18 o výměře 81 m2, vše v k.ú. 
Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 5. 2022



  Návrh usnesení č. 017
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 229/1 o výměře 984 m2 v k.ú. Černá za Bory
z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za 
kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé 
vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 
případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí 
náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 
posudku statutární město Pardubice. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, 
které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem 
váznoucím na předmětném pozemku.
Kupní smlouva bude uzavřena po zřízení smlouvy o věcném břemeni na předmětný 
pozemek se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a po vkladu práva 
vyplývajícího z této smlouvy do katastru nemovitostí.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 229/1 o výměře 
984 m2 v k.ú. Černá za Bory z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 5. 2022

  Návrh usnesení č. 018
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 1199/5 o výměře 316 m2 v k.ú. Pardubice
z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice za 
kupní cenu navrženou žadatelem ve výši 1.089.793,- Kč (tj. 3.448,71 Kč/m2) + DPH
v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Kupní smlouva 
bude uzavřena po přidělení finančních prostředků z rozpočtu města.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 1199/5 o 
výměře 316 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 5. 2022

  Návrh usnesení č. 019
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 1778/127 o výměře 75 m2 v
  k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti ČSAD BUS Chrudim a.s., IČO
  60108835, se sídlem Novoměstská 960, Chrudim II, 537 01 Chrudim, do
  vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu navrženou
  žadatelem ve výši 1.000,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude
  spadat do režimu podléhajícímu DPH.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č.



  1778/127 o výměře 75 m2 v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti
  ČSAD BUS Chrudim a.s., IČO 60108835, do vlastnictví statutárního města
  Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 5. 2022
  Návrh usnesení č. 020
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 25/2 o výměře cca 66 m2 v k.ú. 
Černá za Bory z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu v čase a místě obvyklou 
stanovenou  znaleckým posudkem č. 2761/15/2020 ze dne 12. 12. 2020 ve výši 
1.150,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH.
Kupní smlouva bude uzavřena za těchto podmínek:
- výstavba betonového plotu (protihlukové stěny) městem – na snímku vyznačeno 
světle modře,
- uzavření smlouvy o nájmu části pozemku označeného jako p.p.č. 25/2 o výměře 66
m2 v k.ú. Černá za Bory mezi žadateli a statutárním městem Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 25/2 o 
výměře cca 66 m2 v k.ú. Černá za Bory z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 5. 2022

  Návrh usnesení č. 022
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Mění
  stávající text v usnesení č. 'Z/1152/2016' týkajícího se prodeje
  pozemku označeného jako p.p.č. 2547/12 o výměře 112 m2 v k.ú.
  Pardubice Společenství pro dům Bulharská 961, Pardubice, IČO 27492320,
  se sídlem Pardubice, Bulharská 961, PSČ 53003,  z původního textu
  "1.000, Kč/m2" na text "500, Kč/m2". Ostatní text usnesení zůstává
  beze změny.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 16:57:26                          
           03. Prominutí dluhu na nájmu a úroku z prodlení            
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            



  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 36 (92%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
 
Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prominutí dluhu na nájmu ve výši 51.852,- Kč a úroku z prodlení ve výši 4.519,- 
Kč XXXXXXXXXXXXX, všichni bytem XXXXXXXXXXXXX Pardubice.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 17:33:55                          
                04. Novela vyhlášky o veřejném pořádku                
______________________________________________________________________



  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Zdržel se      
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Zdržel se      
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 2 (5%)  Zdrželo se: 6 (15%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2

Procedurální hlasovaní: Ukončení rozpravy
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 15 - NESCHVÁLENO                     



                          27.5.2021 17:45:35                          
                04. Novela vyhlášky o veřejném pořádku                
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Zdržel se      
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Zdržel se      
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Zdržel se      
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Zdržel se      
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Zdržel se      
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Proti          
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Zdržel se      
  Mazuch Jan                               ODS             21  Zdržel se      
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Zdržel se      
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Zdržel se      
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Zdržel se      
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Zdržel se      
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Zdržel se      
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Zdržel se      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Zdržel se      
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Proti          
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Zdržel se      
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Zdržel se      
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Proti          
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Zdržel se      
  Ulrych Vít                               KPP             39  Zdržel se      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 9 (23%)  Proti: 8 (21%)  Zdrželo se: 20 (51%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  ZmP ukládá upravit vyhlášku o veřejném pořádku tak, aby byly
  odstraněny plošné zákazy veřejného popíjení alkoholu na územích MO III
  (sídliště Dubina), MO IV (park Vinice) a MO V (sídliště Dukla a



  Višňovka).
  Z: M. Charvát, primátor
  T: 30.04.2022
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 17:46:20                          
                04. Novela vyhlášky o veřejném pořádku                
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Zdržel se      
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________



Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 35 (90%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Vydává
  Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Pardubic č. X/2021, kterou
  se mění Obecně závazná vyhláška č. 13/2006, o veřejném pořádku, ve
  znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č.
  1/2010, č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014, č.
  6/2014, č. 3/2015, č. 4/2016, č. 5/2016, č. 7/2016, č. 3/2017, č.
  4/2017, č. 5/2017, č. 8/2017, č. 5/2018, č. 9/2019 a č. 5/2020. Znění
  Obecně závazné vyhlášky č. X/2021 je přílohou tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
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                     HLASOVÁNÍ č. 17 - SCHVÁLENO                      
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 11. Vyhodnocení stanovisek politických klubů k novému územnímu plánu 
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Zdržel se      
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            



  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Zdržel se      
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Zdržel se      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 6 (15%)  Zdrželo se: 6 (15%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  1) ZmP schvaluje pokyn pro úpravu návrhu ÚP: Ponechat veškeré
  zastavitelné plochy dle současně platného územního plánu jako
  zastavitelné i v novém územním plánu v intencích platného ÚP.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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 11. Vyhodnocení stanovisek politických klubů k novému územnímu plánu 
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Proti          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Zdržel se      
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            



  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 5 (13%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  2) ZmP schvaluje pokyn pro pořizovatele: Plochy dle značení návrhu
  nového ÚP č. 429-Z,436-Z,227-Z,236-Z,445-Z a 486-Z (v lokalitě Dubina)
  ponechat v intencích platného územního plánu.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 19 - NESCHVÁLENO                     
                          27.5.2021 19:37:13                          
 11. Vyhodnocení stanovisek politických klubů k novému územnímu plánu 
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Zdržel se      
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Proti          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            



  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Zdržel se      
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Zdržel se      
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Zdržel se      
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Zdržel se      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Zdržel se      
  Ulrych Vít                               KPP             39  Zdržel se      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 19 (49%)  Proti: 9 (23%)  Zdrželo se: 9 (23%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  3) ZmP schvaluje pokyn pro úpravu návrhu ÚP: Zařadit plochu č.435-Z
  (Cihelna) dle značení návrhu nového ÚP do zastavitelného území.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 20 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 19:38:06                          
 11. Vyhodnocení stanovisek politických klubů k novému územnímu plánu 
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            



  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 37 (95%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Nový návrh P. Kvaše - za původní návrh č. 001, 002
  ZmP ukládá prověřit zastavitelné plochy v lokalitě Starzone v rozsahu
  dle návrhu pro veřejné projednání pro funkce, které by negativně (hluk, prach,
  zvýšená dopravní zátěž) nezatěžovaly obyvatele Černé za Bory a
  Staročernska.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 21 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 19:38:49                          
 11. Vyhodnocení stanovisek politických klubů k novému územnímu plánu 
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            



  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 4 (10%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 003 - doporučený
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Souhlasí
  se zařazením lokality Hůrka – tak jak byl v návrhu pro veřejné
  projednání.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       



                     HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 19:40:14                          
  05. Dohoda o narovnání smluvní pokuty se společností ELTODO, a.s.   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 37 (95%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic



  Schvaluje
  uzavření Dohody o narovnání se společností ELTODO, a.s., IČO:
  45274517, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha, jako
  zhotovitelem stavebního díla: ZŠ Benešovo nám. – rekonstrukce
  elektrorozvodů“, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít Dohodu o narovnání se společností ELTODO, a.s., IČO: 45274517,
  se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha, jako zhotovitelem
  stavebního díla: „ZŠ Benešovo nám. – rekonstrukce elektrorozvodů.
  Z: Jan Dvořáček, vedoucí OITS OMI
  T: 30.6.2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 23 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 19:41:08                          
  06. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        



  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 35 (90%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení
  Zastupitelstva města Pardubic uvedené v příloze usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 24 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 19:58:59                          
       07. V. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření        
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Zdržel se      
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            



  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 3 (8%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 020
  Návrh č. 020
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 178. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "ÚS Park Na Špici" (správce 811- Odbor
  hlavního architekta).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 25 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 19:59:51                          
       07. V. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření        
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      



  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 006
  Návrh č. 006
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 164. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části výši Kč 1 450,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Areál
  koupaliště Cihelna - rekonstrukce kartového systému" na běžné výdaje
  položky "Areál koupaliště Cihelna - oprava kartového systému" (správce
  711 - Odbor majetku a investic).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 26 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 20:00:29                          
       07. V. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření        
______________________________________________________________________



  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 36 (92%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001 - 005, 007 -  019, 021 - 023
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 159. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných transferů položky
  "Příspěvek - Nadační fond J. Pernera" (správce 414 - Kancelář



  primátora) na běžné transfery položky "Rezerva Rady města Pardubic"
  (Nadační fond J. Pernera - dar) (správce 598 - Ekonomický odbor).
  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 160. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy -
  opravy a udržování" na kapitálové výdaje položky "BD Rokycanova 2654 -
  sanace terasy" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu  ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Areál
  Letního stadionu (opravy, údržba, služby)" na běžné výdaje položky
  "Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu  ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Areál
  Letního stadionu (opravy, údržba, služby)" na běžné výdaje položky "SA
  Ohrazenice (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 162. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 220,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Rekonstrukce zastávky MHD - Štrossova (směr město) - Kostelíček" na
  kapitálové výdaje položky "Terminál JIH - výkupy pozemků" (správce 711
  - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 162. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč  290,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Rekonstrukce zastávky MHD - Okrajová (směr město)" na kapitálové
  výdaje položky "Terminál JIH - výkupy pozemků" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 005
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 163. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu z běžných výdajů položky "NP v SVJ (fond oprav, platby
  za energie, opravy a údržba)" ve výši 400,0 tis. Kč na běžné výdaje
  položky "NP - vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor a pozemků"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 007
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 165. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Analytické a metodické práce" na běžné výdaje položky "Projektové



  řízení SUMP - plán udržitelnosti městské mobility (služby projektového
  manažera)" (správce 1411-Odbor rozvoje a strategie).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 165. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 126,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Příprava a administrace projektu" na běžné výdaje položky "Projektové
  řízení SUMP - plán udržitelnosti městské mobility (služby projektového
  manažera)" (správce 1411-Odbor rozvoje a strategie).
  Návrh usnesení č. 008
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 166. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. v rámci položky "Analytické a
  metodické práce" z kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 1411 -
  Odbor rozvoje a strategie).
  Návrh usnesení č. 009
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 167. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  100,0 tis. položka 41. "Dotace z rozpočtu Pk - provoz monitorovacích
  stanic" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky
  "Provoz monitorovacích stanic - dotace Pk" (správce 1015 - Odbor
  životního prostředí) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 010
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 168. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. v rámci položky "Program podpory
  cestovního ruchu (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu" z
  běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 168. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 160,0 tis. v rámci položky "Program podpory
  cestovního ruchu (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu" z
  běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 011
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 169. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  1 500,0 tis. položka "ZŠ Svítkov - odvod do rozpočtu zřizovatele" a
  zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky
  "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná
  se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 012
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 170. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 62,7 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
  položky "MŠ Zvoneček (Sluneční) - příspěvek na provoz" (správce 1734 -



  Odbor školství, kultury a sportu" Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 013
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 171. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 541,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ Prodloužená - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 171. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 96,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "MŠ Srdíčko (L. Matury) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 171. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 42,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "MŠ Klubíčko - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 171. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 204,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 171. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 794,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 171. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 218,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 014
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 172. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných transferů položky
  "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu) na běžné výdaje položky "Areál MAS Dukla (opravy, údržba
  služby)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.



  Návrh usnesení č. 015
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 173. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  79,0 tis. položka 22. "Doplatky z veřejnoprávních smluv" a zároveň
  zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Strojní
  investice" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 173. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  321,0 tis. položka 412. "Převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní
  smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje
  položky "Strojní investice" (správce 214 - Městská policie) ve stejné
  výši.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 173. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Stavební investice" (správce 214 - Městská policie) na kapitálové
  výdaje položky "E. Košťála 980 - rekonstrukce objektu MP" (správce 711
  - Odbor majetku a investic).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 173. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz
  MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) na kapitálové výdaje
  položky "E. Košťála 980 - rekonstrukce objektu MP" (správce 711 -
  Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 016
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 174. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 217,0 tis. z běžných výdajů položky "Mzdy
  zaměstnanců MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) na běžné
  výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP" (správce 914 - Kancelář
  tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 174. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 73,0 tis. z běžných výdajů položky "Sociální
  a zdravotní pojištění zaměstnanců MP" (správce 214 - Městská policie)
  na běžné výdaje položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
  MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 017
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 175. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová
  rezerva rozpočtu (Covid19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné
  výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu (Covid19)" (správce 6131 -
  Odbor sociálních věcí).
  Návrh usnesení č. 018
  Zastupitelstvo města Pardubic



  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 176. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. z běžných výdajů položky "NP -
  ostatní (opravy, údržba, služby)" na kapitálové výdaje položky "NP
  Kosmonautů 274 - stavební úpravy vstupu do objektu" (správce 711 -
  Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 019
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 177. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené -
  majetkoprávní vypořádání" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 021
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 179. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 694,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "Dubina Pardubice, Blahoutova 646-649
  (centrální koupelna + bytové buňky) - vlastní zdroje" (správce 711 -
  Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 179. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 616,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "Dubina Pardubice, Blahoutova 646-649
  (centrální koupelna + bytové buňky) - předfinancování dotace" (správce
  711 - Odbor majetku a investic).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 1 768,0 v rozpočtu města na
  rok 2022 na kapitálové výdaje položky "Dubina Pardubice, Blahoutova
  646-649 (centrální koupelna + bytové buňky) - vlastní zdroje" (správce
  711 - Odbor majetku a investic).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 4 127,0 v rozpočtu města na
  rok 2022 na kapitálové výdaje položky "Dubina Pardubice, Blahoutova
  646-649 (centrální koupelna + bytové buňky) - předfinancování dotace"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 1 768,0 v rozpočtu města na
  rok 2023 na kapitálové výdaje položky "Dubina Pardubice, Blahoutova
  646-649 (centrální koupelna + bytové buňky) - vlastní zdroje" (správce
  711 - Odbor majetku a investic).
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 4 127,0 v rozpočtu města na
  rok 2023 na kapitálové výdaje položky "Dubina Pardubice, Blahoutova
  646-649 (centrální koupelna + bytové buňky) - předfinancování dotace"



  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 022
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 180. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  20,6 tis. položka 411. "Dotace MZ - Lentilka - klinická logopedie" a
  zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky
  "Dotace MZ - Lentilka - klinická logopedie" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 023
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 181. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. v rámci položky "Zásady pro
  výstavbu" (správce 1411 - Odbor majetku a investic) z kapitálových
  výdajů na běžné výdaje.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 27 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 20:03:07                          
                  08. Nepeněžitý vklad VAK Pce a.s.                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            



  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  účast města Pardubice na zvýšení základního kapitálu společnosti
  Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., se sídlem Pardubice, Zelené
  Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ 60108631 za těchto podmínek:
  1. Rozsah zvýšení základního kapitálu
  Základní kapitál se zvyšuje o částku 54,535.000,- Kč (slovy: padesát
  čtyři milionů pět set třicet pět tisíc korun českých). Upisování akcií
  nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
  Upisování akcií pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se
  připouští.
  2. Počet, jmenovitá hodnota, druh upisovaných akcií a forma
  upisovaných akcií
  Počet akcií: 54 535 (slovy: padesát čtyři tisíc pět set třicet pět) ks
  akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun
  českých).
  Druh akcií: kmenové akcie.
  Forma akcií: akcie na jméno, listinná podoba s omezenou
  převoditelností.
  3. Přednostní právo
  Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se neuplatňuje.
  4. Určení zájemců k upsání nových akcií
  K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu ve výši
  54,535.000,- Kč (slovy: padesát čtyři milionů pět set třicet pět tisíc
  korun českých) jsou oprávněni
  4.1 Obec Bezděkov, IČ 00273325, se sídlem Bezděkov 60, 535 01 Přelouč,
  která upíše 4 691 (slovy: čtyři tisíce šest set devadesát jedna) ks
  akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o jmenovité
  hodnotě 4,691.000,-Kč (slovy: čtyři miliony šest set devadesát jedna
  tisíc korun českých),
  4.2 Obec Břehy, IČ 00273392, se sídlem Bahníkova 8, 535 01 Břehy,
  která upíše 5 250 (slovy: pět tisíc dvě stě padesát) ks akcií o
  jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě



  5,250.000,-Kč (slovy: pět milionů dvě stě padesát tisíc korun
  českých),
  4.3 Obec Čepí, IČ 00273457, se sídlem Čepí 79, 533 32 Čepí, která
  upíše 132 (slovy: jedno sto třicet dva) ks akcií o jmenovité hodnotě
  1.000,-Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 132.000,-Kč (slovy:
  jedno sto třicet dva tisíc korun českých),
  4.4 Město Dašice, IČ 00273481, se sídlem Komenského 25, 533 03 Dašice,
  které upíše 810 (slovy: osm set deset) ks akcií o jmenovité hodnotě
  1.000,-Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 810.000,-Kč (slovy:
  osm set deset tisíc korun českých),
  4.5 Obec Hlavečník, IČ 00273554, se sídlem Hlavečník 28, 533 10
  Hlavečník, která upíše 1 940 (slovy: jeden tisíc devět set čtyřicet)ks
  akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o jmenovité
  hodnotě 1,940.000,-Kč (slovy: jeden milion devět set čtyřicet tisíc
  korun českých),
  4.6 Obec Hrobice, IČ 00273635, se sídlem Hrobice 28, 533 52 Staré
  Hradiště u Pardubic, která upíše3 475 (slovy: tři tisíce čtyři sta
  sedmdesát pět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy
  akcie o jmenovité hodnotě 3,475.000,-Kč (slovy: tři miliony čtyři sta
  sedmdesát pět tisíc korun českých),
  4.7 Město Chvaletice, IČ 00273660, se sídlem U Stadionu 237, 533 12
  Chvaletice, které upíše 538 (slovy: pět set třicet osm) ks akcií o
  jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě
  538.000,-Kč (slovy: pět set třicet osm tisíc korun českých),
  4.8 Obec Jankovice, IČ 00273694, se sídlem Jankovice 27, 535 01
  Přelouč, která upíše 1 891 (slovy: jeden tisíc osm set devadesát
  jedna) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o
  jmenovité hodnotě 1,891.000,-Kč (slovy: jeden milion osm set devadesát
  jedna tisíc korun českých),
  4.9 Město Lázně Bohdaneč, IČ 00273350, se sídlem Masarykovo nám. 1,
  533 41 Lázně Bohdaneč, které upíše 3 456 (slovy: tři tisíce čtyři sta
  padesát šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy
  akcie o jmenovité hodnotě 3,456.000,-Kč (slovy: tři miliony čtyři sta
  padesát šest tisíc korun českých),
  4.10 Obec Mikulovice, IČ 00273961, se sídlem Valčíkova 52, 530 02
  Pardubice 2, která upíše 4 366 (slovy: čtyři tisíce tři sta šedesát
  šest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o
  jmenovité hodnotě 4,366.000,-Kč (slovy: čtyři miliony tři sta šedesát
  šest tisíc korun českých),
  4.11 Obec Morašice, IČ 00580678, se sídlem Morašice 59, 535 01
  Přelouč, která upíše 1 074 (slovy: jeden tisíc sedmdesát čtyři) ks
  akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o jmenovité
  hodnotě 1,074.000,-Kč (slovy: jeden milion sedmdesát čtyři tisíc korun
  českých),
  4.12 Obec Moravany, IČ 00273988, se sídlem nám. Hrdinů 136, 533 72
  Moravany, která upíše 4 655 (slovy: čtyři tisíce šest set padesát pět)
  ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o jmenovité
  hodnotě 4,655.000,-Kč (slovy: čtyři miliony šest set padesát pět tisíc
  korun českých),
  4.13 Obec Němčice, IČ 00580589, se sídlem Němčice 96, 533 52 Němčice,
  která upíše 1 411 (slovy: jeden tisíc čtyři sta jedenáct) ks akcií o
  jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě
  1,411.000,-Kč (slovy: jeden milion čtyři sta jedenáct tisíc korun
  českých),



  4.14 Obec Opatovice nad Labem, IČ 00274011, se sídlem Pardubická 160,
  533 45 Opatovice nad Labem, která upíše 6 511 (slovy: šest tisíc pět
  set jedenáct) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy
  akcie o jmenovité hodnotě 6,511.000,-Kč (slovy: šest milionů pět set
  jedenáct tisíc korun českých),
  4.15 Statutární město Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské
  nám. 1, 530 21 Pardubice, které upíše 3667 (slovy: tři tisíce šest set
  šedesát sedm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy
  akcie o jmenovité hodnotě 3,667.000,-Kč (slovy: třimiliony šest set
  šedesát sedm tisíc korun českých),
  4.16 Město Přelouč, IČ 00274101, se sídlem Československé armády 1665,
  535 01 Přelouč, které upíše 1 373 (slovy: jeden tisíc tři sta
  sedmdesát tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy
  akcie o jmenovité hodnotě 1.373.000,-Kč (slovy: jeden milion tři sta
  sedmdesát tři tisíc korun českých),
  4.17 Obec Semín, IČ 00274224, se sídlem Semín 138, 535 01 Přelouč,
  která upíše 5 878 (slovy: pět tisíc osm set sedmdesát osm) ks akcií o
  jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě
  5.878.000,-Kč (slovy: pět milionů osm set sedmdesát osm tisíc korun
  českých),
  4.18 Město Sezemice, IČ 00274241, se sídlem Husovo nám. 790, 533 04
  Sezemice, které upíše 760 (slovy: sedm set šedesát) ks akcií o
  jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě
  760.000,-Kč (slovy: sedm set šedesát tisíc korun českých),
  4.19Obec Srnojedy, IČ 00191159, se sídlem Ke Hřišti 8, 530 02
  Srnojedy, která upíše 98 (slovy: devadesát osm) ks akcií o jmenovité
  hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 98.000,-Kč
  (slovy: devadesát osm tisíc korun českých),
  4.20 Obec Staré Hradiště, IČ 00274305, se sídlem Staré Hradiště 155,
  533 52 Staré Hradiště, která upíše 1 610 (slovy: jeden tisíc šest set
  deset) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o
  jmenovité hodnotě 1,610.000,-Kč (slovy: jeden milion šest set deset
  tisíc korun českých),
  4.21Obec Záboří nad Labem, IČ 00236624, se sídlem Školní 164, 285 74
  Záboří nad Labem, která upíše 949 (slovy: devět set čtyřicet devět) ks
  akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o jmenovité
  hodnotě 949.000,-Kč (slovy: devět set čtyřicet devět tisíc korun
  českých).
  5. Předmět nepeněžitého vkladu a výše ocenění
  5.15Upisovatel Statutární město Pardubice, IČ 00274046, se sídlem
  Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, předmět vkladu -infrastrukturní
  majetek -sítě technické infrastruktury: vodovod (Marcipánka),
  kanalizace (Marcipánka), revizní šachty kanalizace (Marcipánka), Na
  Spravedlnosti –kanalizace stoka A-1, Na Spravedlnosti –kanalizace
  stoka A-2-1 a Na Spravedlnosti –revizní šachty kanalizace v k.ú. a
  obci Pardubice a ZTV Doubravice vodovod řad A, ZTV Doubravice vodovod
  řad B, ZTV Doubravice vodovod řad C,D, SO 04 kanalizace stoka 1, SO 04
  kanalizace revizní šachty, SO 05 kanalizace revizní šachty, SO 05
  kanalizace stoka S1, SO 05 kanalizace stoka S1, SO 05 kanalizace stoka
  S2, SO 05 kanalizace stoka S2-1 a SO 05 kanalizace stoka S2-1-A
  vk.ú.Doubravice a obci Pardubice, infrastrukturní majetek byl oceněn
  znaleckým posudkem č. 3258-01-2021 zpracovaným soudním znalcem Ing.
  Jaroslavem Mrázkem dne 7.1.2021, cena nepeněžitého vkladu činí
  5,653.360,-Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 3667 (slovy: tři



  tisíce šest set šedesát sedm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč,
  celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 3,667.000,-Kč (slovy: tři
  miliony šest set šedesát sedm tisíc korun českých).
  6. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky
  7. Emisní kurz upisovaných akcií
  Emisní kurz akcie činí 1.541,54 Kč na každou upsanou akcii o jmenovité
  hodnotě 1.000,- Kč.
  8. Lhůta pro upsání akcií
  Upisovací lhůta činí 90 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni,
  ve kterém bude jednotlivým zájemcům uvedeným pod bodem 4 tohoto
  usnesení doručen návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií s
  náležitostmi v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 ZOK. Společnost
  nemůže doručit návrh Smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto
  usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku.
  9. Místo, kde lze upsat akcie
  Sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014,
  530 02 Pardubice.
  10. Místo a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu
  Sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014,
  530 02 Pardubice, lhůta činí 90 dnů ode dne doručení uzavřené Smlouvy
  o upsání akcií do sídla společnosti.
  11. Splacení emisního kurzu akcií nepeněžitým vkladem
  Nepeněžité vklady budou vneseny postupem dle § 19 ZOK, upisovatel
  předá společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. nepeněžitý
  vklad (nemovitou věc) zápisem o předání předmětu nepeněžitého vkladu a
  písemným prohlášením o vnesení nemovité věci s úředně ověřeným
  podpisem.
  12. Rozdíl mezi cenami nepeněžitých vkladů jednotlivých upisovatelů a
  součiny emisního kursu s počtem akcií vydávaných jednotlivým
  upisovatelům
  Rozdíl mezi cenami nepeněžitých vkladů jednotlivých upisovatelů a
  součiny emisního kursu s počtem akcií vydávaných jednotlivým
  upisovatelům bude společností upisovatelům vrácen v souladu s § 249
  ZOK následovně
  12.1Obci Bezděkov, IČ 00273325 bude společností vrácena částka 854,38
  Kč,
  12.2Obci Břehy, IČ 00273392 bude společností vrácena částka 265,62 Kč,
  12.3Obci Čepí, IČ 00273457 bude společností vrácena částka 880,24 Kč,
  12.4Městu Dašice, IČ 00273481 bude společností vrácena částka 1.518,70
  Kč,
  12.5Obci Hlavečník, IČ 00273554 bude společností vrácena částka 129,36
  Kč,
  12.6Obci Hrobice, IČ 00273635 bude společností vrácena částka 577,82
  Kč,
  12.7Městu Chvaletice, IČ 00273660 bude společností vrácena částka
  14,30 Kč,
  12.8Obci Jankovice, IČ 00273694 bude společností vrácena částka 180,32
  Kč,
  12.9Městu Lázně Bohdaneč, IČ 00273350 bude společností vrácena částka
  1.248,02 Kč,
  12.10Obci Mikulovice, IČ 00273961 bude společností vrácena částka
  592,69 Kč,
  12.11Obci Morašice, IČ 00580678 bude společností vrácena částka 93,68
  Kč,



  12.12Obci Moravany, IČ 00273988 bude společností vrácena částka 394,87
  Kč,
  12.13Obci Němčice, IČ 00580589 bude společností vrácena částka 204,63
  Kč,
  12.14Obci Opatovice nad Labem, IČ 00274011 bude společností vrácena
  částka 1.392,40 Kč,
  12.15Statutárnímu městu Pardubice, IČ 00274046 bude společností
  vrácena částka 545,68 Kč,
  12.16Město Přelouč, IČ 00274101 bude společností vrácena částka 655,30
  Kč,
  12.17Obci Semín, IČ 00274224 bude společností vrácena částka 829,98
  Kč,
  12.18Městu Sezemice, IČ 00274241 bude společností vrácena částka
  1.396,60 Kč,
  12.19Obci Srnojedy, IČ 00191159 bude společností vrácena částka
  1.294,47 Kč,
  12.20Obci Staré Hradiště, IČ 00274305 bude společností vrácena částka
  414,86 Kč,
  12.21Obci Záboří nad Labem, IČ 00236624 bude společností vrácena
  částka 1.340,19 Kč.
  Úplné znění usnesení o zvyšování základního kapitálu je součástí
  pozvánky a je přílohou č. 1.1 tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  účast města Pardubice na zvýšení základního kapitálu společnosti
  Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., se sídlem Pardubice, Zelené
  Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ 60108631 v návaznosti na
  předchozím usnesení tak, že město Pardubice se na tomto navýšení bude
  podílet vodárenským majetkem města Pardubice, který je detailně popsán
  a oceněn znaleckým posudkem Ing. Jaroslava Mrázka, č. posudku
  3258-01-2021 (vodovod a kanalizace rodinných domů Doubravice, vodovod
  a splašková kanalizace stavby PEPRNÍK bytový dům Pardubice, jednotná
  kanalizace stavby Na Spravedlnosti – rekonstrukce kanalizace). Posudek
  je přílohou č. 1.2 tohoto usnesení. 
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  hlasovat zástupci města na valné hromadě společnosti Vodovody a
  kanalizace Pardubice a. s. dne 17. 6. 2021 v souladu s předchozím
  rozhodnutím zastupitelstva k tomuto návrhu usnesení I.
  T: 17. 6. 2021
  Z: Jan Mazuch
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.,
  se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ
  6010863, předložený k hlasování na valné hromadě dne 17. 6. 2021, s
  výjimkou § 24 odst. 2 stanov. Celý text navrhovaného novelizovaného
  znění stanov včetně vyznačených navrhovaných změn je přílohou tohoto
  usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  protinávrh akcionáře Statutární město Pardubice k bodu 10 pořadu řádné
  valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČ



  6010863, svolané na 17. 6. 2021, tohoto znění – citace:
  „V ustanovení § 24 ods. 2 stanov ve znění navržených změn se text „30
  (třicet)“ nahrazuje textem „40 (čtyřicet)“.“
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  hlasovat zástupci města na valné hromadě společnosti Vodovody a
  kanalizace Pardubice a. s. dne 17. 6. 2021 v souladu s předchozím
  rozhodnutím zastupitelstva k tomuto návrhu usnesení I. a II.
  T: 17. 6. 2021
  Z: Jan Mazuch
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 28 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 20:13:22                          
       09. Akcionářská smlouva ve společnosti BK Pardubice a.s.       
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Nehlasoval     
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            



  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 34 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 2

Procedurální hlasovaní
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 29 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 20:23:47                          
       09. Akcionářská smlouva ve společnosti BK Pardubice a.s.       
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            



  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Nepřítomen     
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření Akcionářské smlouvy mezi akcionáři společnosti ve společnosti
  BK Pardubice a.s.,
  IČ: 276 54 796, která je přílohu č. 1 tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít Akcionářskou smlouvu mezi akcionáři společnosti ve společnosti
  BK Pardubice a.s.,
  IČ: 276 54 796, která je přílohu č. 1 tohoto usnesení.
  T: 10. 6. 2021
  Z: Martin Charvát
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 30 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 21:40:05                          
  10. Plán investičního rozvoje MFA (plnění akcionářské dohody v HC)  
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Nehlasoval     
  Fraňková Štěpánka                                        6   Proti          
  Haas Karel                               ODS             7   Zdržel se      
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            



  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Zdržel se      
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Zdržel se      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 22 (56%)  Proti: 5 (13%)  Zdrželo se: 8 (21%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Dodatek č. 2 Akcionářské dohody uzavřené dne 12. 6. 2020 mezi městem
  Pardubice a společností HokejPce 2020 s.r.o., který je přílohou tohoto
  usnesení. 
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít Dodatek č. 2 Akcionářské dohody uzavřené dne 12. 6. 2020 mezi
  městem Pardubice
  a společností HokejPce 2020 s.r.o., který je přílohou tohoto usnesení.
  T: 10. 06. 2021
  Z: M.Charvát, primátor
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Doporučuje
  Radě města Pardubic, aby v pozici jediného akcionáře společnosti
  Rozvojový fond Pardubice a.s. (dále jen RFP) přijímala a/nebo
  předkládala zastupitelstvu v souladu se stanovami společnosti taková
  rozhodnutí, která budou vycházet z oprávněných požadavků RFP
  vyplývající z uzavřené akcionářské dohody ve znění dodatku č. 2.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic



  Potvrzuje
  Představenstvu společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s. připravenost
  postupovat v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytování služeb
  obecného hospodářského zájmu uzavřenou s RFP dne 29. 12. 2017 s tím,
  že tato smlouva definuje podmínky pro poskytování ročních provozních
  dotací na fungování MFA ve veřejného zájmu a bude kryta v predikované
  hodnotě 20 mil. Kč s případnou budoucí indexací, která bude korektně
  zohledňovat inflační a případné další objektivní skutečnosti, které
  nelze aktuálně reálně predikovat.
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  částečné splnění usnesení č. Z/2422/2018, III., které je dokladováno
  zpracovanou „Koncepcí zapracování hráčů do A týmu a dlouhodobou
  sportovní strategii vedoucí k úspěšnosti A týmu“
  ze dne 4. 5. 2021, která je přílohou č. 7.1 důvodové zprávy s tím, že
  na toto částečné splnění bude navazovat projednání v odborných
  komisích rady města s následným projednáním v radě města.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Souhlasí
  s tím, aby odbornou komisí dotčenou usnesením č. Z/2422/2018, III.
  byla Komise pro sport a Komise pro strategii a smart city.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 31 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 21:41:11                          
          12. Dorpava handicapovaných - Smlouva o spolupráci          
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            



  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 36 (92%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění přepravy handicapovaných
  osob mezi statutárním městem Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21
  Pardubice, IČO 00274046 a Dopravním podnikem města Pardubic, a.s.,
  Teplého 2141, 532 20 Pardubice, IČO 63217066, která je přílohou č. 1
  tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít Smlouvu o spolupráci při zajištění přepravy handicapovaných
  osob mezi statutárním městem Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21
  Pardubice, IČO 00274046 a Dopravním podnikem města Pardubic, a.s.,
  Teplého 2141, 532 20 Pardubice, IČO 63217066.
  Z: Martin Charvát, primátor města, Iva Bartošová, vedoucí odboru
  sociálních věcí
  T: 30.6.2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 32 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 21:42:46                          
          13. Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury            
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            



  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Nehlasoval     
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Nehlasoval     
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 34 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotací z Programu podpory kultury subjektům uvedeným v
  příloze č. 1 tohoto usnesení, a to ve výši uvedené ve sloupci
  "Navrhované prostředky v Kč".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu podpory



  kultury se subjekty uvedenými v příloze č. 2 - č. 9 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjekty
  uvedenými v příloze č. 2 - č. 9 tohoto usnesení.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová, PaedDr. Jan Mazuch
  T: 30.9.2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 33 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 21:43:21                          
          13. Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury            
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            



  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 36 (92%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 002, 003
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  část usnesení č. Z/2091/2021 ze dne 25.3.2021, a to tak, že ruší
  poskytnutí dotace (položka č. 16 přílohy usnesení č. 1 č. Z/2091/2021)
  a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha č. 7
  usnesení č. Z/2091/2021) subjektu panu Lumíru Sokolovi, se sídlem:
  Spojilská 1028, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 15011402,  na
  realizaci projektu "RC Ponorka - podpora celoroční činnosti" ve výši
  80.000,- Kč, a to z důvodu úmrtí žadatele o dotaci před schválením
  žádosti o poskytnutí dotace.
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury ve výši
  80.000,- Kč fyzické osobě podnikající paní Andree Sokolové, se sídlem:
  Spojilská 1028, 530 03 Pardubice, IČ: 67477631, na realizaci projektu
  "RC Ponorka - podpora celoroční činnosti". Dotace nebude poskytnuta v
  režimu "de minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory kultury ve výši 80.000,- Kč fyzické osobě podnikající
  paní Andree Sokolové, se sídlem: Spojilská 1028, 530 03 Pardubice, IČ:
  67477631, na realizaci projektu "RC Ponorka - podpora celoroční
  činnosti", která je přílohou tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory kultury  dle bodu II. tohoto usnesení.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová, PaedDr. Jan Mazuch
  T: 31.8.2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 34 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 21:45:08                          
14. Revokace usnesení - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací - Pardubičtí 
tahouni
______________________________________________________________________



  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Zdržel se      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 35 (90%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  změnu usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/2036/2021 ze dne
  11.3.2021, jímž bylo schváleno poskytnutí dotace z Programu podpory
  Pardubičtí tahouni příjemci dotace Sdružení aviatické pouti, se
  sídlem: Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice, IČ: 64242943, na



  realizaci projektu "Aviatická pouť 2021", ve kterém se na žádost
  příjemce dotace mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v
  rozpočtu při zachování původně schválené výše dotace v částce
  500.000,- Kč a změny v plánované dramaturgii projektu s ohledem na
  restriktivní opatření přijatá orgány veřejné moci k ochraně
  obyvatelstva a jako prevence nebezpečí  vzniku a rozšíření onemocnění
  SARS CoV-2.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory
  Pardubičtí tahouni ve výši 500.000,- Kč se subjektem Sdružení
  aviatické pouti, se sídlem: Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice,
  IČ: 64242943, na realizaci projektu "Aviatická pouť 2021", která je
  přílohou tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem
  uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení bodu II.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová, Mgr. Jakub Rychtecký
  T: 31.7.2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 35 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 21:45:46                          
14. Revokace usnesení - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací - Pardubičtí 
tahouni
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            



  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 36 (92%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  změnu usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/2036/2021 ze dne
  11.3.2021, jímž bylo schváleno poskytnutí dotace z Programu podpory
  Pardubičtí tahouni příjemci dotace panu Oldřichu Bujnochovi, se
  sídlem: Topolská 739, 537 05 Chrudim, IČ: 10479724, na realizaci
  projektu "Pardubický vinařský půlmaraton 2021", ve kterém se na žádost
  příjemce dotace mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v
  rozpočtu při zachování původně schválené výše dotace v částce
  250.000,- Kč a změny v plánované dramaturgii projektu s ohledem na
  restriktivní opatření přijatá orgány veřejné moci k ochraně
  obyvatelstva a jako prevence nebezpečí  vzniku a rozšíření onemocnění
  SARS CoV-2.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory
  Pardubičtí tahouni ve výši 250.000,- Kč se subjektem panem Oldřichem
  Bujnochem, se sídlem: Topolská 739, 537 05 Chrudim, IČ: 10479724, na
  realizaci projektu "Pardubický vinařský půlmaraton 2021", která je
  přílohou tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem
  uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení bodu II.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová, Mgr. Jakub Rychtecký
  T: 31.7.2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 36 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 21:46:43                          
      15. Poskytnutí dotací z Programu podpory rodinných center       
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 36 (92%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení



  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace ve výši 96.000,- Kč z Programu podpory rodinných
  center subjektu Elipsa - Montessori centrum Pardubice, o.p.s., se
  sídlem Železničního pluku 1983, 530 02 Pardubice, IČO 28848071, na
  realizaci projektu "Podpora celoročních programů pro rodiny s dětmi
  realizovaných v Montessori centru Elipsa".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 96.000,- Kč
  z Programu podpory rodinných center se subjektem Elipsa - Montessori
  centrum Pardubice, o.p.s., se sídlem Železničního pluku 1983, 530 02
  Pardubice, IČO 28848071, na realizaci projektu "Podpora celoročních
  programů pro rodiny s dětmi realizovaných v Montessori centru Elipsa",
  ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č. 1.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory
  rodinných center se subjektem Elipsa - Montessori centrum Pardubice,
  o.p.s., se sídlem Železničního pluku 1983, 530 02 Pardubice, IČO
  28848071, na realizaci projektu "Podpora celoročních programů pro
  rodiny s dětmi realizovaných v Montessori centru Elipsa", ve znění dle
  přílohy č. 1 tohoto usnesení č. 1.
  Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký
  T: 31.7.2021
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace ve výši 230.000,- kč z Programu podpory rodinných
  center subjektu Rodinné centrum Kulihrášek, z.s., se sídlem Mandysova
  335, 530 03 Pardubice, IČO 28551541, na realizaci projektu "Šťastná
  rodina s Kulihráškem".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 230.000,-
  Kč z Programu podpory rodinných center se subjektem Rodinné centrum
  Kulihrášek, z.s., se sídlem Mandysova 335, 530 03 Pardubice, IČO
  28551541, na realizaci projektu "Šťastná rodina s Kulihráškem", ve
  znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č. 2.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory
  rodinných center se subjektem Rodinné centrum Kulihrášek, z.s., se
  sídlem Mandysova 335, 530 03 Pardubice, IČO 28551541, na realizaci
  projektu "Šťastná rodina s Kulihráškem", ve znění dle přílohy č. 1
  tohoto usnesení č. 2.
  Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký
  T: 31.7.2021
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace ve výši 137.000,- Kč z Programu na podporu rodinných
  center subjektu Rodinné Integrační Centrum, z.s., se sídlem nám.



  Republiky 2686, 530 02 Pardubice, IČO 27026728, na realizaci projektu
  "Podpora rodin prostřednictvím prorodinných aktivit v RIC".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 137.000,-
  Kč z Programu na podporu rodinných center se subjektem Rodinné
  Integrační Centrum, z.s., se sídlem nám. Republiky 2686, 530 02
  Pardubice, IČO 27026728, na realizaci projektu "Podpora rodin
  prostřednictvím prorodinných aktivit v RIC", ve znění dle přílohy č. 1
  tohoto usnesení č. 3.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu na
  podporu rodinných center se subjektem Rodinné Integrační Centrum,
  z.s., se sídlem nám. Republiky 2686, 530 02 Pardubice, IČO 27026728,
  na realizaci projektu "Podpora rodin prostřednictvím prorodinných
  aktivit v RIC", ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č. 3.
  Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký
  T: 31.7.2021
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč z Programu na podporu rodinných
  center subjektu Sluníčko - Centrum pro rodinu, z.s., se sídlem
  Štefánikova 1053, 530 02 Pardubice, IČO 22768866, na realizaci
  projektu "Se Sluníčkem v roce 2021".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč z
  Programu na podporu rodinných center se subjektem Sluníčko - Centrum
  pro rodinu, z.s., se sídlem Štefánikova 1053, 530 02 Pardubice, IČO
  22768866, na realizaci projektu "Se Sluníčkem v roce 2021", ve znění
  dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č. 4.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu na
  podporu rodinných center se subjektem Sluníčko - Centrum pro rodinu,
  z.s., se sídlem Štefánikova 1053, 530 02 Pardubice, IČO 22768866, na
  realizaci projektu "Se Sluníčkem v roce 2021", ve znění dle přílohy č.
  1 tohoto usnesení č. 4.
  Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký
  T: 31.7.2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 37 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 21:47:36                          
16. Poskytnutí individuální dotace na financování sociálních služeb v 
souvisloísti s COVID 19
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            



  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 36 (92%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace ve výši 300.000,- Kč z Programu podpory
  v sociální a zdravotní oblasti subjektu SKP-CENTRUM, o.p.s. se sídlem
  Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, na realizaci
  projektu "Financování sociálních služeb v souvislosti s COVID 19".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic



  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve
  výši 300.000,- Kč z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti se
  subjektem SKP-CENTRUM, o.p.s. se sídlem Jungmannova 2550, 530 02
  Pardubice, IČO 27534804, na realizaci projektu "Financování sociálních
  služeb v souvislosti s COVID 19", ve znění dle přílohy č. 1 tohoto
  usnesení č. 1.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti se subjektem
  SKP-CENTRUM, o.p.s. se sídlem Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, IČO
  27534804, na realizaci projektu "Financování sociálních služeb v
  souvislosti s COVID 19", ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.
  1.
  Z: Iva Bartošová, Jakub Rychtecký
  T: 31.7.2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 38 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 21:48:40                          
17. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - TK Pernštýn 1897 Pardubice z.s.
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            



  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 34 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D1734/00552/19
  ze dne 4.12.2019 mezi statutárním městem Pardubice a spolkem Tenisový
  klub Pernštýn 1897 Pardubice, z.s., IČO: 42939585, sídlo: U Stadionu
  1652, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na projekt „Přemístění
  tenisových kurtů“ ve výši 3.466.000,- Kč, jímž se na žádost příjemce
  dotace v důsledku zpracování projektové dokumentace a upřesnění
  realizace přesunu subjektu do nové lokality zpřesňuje účel podpořeného
  projektu, mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu
  při zachování původně schválené výše dotace a prodlužují související
  lhůty (termíny dosažení účelu a čerpání dotace, případného vrácení
  dotace a jejího vyúčtování). Znění dodatku je přílohou tohoto
  usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek č. 1 k veřejnoprávní Smlouvě o poskytnutí dotace č.
  D1734/00552/19 ze dne 4.12.2019 mezi statutárním městem Pardubice a
  spolkem Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice, z.s., IČO: 42939585,
  sídlo: U Stadionu 1652, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, dle bodu
  I. tohoto usnesení, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
  Z:  Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí OŠKS
  T: 31.07.2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 39 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 21:49:53                          
         18. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu          
______________________________________________________________________



  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 36 (92%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši
  100.000,- Kč spolku GOLF CLUB AKADEMIE DŘÍTEČ z.s., IČO: 04009495,
  sídlo: Dříteč č.p. 205, 530 05 Dříteč, na realizaci projektu "Golfová
  akademie". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis".



  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 100.000,- Kč se společností GOLF CLUB
  AKADEMIE DŘÍTEČ z.s., IČO: 04009495, sídlo: Dříteč č.p. 205, 530 05
  Dříteč, na realizaci projektu "Golfová akademie" dle přílohy č. 1
  tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 100.000,- Kč se společností GOLF CLUB
  AKADEMIE DŘÍTEČ z.s., IČO: 04009495, sídlo: Dříteč č.p. 205, 530 05
  Dříteč, na realizaci projektu "Golfová akademie" ve znění přílohy č. 1
  schválené v bodu II. tohoto usnesení.
  Z: I. Liedermanová
  T: 30.11.2021
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši
  150.000,- Kč spolku Hvězda Pardubice z.s., IČO: 26650193, sídlo: Čs.
  armády 2515, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu
  "Mzda správců Městského atletického stadionu". Dotace nebude
  poskytnuta v režimu "de minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 150.000,- Kč spolku Hvězda Pardubice
  z.s., IČO: 26650193, sídlo: Čs. armády 2515, Zelené Předměstí, 530 02
  Pardubice, na realizaci projektu "Mzda správců Městského atletického
  stadionu" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 150.000,- Kč spolku Hvězda Pardubice
  z.s., IČO: 26650193, sídlo: Čs. armády 2515, Zelené Předměstí, 530 02
  Pardubice, na realizaci projektu "Mzda správců Městského atletického
  stadionu" ve znění přílohy č. 1 schválené v bodu II. tohoto usnesení.
  Z: I. Liedermanová
  T: 30.11.2021
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální investiční dotace z Programu podpory sportu ve
  výši 150.000,- Kč spolku SK Pardubičky, z.s., IČO: 15049027, sídlo: U
  Borku 371, Pardubičky, 530 03 Pardubice, na realizaci projektu "Umělé
  osvětlení tréninkových ploch – II. etapa". Dotace bude poskytnuta v
  režimu "de minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční
  dotace z Programu podpory sportu ve výši 150.000,- Kč se spolkem SK
  Pardubičky, z.s., IČO: 15049027, sídlo: U Borku 371, Pardubičky, 530
  03 Pardubice, na realizaci projektu "Umělé osvětlení tréninkových



  ploch – II. etapa" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 150.000,- Kč se spolkem SK Pardubičky,
  z.s., IČO: 15049027, sídlo: U Borku 371, Pardubičky, 530 03 Pardubice,
  na realizaci projektu "Umělé osvětlení tréninkových ploch – II. etapa"
  ve znění přílohy č. 1 schválené v bodu II. tohoto usnesení.
  Z: I. Liedermanová
  T: 30.11.2021
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální investiční dotace z Programu podpory sportu ve
  výši 600.000,- Kč spolku OK Lokomotiva Pardubice, spolek, IČO:
  26606747, sídlo: Palackého třída 2547, Zelené Předměstí, 530 02
  Pardubice, na realizaci projektu "Klubovna orientačních běžců". Dotace
  bude poskytnuta v režimu "de minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční
  dotace z Programu podpory sportu ve výši 600.000,- Kč se spolkem OK
  Lokomotiva Pardubice, spolek, IČO: 26606747, sídlo: Palackého třída
  2547, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu
  "Klubovna orientačních běžců" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 600.000,- Kč se spolkem OK Lokomotiva
  Pardubice, spolek, IČO: 26606747, sídlo: Palackého třída 2547, Zelené
  Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Klubovna
  orientačních běžců" ve znění přílohy č. 1 schválené v bodu II. tohoto
  usnesení.
  Z: I. Liedermanová
  T: 30.11.2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 40 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 21:51:14                          
            19. Dotace na zvláštní přepravu nadicapovaných            
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            



  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Nehlasoval     
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 35 (90%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace obchodní společnosti Dopravní podnik města Pardubic
  a.s., IČO: 63217066, se sídlem Teplého 2141, Zelené Předměstí, 530 20
  Pardubice, ve výši 790  tis. Kč pro účely provozování zvláštní
  přepravy osob se sníženou schopností pohybu vozidlem upraveným pro
  přepravu vozíků pro handicapované v roce 2021.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši 790
  tis. Kč pro účely provozování zvláštní přepravy osob se sníženou
  schopností pohybu vozidlem upraveným pro přepravu vozíků pro
  handicapované v roce 2021 obchodní společnosti Dopravní podnik města
  Pardubic a.s., IČO: 63217066, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí,
  Teplého 2141, PSČ 532 20, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení



  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 790 tis. Kč
  s obchodní společností Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO:
  63217066, se sídlem Teplého 2141, Zelené Předměstí, 532 20 Pardubice,
  dle bodu II. tohoto usnesení, ve znění, které je přílohou tohoto
  usnesení.
  Z: Petr Kvaš, náměstek primátora
  Vladimír Bakajsa, vedoucí odboru dopravy
  T: 30.6.2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 41 - NESCHVÁLENO                     
                          27.5.2021 22:21:32                          
             20. Referendum o způsobu opravy Zelené brány             
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Proti          
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Zdržel se      
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Zdržel se      
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Zdržel se      
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Proti          
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Zdržel se      
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Nehlasoval     
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Zdržel se      
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Zdržel se      
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Zdržel se      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Zdržel se      
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            



  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Zdržel se      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 15 (38%)  Proti: 9 (23%)  Zdrželo se: 11 (28%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  záměr opravy Zelené brány v Zelenobranské ul. č.p. 76 v Pardubicích v
  rámci III. etapy realizace, a to formou konzervační metody na všech
  průčelích věže od koruny rozšířené podnože po ochoz. Spodní části
  jižní fasády se zbytky odbourané strážnice budou rovněž opraveny
  konzervační metodou.
______________________________________________________________________
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             20. Referendum o způsobu opravy Zelené brány             
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  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Zdržel se      
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Zdržel se      
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            



  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Zdržel se      
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Zdržel se      
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Zdržel se      
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 4 (10%)  Zdrželo se: 8 (21%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  ZmP pověřuje pracovní skupinu k referendu ustanovenou podle usnesení
  Z/2106/2021 a Z/2108/2021 koordinací informační kampaně a veřejné
  debaty o způsobu opravy Zelené brány.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Proti          
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Zdržel se      
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Proti          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          



  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Zdržel se      
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Zdržel se      
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 22 (56%)  Proti: 8 (21%)  Zdrželo se: 6 (15%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  v souladu s § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně
  některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášení místního
  referenda, a to za níže uvedených podmínek:
  a) místní referendum se bude konat na území statutárního města
  Pardubice.
  b) k rozhodnutí v místním referendu se předkládá otázka následujícího
  znění:
  „Souhlasíte s tím, aby při opravě Zelené brány byly obnoveny vnější
  omítky?“; kontext uvedené otázky bude občanům podrobně vysvětlen v
  rámci informační kampaně.
  c) odůvodnění návrhu: Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání
  dne 11. března 2021 usnesením Z/2034/2021 schválilo 20 hlasy
  zastupitelů záměr opravy Zelené brány formou obnovení vnějších omítek
  na všech průčelích věže od koruny rozšířené podnože po ochoz s tím, že
  spodní části jižní části fasády se zbytky odbourané strážnice budou
  opraveny konzervační metodou. Politické strany a hnutí zastoupené v
  zastupitelstvu statutárního města Pardubic neměly ve svých programech
  problematiku opravy Zelené brány. Občané města neměli možnost v
  posledních komunálních volbách posoudit představy politických subjektů
  o způsobu opravy této dominanty města. Tato otázka je natolik důležitá
  a přesahující funkční období tohoto zastupitelstva, že by občané
  Pardubic měli mít možnost napřímo se vyjádřit k této problematice



  prostřednictvím referenda.
  Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 29. dubna 2021
  usnesením Z/2109/2021 zrušilo svým usnesením záměr opravy Zelené brány
  formou obnovení vnějších omítek na všech průčelích věže od koruny
  rozšířené podnože po ochoz s tím, že spodní části jižní části fasády
  se zbytky odbourané strážnice budou opraveny konzervační metodou.
  Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 29. dubna 2021
  usneseními Z/2106/2021 a Z/2107/2021 schválilo záměr vyhlášení
  místního referenda, jehož předmětem bude způsob provedení opravy
  Zelené brány, a to v termínu současně s nejdříve konanými volbami do
  Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
  Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 29. dubna 2021
  usneseními Z/2106/2021 a Z/2107/2021 uložilo Radě města Pardubic
  zajistit vznik pracovní skupiny z řad členů zastupitelstva města
  Pardubic a zaměstnanců Magistrátu města Pardubic, která připraví návrh
  podmínek konání místního referenda (včetně formulace otázky, která
  bude předložena k rozhodnutí v referendu).
  Pracovní skupina byla ustanovena na jednání Rady města Pardubic dnes
  10. dubna 2021 a sešla se formou online na jednání dne 13. dubna 2021.
  Svým hlasováním podpořila konání referenda a stanovila, že ohledně
  způsobu opravy Zelené brány bude položena jediná otázka ve znění
  „Souhlasíte s tím, aby při opravě Zelené brány byly obnoveny vnější
  omítky?“.
  V případě schválení referenda se pracovní skupina sejde k projednání
  dalších úkonů souvisejících s přípravou referenda,
  d) odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací
  rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrady z
  rozpočtu obce: náklady na provedení místního referenda (např. na tisk
  hlasovacích lístků, nákup obálek a přiměřenou propagaci) lze odhadnout
  cca na 300 000 Kč; náklady na realizaci rozhodnutí přijatého v místním
  referendu lze velmi rámcově a předběžně odhadnout takto – cca 1,1 mil.
  Kč na zpracování projektové dokumentace, z projektové dokumentace by
  vyplynul odhad vlastních realizačních nákladů (současný velmi hrubý a
  předběžný odhad = 25 – 35 mil. Kč), výsledné realizační náklady by se
  pak odvíjely od cenové nabídky získané v zadávacím řízení; způsob
  úhrady z rozpočtu obce – náklady ponese město ze svého rozpočtu, budou
  uhrazeny standardním způsobem, použitím přidělených finančních
  prostředků z příslušných rozpočtových položek.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  konání místního referenda současně s nejdříve konanými volbami do
  Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  zajištění realizace místního referenda dle návrhu usnesení č. 1 a č.
  2.
  Z: Michal Zitko, tajemník magistrátu
  T: v termínu nejdříve konaných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
  České republiky v souladu se zákonem o místním referendu
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 44 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 22:24:21                          
         xx. Smlouva o poskytnutí provozní dotace pro P-PINK          
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Nehlasoval     
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Nehlasoval     
  Fraňková Štěpánka                                        6   Zdržel se      
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Nehlasoval     
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Nehlasoval     
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 5 (13%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení



  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu statutárního města Pardubice
  ve výši 1,5 mil. Kč na základě žádosti ze dne 6. 1. 2021 ústavu
  Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., se sídlem Pardubice, Zelené
  Předměstí, nám. Republiky 12, 530 02, IČ: 63 72 562, za účelem podpory
  projektu Pardubický podnikatelský inkubátor pro rok 2021. Žádost je
  přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace ústavu Pardubický
  podnikatelský inkubátor z.ú., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí,
  nám. Republiky 12, 530 02, IČ: 63 72 562, ve výši 1,5 mil. Kč za
  účelem podpory projektu Pardubický podnikatelský inkubátor pro rok
  2021. Znění smlouvy o poskytnutí dotace je přílohou tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít smlouvu o poskytnutí individuální dotace s ústavem Pardubický
  podnikatelský inkubátor z.ú., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí,
  nám. Republiky 12, 530 02, IČ: 63 72 562, dle bodu II. tohoto usnesení
  ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
  T: 15. 6. 2021
  Z: Jan Nadrchal
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            



  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Nehlasoval     
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 34 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  návrh na změnu stanov společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim a. s.,
  se sídlem Chrudim, Novoměstská 626, 537 01, IČ 48171590 předložený k
  hlasování na valné hromadě dne 9. 6. 2021. Celý text navrhovaného
  novelizovaného znění stanov včetně vyznačených navrhovaných změn je
  přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  hlasovat zástupci města na valné hromadě společnosti Vodovody a
  kanalizace Chrudim a. s.
  dne 9. 6. 2021 v souladu s předchozím rozhodnutím zastupitelstva k
  tomuto návrhu usnesení I.
  T: 9. 6. 2021
  Z: Jan Mazuch
______________________________________________________________________
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  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      



  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Nehlasoval     
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  zástupci města na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a
  kanalizace Chrudim, a.s., IČ: 481 71 590, s datem konání dne 9. 6.
  2021 hlasovat u bodu 5. programu valné hromady proti navrženému
  usnesení o
  • vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů k upsání nových



  akcií společnosti,
  • zvýšení základního kapitálu společnosti,
  • souhlasu se započtením pohledávek akcionářů,
  • schválení smluv o započtení pohledávek akcionářů,
  Úplné znění návrhu usnesení k bodu č. 5 programu je součástí pozvánky
  na valnou hromadu, která je přílohou důvodové zprávy.
  T: 9. 6. 2021
  Z: Jan Mazuch
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 47 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 22:45:48                          
             xx. Parkovací dům u MFA - postup a výstavba              
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Zdržel se      
  Haas Karel                               ODS             7   Zdržel se      
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Nepřítomen     
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Nehlasoval     
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            



  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 4 (10%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001, 002
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  s vazbou na přijaté usnesení Z/1889/2021 (citace: „ZmP schvaluje
  Investiční záměr „Parkovací dům U Stadionu“ s odhadovanými
  realizačními náklady ve výši 193 218,0 tis. bez DPH (dle odborného
  odhadu viz dokumentace návrhu stavby“) a přijaté usnesení Z/1890/2021
  (citace: „ZmP doporučuje Zařadit projekt „Parkovací dům U Stadionu“ do
  seznamu významných investičních akcí města“)
  realizaci novostavby Parkovacího domu u arény dle zastupitelstvem
  schváleného návrhu stavby parkovacího domu U stadionu, zpracovaného
  Ing. Michalem Palaščakem a související realizaci zkapacitnění
  křižovatky ulice U Stadionu a Sukova (dále jen PROJEKT PARKOVACÍ DŮM)
  za těchto podmínek:
  1. PROJEKT PARKOVACÍ DŮM bude realizován dvěma stavebníky, a to městem
  Pardubice (zkapacitnění křižovatky ulice U Stadionu a Sukova) a
  Rozvojovým fondem Pardubice a.s.
  (dále jen RFP) v rozsahu „Novostavby PARKOVACÍHO DOMU“,
  2. Mezi dvěma stavebníky v rámci PROJEKTU PARKOVACÍHO DOMU, a to
  městem Pardubice
  a společností Rozvojovým fondem Pardubice a.s. (dále jen RFP) bude
  uzavřena dohoda na rozdělení jednotlivých stavebních objektů mezi tyto
  dva subjekty (stavebníky).
  3. Pozemky pro stavbu PARKOVACÍHO DOMU jsou v majetku města Pardubice
  a až do dokončení stavby Letního stadionu zůstanou v majetku města
  Pardubice. Město Pardubice umožní RFP vstoupit do platného územního
  rozhodnutí na Letní stadion a žádat jeho změnu vložením nového
  stavebního objektu – PARKOVACÍHO DOMU.
  4. RFP bude investorem novostavby PARKOVACÍHO DOMU na pozemcích města
  Pardubice, město Pardubice k tomuto postavení RFP poskytne nezbytnou
  součinnost.
  5. Město Pardubice bude investorem zkapacitnění křižovatky ulice U
  Stadionu a Sukova vč. vybudování nezbytné související infrastruktury.
  6. Po dokončení stavby PARKOVACÍHO DOMU bude vypracován oddělovací
  geometrický plán
  na část pozemek pč. 372/8, část pozemku pč. 2672/6 a část pozemku pč.
  372/1, vše k.ú. Pardubice pod novostavbou budoucího PARKOVACÍHO DOMU,
  a zároveň geom. plán na část pozemku pč. 372/8 dotčenou současnou
  stavbou parkovištěm u MFA, s tím, že takto oddělené části pozemků budu
  oceněny znaleckým posudkem zpracovaným za účelem navýšení základního
  kapitálu RFP a.s. takto identifikovaným a oceněným nepeněžitým
  vkladem.



  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  změnu financování projektové dokumentace zkapacitnění křižovatky ulice
  U Stadionu a Sukova vč. vybudování nezbytné infrastruktury,
  financování zajištění projektové dokumentace PARKOVACÍHO DOMU takto: 
  1. z kapitoly OMI bude částka 4 200,- tis. Kč na pořízení projektové
  dokumentace převedena na kapitolu ORS. na pořízení projektové
  dokumentace,
  2. v kapitole ORS bude částka 4 200 tis. Kč požita na poskytnutí
  zápůjčky společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s. s právem využít
  tyto prostředky výhradně na financování projektové dokumentace
  nezbytné pro realizaci výše uvedených staveb, a s definováním možnosti
  vypořádání zápůjčky formou zápočtu této částky proti budoucímu
  navyšování základního kapitálu RFP a.s. s načasování tak, aby toto
  zvýšení základního kapitálu bylo realizováno  zároveň s nepeněžitým
  vkladem, který budou reprezentovat pozemky definované v bodu 6.
  předchozího usnesení. 
  3. Rozvojový fond Pardubice a.s. předloží ZmP návrh  ke schválení
  strukturu financování stavby Parkovacího domu u MFA a to ve lhůtě do
  30ti dnů následujících po rozhodnutí představenstva o schválení pořadí
  uchazečů o tuto zakázku, a to s důrazem na minimalizaci výdajové
  zátěže z rozpočtu města, vč. optimalizace minimalizace výše případného
  ručení ze strany města.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 48 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 22:46:19                          
             xx. Parkovací dům u MFA - postup a výstavba              
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Zdržel se      
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            



  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Nepřítomen     
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Nehlasoval     
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 5 (13%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Souhlasí
  s tím, aby po dokončení novostavby PARKOVACÍHO DOMU ze strany
  společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s. fungoval provozně ekonomický
  model PARKOVACÍHO DOMU u MFA vč. vazby na splácení úvěrových zdrojů
  použitých na jeho profinancování s těmito specifickými podmínkami:
  1. RFP a.s. bude oprávněn definovat cenotvorbu u parkovacích míst v
  části parkovacího domu, a to na cca 60 % parkovacích míst, 
  2. cca 40 % parkovacích míst (vyhrazeno pro veřejnost) bude zahrnuto
  do systému veřejného parkování s cenotvorbou určenou příslušným
  rozhodnutím rady, tj. bude schváleno Nařízení o placeném stání v
  PARKOVACÍM DOMĚ (nové samostatné nařízení), tzn. u těchto míst bude
  schválena speciální cena, a to např. tak, aby 2 hodiny před konáním
  soutěžního utkání v MFA, kulturní nebo obdobné společenské akce bylo
  možné pro návštěvníky těchto akcí inkasovat vyšší výběr poplatku za
  parkování.
  3. Nejpozději 3 měsíce před očekávaným termínem zahájení provozu
  PARKOVACÍHO DOMU bude schválena finální verze EKONOMICKO PROVOZNÍHO
  MODELU s tím, že dlouhodobé nové smluvní vztahy nesmějí být uzavřeny
  na dobu delší jak 12 měsíců, a to tak, aby dlouhodobá fixace ceny
  neohrozila zejména možnost profinancovat splátky úvěru ze strany RFP, 
  4. po ukončení 12ti měsíčního provozu PARKOVACÍHO DOMU bude vyhodnocen
  nastavený provozně ekonomický modelu, bude vyhodnocena poptávka a
  nabídka (v hodinách/dnech měsících) s důrazem na vyhodnocení, zda
  PROVOZNĚ EKONOMICKÝ MODEL generuje dostatečné příjmy pro krytí výdajů
  vč. splátek úvěru, zavazuje se město Pardubice k součinnost s RFP v



  rozsahu, kterým umožní pokrýt tento negativní rozdíl. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 49 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 22:47:45                          
             xx. Parkovací dům u MFA - postup a výstavba              
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Zdržel se      
  Haas Karel                               ODS             7   Zdržel se      
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Nepřítomen     
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Nehlasoval     
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39



Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Souhlasí
  s tím, aby po dokončení novostavby PARKOVACÍHO DOMU ze strany
  společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s. fungoval provozně ekonomický
  model PARKOVACÍHO DOMU u MFA vč. vazby na splácení úvěrových zdrojů
  použitých na jeho profinancování s těmito specifickými podmínkami:
  1. RFP a.s. bude oprávněn definovat cenotvorbu u parkovacích míst v
  části parkovacího domu, a to na cca 60 % parkovacích míst, 
  2. cca 40 % parkovacích míst (vyhrazeno pro veřejnost) bude zahrnuto
  do systému veřejného parkování s cenotvorbou určenou příslušným
  rozhodnutím rady, tj. bude schváleno Nařízení o placeném stání v
  PARKOVACÍM DOMĚ (nové samostatné nařízení), tzn. u těchto míst bude
  schválena speciální cena, a to např. tak, aby 2 hodiny před konáním
  soutěžního utkání v MFA, kulturní nebo obdobné společenské akce bylo
  možné pro návštěvníky těchto akcí inkasovat vyšší výběr poplatku za
  parkování.
  3. Nejpozději 3 měsíce před očekávaným termínem zahájení provozu
  PARKOVACÍHO DOMU bude schválena finální verze EKONOMICKO PROVOZNÍHO
  MODELU s tím, že dlouhodobé nové smluvní vztahy nesmějí být uzavřeny
  na dobu delší jak 12 měsíců, a to tak, aby dlouhodobá fixace ceny
  neohrozila zejména možnost profinancovat splátky úvěru ze strany RFP, 
  4. po ukončení 12ti měsíčního provozu PARKOVACÍHO DOMU bude vyhodnocen
  nastavený provozně ekonomický modelu, bude vyhodnocena poptávka a
  nabídka (v hodinách/dnech měsících) s důrazem na vyhodnocení, zda
  PROVOZNĚ EKONOMICKÝ MODEL generuje dostatečné příjmy pro krytí výdajů
  vč. splátek úvěru, zavazuje se město Pardubice k součinnost s RFP v
  rozsahu, kterým umožní pokrýt tento negativní rozdíl. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 50 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 22:52:26                          
          xx. Akcionářské záležitosti Přístav Pardubice a.s.          
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            



  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Nepřítomen     
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Nehlasoval     
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 33 (85%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  požádat majoritního akcionáře společnosti Přístav Pardubice a.s., IČ
  609 165 83, společnost České přístavy a.s., aby financování provozních
  výdajů společnosti projednal s ostatními akcionáři společnosti
  disponujícími akcivým podílem 2 % a vyšším, a to ve lhůtě alespoň 90
  dnů před konáním valné hromady, která o takovém navyšování bude
  rozhodovat.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  požádat představenstvo společnosti Přístav Pardubice a.s., aby
  iniciovalo u majoritního akcionáře společnosti Přístav Pardubice a.s.,
  IČ 609 165 83, takový postup, který umožní navyšování základního
  kapitálu všem akcionářům společnosti, tj. v prvním kole upisování
  nebude vyloučeno přednostní právo akcionářů na úpis akcií.
  T: 2. 6. 2021
  Z: Jan Mazuch
______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

     XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021     
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 51 - SCHVÁLENO                      
                          27.5.2021 22:52:56                          
          xx. Akcionářské záležitosti Přístav Pardubice a.s.          
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               Pardubáci       16  Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Omluven        
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Nepřítomen     
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Nehlasoval     
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Šťastný Karel                            Pardubáci       14  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 2



Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  zástupci města delegovanému na valnou hromadu společnosti Přístav
  Pardubice a.s., IČO 609 165 83 s datem konání dne 23. 6. 2021
  postupovat s vazbou na bod č. 8 programu řádné valné hromady (zvýšení
  základního kapitálu o částku 1,5 mil. Kč s vyloučením přednostního
  práva navyšení pro ostatní akcionáře) takto:
  1. iniciovat stažení bodu č. 8 z programu jednání valné hromady tak,
  že bude postupováno postupem dle předchozího usnesení č. 1,
  2. současně s postupem uvedeným v bodu 1. tohoto usnesení odeslat
  protinávrh k bodu č. 8 programu valné hromady ve znění, které je
  přílohou č. 1 tohoto usnesení, a hlasovat pro jeho schválení,
  3. hlasovat u bodu č. 8. programu valné hromady proti navrženému
  usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti včetně rozhodnutí o
  možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti
  pohledávce na splacení emisního kursu a rozhodnutí o schválení smlouvy
  o započtení pohledávek akcionáře za společností proti pohledávce
  společnosti na splacení emisního kursu (úplné znění návrhu usnesení k
  bodu č. 8 programu je součástí pozvánky
  na valnou hromadu, která je přílohou důvodové zprávy). 
  T: 23. 6. 2021
  Z: zástupce města delegovaný na VH
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



Statutární město Pardubice 
Zastupitelstvo města Pardubic 

 
 
 
 

 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. ../2021,  
KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 13/2006  

O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK  
Č. 3/2007, Č. 3/2009, Č. 7/2009, Č. 1/2010, Č. 6/2010, Č. 14/2011, Č. 5/2012, 
Č. 7/2013, Č. 4/2014, Č. 6/2014, Č. 3/2015, Č. 4/2016, Č. 5/2016, Č. 7/2016,  
Č. 3/2017, Č. 4/2017, Č. 5/2017, Č. 8/2017, Č. 5/2018, Č. 2/2019 A Č. 5/2020 

 
 
 
 
Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne ….2021 usnesením č. Z/…/2021 usneslo vydat 
na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů, § 17 odst. 2 písm. a) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, a § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o 
některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10, § 35 a § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  
 
 

Čl. 1 
 

Obecně závazná vyhláška č. 13/2006 o veřejném pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek  
č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014, č. 
6/2014, č. 3/2015, č. 4/2016, č. 5/2016, č. 7/2016, č. 3/2017, č. 4/2017, č. 5/2017, č. 8/2017, č. 
5/2018, č. 2/2019 a č. 5/2020, se mění takto: 
 
1. Příloha č. 1 vymezující prostory pro volné pobíhání psů se nahrazuje jejím novým zněním, které 

je přílohou č. 1 této vyhlášky. 
 
2. Příloha č. 2 vymezující plochy dětských hřišť a sportovišť, na nichž je zakázán vstup psa, se 

nahrazuje jejím novým zněním, které je přílohou č. 2 této vyhlášky. 
 
3. Příloha č. 3 vymezující plochy veřejné zeleně, na nichž je zakázána jízda a stání motorovým 

vozidlem, se nahrazuje jejím novým zněním, které je přílohou č. 3 této vyhlášky. 
 

4. Příloha č. 5 vymezující plochy veřejných prostranství, na nichž je zakázána konzumace 
alkoholických nápojů, se nahrazuje jejím novým zněním, které je přílohou č. 4 této vyhlášky. 
 

5. Příloha č. 9, která stanoví seznam akcí, ve vztahu, k nimž je vymezena odlišná než zákonem 
stanovená doba nočního klidu, se nahrazuje jejím novým zněním, které je přílohou č. 5 této 
vyhlášky. 

 
 



 
 
 

Čl. 2 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení, s výjimkou ustanovení bodu 5. 
vyhlášky, které nabývá účinnosti dne 11. června 2021.   

 
 
 
 
 
……………………...........................................       ……………………............................................... 

Ing. Martin Charvát                Ing. Petr Kvaš 
          primátor           náměstek primátora  

      statutárního města Pardubic                  statutárního města Pardubic 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 
Sejmuto dne:  
 
 
 
 
Příloha č. 1 – Vymezení ploch pro volný pohyb psů  
Příloha č. 2 –  Vymezení dětských hřišť a sportovišť, na kterých platí zákaz vstupu psů 
Příloha č. 3 –  Vymezení ploch veřejné zeleně, na kterých je zakázána jízda a stání motorovým 

vozidlem, mimo vozidel údržby 
Příloha č. 4 –      Vymezení ploch veřejných prostranství, na kterých je zakázána konzumace 
                             alkoholických nápojů 
Příloha č. 5 –  Stanovení akcí, ve vztahu, k nimž je vymezena odlišná než zákonem stanovená doba 

nočního klidu  
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DOHODA O NAROVNÁNÍ 

 
uzavřená v souladu s ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

 
 
Statutární město Pardubice 
IČO: 00274046 
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města Pardubice 
(dále jen „Město Pardubice“) na straně jedné 

a 

ELTODO, a.s. 
IČO: 45274517 
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1573 
zastoupená: Mgr. Ladislavem Beranem, místopředsedou představenstva a Mgr. Maratem 

Saberem, členem představenstva 
(dále jen jako „ELTODO, a.s.“ )  na straně druhé 

(Město Pardubice a ELTODO, a.s. dále společně jen jako „Smluvní strany“ )  

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodu o narovnání (dále jen jako „Dohoda“) 
tohoto znění: 

 

Článek I. 
Předmět narovnání 

 
1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 16.9.2019 smlouvu o dílo č. 
OMI/VZZR/2019/015 (dále jen jako „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem byla 
celková rekonstrukce elektroinstalací v budově základní školy Benešovo nám. č.p. 590 
v Pardubicích a v části objektu družiny v rámci realizace veřejné zakázky s názvem: 
„ZŠ Benešovo nám. – rekonstrukce elektrorozvodů“. Na základě této Smlouvy o dílo se 
společnost ELTODO, a.s. jako zhotovitel, zavázala k zhotovení stavební díla pro Město 
Pardubice, jako objednatele, a toto Dílo pro Město Pardubice řádně provedla a předala.  
 
2.  Společnost ELTODO, a.s. měla mimo jiné povinnosti stanovené Smlouvou o dílo 
také povinnost Městu Pardubice poskytnout na základě plnění ze Smlouvy o dílo 
neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku č. 2 splatnou na první požádání ve 
výši 510.000,- Kč (viz odd. IV. čl. I. odst. 4, 6 Smlouvy o dílo), která má zajistit plnění 
závazků podle předmětné Smlouvy o dílo ze strany společnosti ELTODO, a.s. Městu 
Pardubice po dobu záruční lhůty včetně odstranění případných vad. S odkazem na odst. 
4. čl. I. Bankovní záruka (oddíl IV.) předmětné Smlouvy o dílo měla být ze strany 
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společnosti ELTODO, a.s. Bankovní záruka č. 2 doručena do datové schránky Městu 
Pardubice v elektronické podobě nejpozději v den podpisu protokolu o předání a 
převzetí Díla bez vad a nedodělků dle oddílu č. II. čl. V. této Smlouvy o dílo. V případě 
porušení této povinnosti je dle Smlouvy o dílo sjednána smluvní pokuta ve výši 0,5 % 
z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením Bankovní 
záruky č. 2. 
 
3. V daném případě došlo k předání a převzetí díla dne 20.8.2020, a tedy v tento den 
měla být ze strany společnosti ELTODO, a.s. Městu Pardubice doručena bankovní 
záruka č. 2. S ohledem na skutečnost, že Bankovní záruka č. 2 (bankovní záruka č. 
PRAGGO0044800 ze dne 4.2.2021) byla ze strany společnosti ELTODO, a.s. předána 
opožděně, a to až dne 4.2.2021, došlo tak k porušení sjednaných povinností a závazků 
z předmětné Smlouvy o dílo, a společnost ELTODO, a.s. se ocitla v prodlení s dodáním 
Bankovní záruky č.2.   

 
4. S ohledem na vše výše uvedené tedy došlo v období od 21.8.2020 do 4.2.2021, tj. 
do dne řádného předložení bankovní záruky č. 2, k prodlení se splněním této 
povinnosti, a za takové období je tak společnost ELTODO, a.s. povinna uhradit Městu 
Pardubice smluvní pokutu podle článku I. odstavec 4 předmětné Smlouvy o dílo, a to 
ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení 
s předložením bankovní záruky, tj. vzhledem k době trvání prodlení v délce 168 dní 
částku v celkové výši 6.053.537,23 Kč (dále jen jako „Sporná pohledávka“). Tuto 
skutečnost však společnost ELTODO a.s. popírá, a Spornou pohledávku v takové výši 
neuznává, považuje ji za spornou a pochybnou. Nárok z titulu smluvní pokuty dle 
předmětné Smlouvy o dílo se tak stal mezi Smluvními stranami sporným a pochybným. 

5. Mezi Smluvními stranami je tak sporná především případná existence, výše a 
vymahatelnost Sporné pohledávky Města Pardubice za společností ELTODO, a.s. 
vztahující se k nároku Města Pardubice na zaplacení požadované smluvní pokuty ve 
smyslu oddílu IV. čl. I. odst. 4 Smlouvy o dílo.  

6. Smluvní strany této Dohody prohlašují, že mají upřímný zájem definitivně mezi 
sebou uzavřít veškeré sporné a pochybné záležitosti vztahující se k předmětné Sporné 
pohledávce, které mezi nimi k datu podpisu této Dohody mohou přicházet v úvahu, 
přičemž je lhostejno, který z účastníků takovou záležitost za spornou považuje nebo 
jaké nároky by z jejího titulu mohl či chtěl uplatňovat. 

 

Článek II. 
Narovnání Sporné pohledávky 

 
1. Smluvní strany se dohodly na tom a prohlašují, že dnem účinnosti této Dohody se 
Sporná pohledávka, jakož i veškeré její příslušenství a veškerá další práva a povinnosti 
Smluvních stran k ní se vztahující, s konečnou platností nahrazují novým závazkem, 
resp. právy a povinnostmi uvedenými v této Dohodě (zejména pak uvedenými v čl. II. 
odst. 2. a 3. této Dohody). 

2. Na základě této Dohody se společnost ELTODO, a.s. zavazuje zaplatit Městu 
Pardubice bezhotovostním převodem na bankovní účet Města Pardubice č.: 19- 
326561/0100, s variabilním symbolem 37415 a konstantním symbolem 308, v rámci 
narovnání Sporné pohledávky částku ve výši 428.400,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet osm 
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tisíc čtyři sta korun českých), a to do čtrnácti (14) dnů ode dne nabytí účinnosti této 
Dohody.  
 

3. Společnost ELTODO, a.s. se dále zavazuje, že uzavře dodatek ke Smlouvě o dílo 
předložený ze strany Města Pardubice, na základě kterého bude ze strany společnosti 
ELTODO, a.s. prodloužena délka sjednané záruční doby dle odd. III. článek II. odst. 1 
Smlouvy o dílo,  a to o dalších šest kalendářních měsíců, včetně prodloužení platnosti  
a účinnosti bankovní záruky č. 2 (viz. odd. IV. čl. I. odst. 5 Smlouvy o dílo), která bude 
Městu Pardubice předána do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti této Dohody.   

 
4. V případě porušení povinnosti společnosti ELTODO, a.s. uvedené v odst. 2 nebo 
v odst. 3 tohoto článku této Dohody je Město Pardubice oprávněno od této Dohody 
odstoupit. 

5. Smluvní strany prohlašují, že uhrazením částky v celkové výši 428.400,-  Kč ve 
prospěch Města Pardubice, a splněním povinností uvedených v odst. 3 tohoto článku 
této Dohody bude Sporná pohledávka Města Pardubice vzešlá ze Smlouvy o dílo, úplně 
a neodvolatelně narovnána a zavazuje Smluvní strany do budoucna v souvislosti s 
předmětnou Spornou pohledávkou vůči sobě navzájem ničeho nepožadovat. 
 
6. Město Pardubice současně prohlašuje, že nad rámec Sporné pohledávky uvedené v 
čl. I. odst. 4 této Dohody ke dni podpisu této dohody neeviduje vůči společnosti 
ELTODO, a.s. žádné další pohledávky ani příslušenství týkající se či související s touto 
Spornou pohledávkou. 

 

Článek III. 
Společná a závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany ujednaly, že § 1793 odst. 1 občanského zákoníku se na tuto Dohodu a 

vztahy z ní vzniklé nepoužije. 

2. V případě neplatnosti, neúčinnosti či zdánlivosti jednotlivých ustanovení této Dohody 
nebudou dotčena její ostatní ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že na výzvu druhé 
Smluvní strany a ve lhůtě 30 dnů od takové výzvy učiní veškeré kroky nezbytné k 
nahrazení neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným ustanovením, 
které bude platné, účinné a vymahatelné a bude odpovídat účelu nahrazovaného 
ustanovení a celé Dohody. 
 

3. Tato Dohoda může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou podepsanou 
a řádně schválenou každou ze Smluvních stran. Ve smyslu ustanovení § 564 
občanského zákoníku Smluvní strany výslovně vylučují možnost změny nebo doplnění 
této Dohody jiným způsobem než písemnou formou (např. ústní dohodou nebo na 
základě praxe vytvořené mezi Smluvními stranami). Smluvní strany se dále dohodly, 
že jakákoli změna nebo doplnění této Dohody mohou být provedeny pouze tehdy, 
jestliže Smluvní strany dosáhly bezvýhradné a bezpodmínečné shody ohledně každého 
jednotlivého aspektu takové změny nebo doplnění. 

4. Tato Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze 
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Smluvních stran obdrží právě po jednom. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podepsáním přečetly, že tato 
vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a úplnou vůli, a že se cítí a přejí si být jejími 
ustanoveními vázány. Na důkaz toho níže připojují podpisy svých oprávněných 
zástupců. 

6. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této Dohody 
odešle Dohodu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra 
ČR. O uveřejnění Dohody město bezodkladně informuje druhou Smluvní stranu, 
nebyl-li kontaktní údaj této Smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako 
kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

7. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění. 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Dohoda zveřejněna ani do tří měsíců od 
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení. 

9. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dohody nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

10.  Tato dohoda byla schválena usnesením Zastupitelstva města Pardubice č. …… ze dne 
….. 2021. 

 

 
V Pardubicích dne …………………   V Praze dne ………………… 
 
 
 
____________________________ ___________________________ 
Ing. Martin Charvát, Mgr. Ladislav Beran, 
primátor místopředseda představenstva 
Statutární město Pardubice ELTODO, a.s. 
 
 
 
 
                                     ___________________________ 
  Mgr. Marat Saber,  
  člen představenstva 
  ELTODO, a.s. 
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AKCIONÁŘSKÁ SMLOUVA  

uzavřená ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 a násl.  
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

(dále také jako „Smlouva“) 
mezi následujícími smluvními stranami: 

Pavel Stara 
nar. xxxxxxx 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „Pavel Stara“) 
 
a 
 
Basketbalový klub Pardubice, z.s. 
IČO: 674 41 629 
V Ráji 311, 530 02 Pardubice 
zastoupen  
panem Ing. Tomášem Netolickým, předsedou 
výboru 
(dále jen „BKP Spolek“) 

a 
Statutární město Pardubice 
IČO: 002 74 046 
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
zastoupeno  
panem Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „Město Pardubice“) 
a 
Martin Marek 
nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „Martin Marek“) 

 

(Pavel Stara, BKP Spolek, Město Pardubice a Martin Marek dále společně také jako „Smluvní strany“ či 
„Akcionáři“ a samostatně také jako „Smluvní strana“ či „Akcionář“) 

Preambule 

1. Smluvní strany jsou akcionáři obchodní společnosti BK Pardubice, a.s., IČO: 276 54 796, se sídlem V Ráji 
311, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí (dále jen „Společnost“). 
 

2. Pavel Stara je minoritním akcionářem Společnosti vlastnícím akcie, které ve svém souhrnu představují 
podíl na základním kapitálu společnosti a souvisejících akcionářských právech o velikosti 35 %. 
 

3. BKP Spolek je minoritním akcionářem Společnosti vlastnícím akcie, které ve svém souhrnu představují 
podíl na základním kapitálu společnosti a souvisejících akcionářských právech o velikosti 25 %. 
 

4. Město Pardubice je minoritním akcionářem Společnosti vlastnícím akcie, které ve svém souhrnu 
představují podíl na základním kapitálu společnosti a souvisejících akcionářských právech o velikosti 25 %. 
 

5. Martin Marek je minoritním akcionářem Společnosti vlastnícím akcie, které ve svém souhrnu představují 
podíl na základním kapitálu společnosti a souvisejících akcionářských právech o velikosti 15 %. 
 

6. Společnost je spojena zejména s basketbalovým klubem BK JIP Pardubice (dále jen „Basketbalový klub“), 
kdy zajišťuje jeho fungování na regionální, národní i mezinárodní úrovni zejména v rámci soutěží 
Kooperativa NBL, Českého poháru a Alpe Adria Cup. 
 

7. Akcionáři mají zájem na tom, aby Společnost nadále zajišťovala veškeré sportovní a organizační činnosti 
související s Basketbalovým klubem. Za tímto účelem se Akcionáři zavazují poskytnout si součinnost a 



S t r á n k a  2 | 10 

 

vyvinout maximální možnou snahu při finanční, organizační, mediální a další pomoci směřující k řádnému 
fungování Společnosti. 
 

8. Cílem Akcionářů je zejména stabilizace Společnosti po ekonomické, sportovní a organizační stránce. 
 

9. Akcionáři prohlašují, že se zavazují poskytnout si maximální možnou součinnost i v oblasti legislativní, kdy 
se vzájemně zavazují poskytnout si součinnost při nutnosti reagovat na podmínky a případné změny 
v rámci licenčních řízení v národní lize a evropských soutěžích FIBA a dále se zavazují reagovat na 
požadavky a podmínky pro pořádání reprezentačních zápasů, které mají přímou i nepřímou souvislost 
s Basketbalovým klubem. 
 

10. Akcionáři, s ohledem na své finanční a materiální možnosti, deklarují, že je jejich zájmem je dlouhodobě 
rozvíjet basketbal a poskytnout mu adekvátní materiální i nemateriální prostředky k tomu adekvátní. 

I. 
Předmět smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je dohoda o úpravě práv a povinností Akcionářů ve vztahu ke Společnosti a 
Basketbalovému klubu, zejména, nikoliv však výlučně pak dohoda na podmínkách, principech a nástrojích 
vedoucích k naplnění základních cílů stanovených v Preambuli této Smlouvy. 

II. 
Konkrétní hlavní cíle spolupráce 

Akcionáři společně prohlašují, že jejich hlavním zájmem je rozvoj Společnosti a dosahování těchto cílů: 

1. v rámci národní úrovně docílit umisťování Basketbalového klubu na předních místech nejvyšší české soutěže 
v basketbalu mužů Kooperativa Národní basketbalová liga (Kooperativa NBL), a to optimálně do 6. místa 
konečné tabulky, a na předních místech Českého poháru; 

2. v rámci mezinárodní úrovně každoroční účast v evropských pohárech; 
3. fungování Společnosti s vyrovnaným hospodařením; 
4. vytvoření fungujícího managementu Společnosti po stránce sportovní, ekonomické a personální; 
5. vytvoření optimálních a odpovídajících hráčských podmínek; 
6. podpora a rozvoj mládežnického sportu v Pardubickém kraji v rámci projektu „Golden talents“ za součinnosti 

Vrcholových sportovních center mládeže a Sportovních center mládeže; 
7. pořádání vrcholných basketbalových událostí, jakými jsou zejména reprezentační zápasy, mezinárodní turnaje, 

exhibiční akce, finálová utkání školních a mládežnických projektů, a to ve spolupráci s Česká basketbalová 
federace z.s. (dále jen „ČBF“). 

 

III. 
Závazky při plnění cílů spolupráce 

1. Akcionáři se dohodli a zavazují se, že: 
1.1 licence k účasti v soutěžích ČBF, tedy zejména Kooperativa NBL zůstane v držení Společnosti a 

nebude převedena na třetí osobu bez souhlasu všech Akcionářů, jak odkazují i stanovy Společnosti v 
§ 11 odst. 7; 

1.2 Společnost bude nadále provozovat basketbalové družstvo „MUŽI A“, se kterým se bude 
zúčastňovat všech soutěží výše uvedených a dalších soutěží, které budou odpovídat zájmům 
Společnosti; 
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1.3 podporují rozhodnutí představenstva Společnosti, která umožní vyjednat v součinnosti s ČBF 
závazný, případně reálně očekávaný a písemným sdělením dokladovaný, počet mezistátních utkání 
s místem konání v MFA na období následujících 5ti sezón. 

 
2. Pavel Stara a Martin Marek se jakožto akcionáři - fyzické osoby zavazují, že 

2.1  zajistí po dobu trvání akcionářské dohody vyrovnané hospodaření Společnosti. Tento závazek Pavla 
Stary a Martina Marka je podmíněn dodržováním závazků Města Pardubice, zejména pak 
naplňováním ust. odst. 4 bod 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4 tohoto článku Smlouvy. Pro vyloučení všech 
pochybností smluvní strany konstatují, že nedodržení tohoto závazku budou považovat smluvní strany 
za podstatné porušení této smlouvy. 

2.2 zajistí po dobu trvání akcionářské dohody, že se Basketbalový klub umístí v nejvyšší české soutěži 
v basketbalu mužů Kooperativa NBL do 6. místa konečné tabulky, a to alespoň jedenkrát v průběhu 
tří po sobě jdoucích sportovních sezón. 

2.3 zajistí, aby Basketbalový klub každoročně (tj. v rámci hospodářského roku Společnosti) odehrál 
v rámci tzv. sportovních dnů podporovaných městem Pardubice (viz. čl.  4. 11 této smlouvy), alespoň 
4 své zápasy. 

 
3. BKP spolek se zavazuje, že: 

3.1 bude úzce spolupracovat se všemi akcionáři Společnosti, a to zejména v oblasti budování sportovní 
vize, jejímž pilířem je tzv. Sportovní středisko mládeže, které se věnuje všeobecnému sportovnímu a 
basketbalovému rozvoji a náborům dětí do 15 let, a dále tzv. Vrcholové sportovní centrum mládeže, 
které se plně soustředí na výchovu profesionálních sportovců a reprezentantů České republiky; 

3.2 bude spolupracovat při společném budování profesionálního týmu mužů, a to především výchovou 
mladých hráčů, které do Společnosti převádí a nadále bude převádět se všemi právy za smluvenou 
přestupní částku 1,- Kč; 

3.3 bude spolupracovat na propagaci basketbalu a Basketbalového klubu na městské, krajské i 
celorepublikové úrovni a na úrovni evropských turnajů a evropských soutěží; 

3.4 podnikne veškeré úsilí v náboru dětí s cílem maximalizovat členskou základnu a rozšířit přípravné 
kroužky a školičky; 

3.5 bude v rámci Vrcholového sportovního centra mládeže hrát nejvyšší mládežnické soutěže - extraliga 
kadetů, extraliga juniorů a s výběrovou skupinou do 23 let druhou nejvyšší mužskou soutěž – 1. ligu 
mužů. 

 
4. Město Pardubice s ohledem na zájem na rozvoji basketbalu jak na vrcholové seniorské, tak i mládežnické 

úrovni konstatuje, že: 
4.1 Bude dlouhodobě finančně podporovat chod Basketbalového klubu prostřednictvím smlouvy o 

poskytování reklamních služeb tak, jako tomu bylo do současnosti, a to počínaje sezónou 2021/2022 
s pravidelným ročním plněním ve výši minimálně 1.910.000,- Kč bez DPH. Z důvodu uzavírání této 
smlouvy na delší období je zohlednění inflace ze strany Města Pardubice definováno tak, že poprvé 
od 1.1. 2027 bude částka minimálního ročního plnění bez DPH navýšena o 5 %, a to pro dalších 5 
sezón.  Nedosáhne-li však Basketbalový klub ve třech po sobě jdoucích sportovních sezónách 
minimálních sportovních výsledků uvedených v čl. III. odst. 2.2 akcionářské dohody, poníží město 
Pardubice výši reklamního plnění na příští sportovní sezónu o 15 procent. Smluvní strany konstatují, 
že nebude-li poskytnutí tohoto plnění ze strany města právně možné, zavazují se smluvní strany k 
hledání optimálního řešení k nalezení právně možného titulu, na základě kterého bude možné 
finanční prostředky ve výši uvedené v tomto článku Basketbalovému klubu poskytnout. 

4.2 V souvislosti s plněním závazku dle ustanovení 4.1 se město Pardubice zavazuje výše uvedenou 
smlouvu o poskytování reklamních služeb uzavírat pravidelně každý rok tak, aby na sebe plnění 
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předchozí a následující navazovala. Za tímto účelem musí Basketbalový klub poskytnout městu 
Pardubice nezbytnou součinnost. 

4.3 Bude dlouhodobě finančně podporovat chod Basketbalového klubu prostřednictvím smlouvy o 
poskytnutí dotace v oblasti provozních nákladů A-týmu BK JIP Pardubice (MUŽI A Basketbalového 
klubu) tak, jako tomu bylo do současnosti, a to počínaje sezónou 2021/2022 s pravidelným ročním 
plněním ve výši minimálně 3.600.000,- Kč/rok. Smluvní strany konstatují, že nebude-li poskytnutí 
tohoto plnění ze strany města právně možné, zavazují se smluvní strany k hledání optimálního řešení 
k nalezení právně možného titulu, na základě kterého bude možné finanční prostředky ve výši 
uvedené v tomto článku BK JIP Pardubice poskytnout.  Z důvodu uzavírání této smlouvy na delší 
období je zohlednění inflace ze strany Města Pardubice definováno tak, že poprvé od 1.1. 2027 bude 
částka minimálního ročního plnění bez DPH navýšena o 5 %, a to pro dalších 5 sezón.  

4.4 V souvislosti s plněním tohoto závazku dle ustanovení 4.3 tohoto článku smlouvy se město zavazuje 
výše uvedenou smlouvu o poskytnutí dotace uzavírat pravidelně každý rok tak, aby na sebe plnění 
předchozí a následující navazovala. Za tímto účelem je Basketbalový klub povinen poskytnout městu 
Pardubice potřebnou součinnost. 

4.5 Bude   dlouhodobě finančně podporovat chod Basketbalového klubu prostřednictvím smlouvy o 
poskytnutí dotace v oblasti podpory sportu mládeže – projekt Golden Talents tak, jako tomu bylo do 
současnosti, a to počínaje sezónou 2021/2022 s pravidelným ročním plněním ve výši minimálně 
1.450.000,- Kč  s tím, že v souvislosti s plněním tohoto závazku se zavazuje výše uvedenou smlouvu o 
poskytnutí dotace uzavírat pravidelně každý rok tak, aby na sebe plnění předchozí a následující 
navazovala. Za tímto účelem musí Basketbalový klub poskytnout městu potřebnou součinnost. 
Smluvní strany konstatují, že nebude-li poskytnutí tohoto plnění ze strany města právně možné, 
zavazují se smluvní strany k hledání optimálního řešení k nalezení právně možného titulu, na základě 
kterého bude možné finanční prostředky ve výši uvedené v tomto článku BK JIP Pardubice 
poskytnout. Z důvodu uzavírání této smlouvy na delší období je zohlednění inflace ze strany Města 
Pardubice definováno tak, že poprvé od 1.1. 2027 bude částka minimálního ročního plnění bez DPH 
navýšena o 5 %, a to pro dalších 5 sezón. 

4.6 Bude dlouhodobě finančně podporovat chod BKP Spolku prostřednictvím smlouvy o poskytnutí 
dotace v oblasti mládeže tak, jako tomu bylo do současnosti, a to počínaje sezónou 2021/2022 
s pravidelným ročním plněním ve výši minimálně 2.850.000,- Kč. Za tímto účelem musí Basketbalový 
klub poskytnout městu potřebnou součinnost. Smluvní strany konstatují, že nebude-li poskytnutí 
tohoto plnění ze strany města právně možné, zavazují se smluvní strany k hledání optimálního řešení 
k nalezení právně možného titulu, na základě kterého bude možné finanční prostředky ve výši 
uvedené v tomto článku BKP Spolku poskytnout. Z důvodu uzavírání této smlouvy na delší období je 
zohlednění inflace ze strany Města Pardubice definováno tak, že poprvé od 1.1. 2027 bude částka 
minimálního ročního plnění bez DPH navýšena o 5 %, a to pro dalších 5 sezón. 

4.7 Vynaloží rozumně po něm požadovatelnou snahu s cílem dokončit projektovou dokumentaci pro 
realizaci multifunkční haly v rámci projektu Dukla sportovní (dále jen MFH Dukla) a dále, že vynaloží 
veškerou rozumně po něm požadovatelnou snahu směřující k zažádání o dotační prostředky 
z relevantních regionálních, národních či evropských zdrojů, které budou moci být využity na realizaci 
MFA Dukla; město Pardubice konstatuje, že ke dni uzavření této akcionářské smlouvy probíhají 
koordinační práce na dokončení technické specifikace zadávací dokumentace pro výběr projektanta 
na projekční práce v rozsahu dokumentace pro stavební povolení a v rozsahu dokumentace 
provedení stavby, s očekávaným zahájení zadávacího řízení na tyto projekční práce na základě 
předchozího schválení Radou města Pardubic nejpozději do 30. 10. 2021. Město Pardubice se 
zavazuje informovat Společnost o uzavření smlouvy o dílo s projektantem do 5ti dnů od zveřejnění 
této smlouvy v registru smluv. 
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4.8 Ustanovení v bodě 4.7 nevylučuje  právo města Pardubice využít metodu dodávky u některého ze 
stavebních objektů formou Design&Build, a to v návaznosti na možnost využití metody Design&Build 
v kontextu zveřejněných podmínek dotační podpory ze strany Národní sportovní agentury dle 
dokumentace programu č. 162 54 vyhotovené dne 17. 11. 2020 a schválené dne 30. 11. 2020 
Ministerstvem financí ČR, bude město Pardubice při schvalování harmonogramu realizace dle 
jednotlivých objektů zařazených do projektu Dukla sportovní postupovat s cílem maximalizovat 
dotační příjem z programu č. 162 54, případně z jiných dotačních programů, které tyto typy projektů 
budou podporovat.  

4.9 S ohledem na svou majetkovou účast ve společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s., IČO: 252 91 408, 
se sídlem třída Míru 90, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí (dále jen „RFP“), podporuje záměr 
možnosti odehrání basketbalových zápasů seniorského týmu Basketbalového klubu a národní 
basketbalové reprezentace v MFA za principů vzájemné součinnosti níže uvedených. 

4.10  V souvislosti s možností odehrání basketbalových zápasů seniorského týmu Basketbalového klubu a 
národní basketbalové reprezentace v MFA, město Pardubice podporuje uzavření Smlouvy o 
spolupráci (dále jen „SoSp“) mezi Společností a s RFP pro dané hrací dny, a to na základě termínů 
odsouhlasených mezi Společností a RFP a.s. Smlouva o spolupráci bude obsahovat tyto principy:  
 
a) RFP a.s. zajistí v den před basketbalovým utkáním v čase od 9:00 hod a následně pro den konání 

basketbalového utkání kvalitní zázemí pro konání takového utkání; 
b) součinnost při rezervaci termínu soutěžního utkání bude zajištěna tak, že Společnost je povinna 

ve lhůtě alespoň 3 měsíce před plánovaným datem konání takového utkání (utkání A týmu 
Společnosti a/nebo A týmu reprezentace ČR) doručit RFP písemnou žádost s uvedením data 
a času konání utkání vč. sdělení dalších detailů s utkáním souvisejících;  

c) v případě kolize požadovaného termínu se soutěžním utkáním HOCKEY CLUB DYNAMO 
PARDUBICE a.s. (dále jen „HC“) se soutěžním utkáním Basketbalového klubu má přednost utkání 
HC;  

d) v případě kolize požadovaného termínu se soutěžním utkáním HC Hokeje Pardubice s utkáním 
národní basketbalové reprezentace se Město Pardubice zavazuje s ohledem na prestižnost utkání 
národní basketbalové reprezentace hledat společně s RFP a.s. a Basketbalovým klubem řešení 
této situace; 

e) v případě kolize termínu navrženého ze strany BK nebo basketbalové federace s již zasmluvněnou 
sportovní nebo kulturní akcí, akceptují smluvní strany, že termínovému požadavku nemusí být 
vyhověno; 

f) RFP a.s. zajistí, aby vybavenost MFA umožnila konání extraligových a mezinárodních 
basketbalových utkání v období od 30. 9. 2021 do 30. 9. 2027, resp. do 30. 9. 2032 v případě 
uplatnění práva opce ve smyslu čl. V odst. 2 této smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že 
požadavky na způsobilost MFA ke konání příslušných basketbalových utkání v rámci FIBA je 
definována dokumenty FIBA, kdy pro rok 2021 je toto zakotveno v dokumentu FIBA EUROBASKET 
2021 qualifiers foreword, jenž je přílohou č. 1  této smlouvy, a pro utkání v rámci nejvyšší 
basketbalové ligy jsou požadavky na způsobilost MFA k basketbalovým utkáním definovány 
v dokumentech vydávaných Asociací ligových klubů, kdy pro rok 2021 je toto zakotveno  
v dokumentu Organizace, systém řízení a sportovně technické podmínky v Mistrovství ČR 
v basketbale mužů, jenž je přílohou č. 2 této smlouvy; 

g) RFP a.s. dlouhodobě zajistí v MFA minimální zázemí s celodenním využitím pro potřeby BK od 9:00 
hod v den před konáním basketbalového utkání a v den konání basketbalového utkání, přičemž 
tímto zázemím se rozumí zejména alespoň jedna personalizovaná šatna v barvách Basketbalového 
klubu, dále celoročně skladový prostor o velikosti 9 m2; 
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h) Společnost bude mít právo za přiměřenou úplatu využívat a dále obchodovat reklamní plochy a 
prostory umístěné v těsné blízkosti hrací plochy a digitální zobrazovací technologie (kostka, 
leddiodový pás, ………….) při konání basketbalového utkání v MFA.;  

i) RFP a.s. a Společnost písemnou formou požádají majoritního akcionáře HC  
a zároveň představenstvo HC o schválení takového rozhodnutí, které umožní vyhovět 
oprávněným požadavkům Společnosti nebo basketbalové federace označit vstupenky a další 
propagační materiály propagující konání basketbalového utkání v MFA tak, aby jejich vizuální 
podoba nebyla v kolizi s firmou nebo názvem sponzora MFA, pokud taková kolizní situace nastane;  

j) týden před konáním basketbalového utkání zajistí RFP a.s. propagaci tohoto utkání na 
velkoplošných obrazovkách, prostřednictvím kostky a prostřednictvím led-zobrazovacího 
prstence, a to v rámci časů, které má RFP k dispozici; 

k) RFP a.s. a město Pardubice konstatují, že exkluzivita na catering a gastro služby v prostorách MFA, 
kterou disponuje HC, dává Společnosti možnost uzavřít vlastní smlouvu s HC, která umožní 
optimalizovat zajištění cateringových služeb poskytovaných při basketbalových utkáních;   

l) RFP a.s. zajistí, že veškeré movité věci odpovídající vybavení pro Basketbalový klub, jakými jsou 
zejména basketbalové koše či palubovka, zůstanou nezatížené, nebudou označeny logem, 
reklamním nebo obdobným označením žádného subjektu bez předchozího souhlasu 
Basketbalového klubu. 

 
4.11 město Pardubice se zavazuje zajistit, aby bylo každoročně (tj. v rámci hospodářského roku 

Společnosti) alespoň 7 zápasů Basketbalového klubu zařazeno do tzv. sportovních dnů 
podporovaných městem Pardubice v souladu se Smlouvou o poskytování sužeb obecného 
hospodářského zájmu, jež byla uzavřena mezi městem Pardubice a RFP a.s. dne 29. 12. 2017.  

 
4.12 v návaznosti na ustanovení článku 4.5 smluvní strany předpokládají, že nejpozději v 6té sezóně 

následující od účinnost této smlouvy, s počátkem běhu této sezóny dne 1. 7. 2027, bude pro utkání 
Společnosti k dispozici MFH Dukla. S cílem smluvně ukotvit principy budoucí spolupráce města se 
Společností, a s cílem definovat perspektivu pro Společnost  v oblasti posílení budoucí stability 
rozvoje mládeže a budoucí stability v oblasti obchodní a marketingové strategie Společnosti, 
deklaruje  město Pardubice připravenost k jednání o smluvních vztazích, které umožní, aby MFH 
Dukla byla domovskou halou pro všechny týmy BK s cílem odehrát v MFH Dukla veškeré basketbalové 
zápasy seniorského týmu Basketbalového klubu, a to včetně otázky využití reklamních ploch za 
právně možných a vzájemně vyvážených podmínek  a dále s cílem  usilovat o odehrání maximálního 
počtu  utkání národní basketbalové reprezentace v MFA, případně v MFH Dukla.  

 
4.13 Vznikne-li pochybnost o tom, zda plnění dle čl. 4.1 a/nebo 4.3 a/nebo 4.5 a/nebo 4.6 této smlouvy je 
právně možné,  smluvní strany se dohodly na tom, že město Pardubice vybere advokátní kancelář a 
akcionáři Pavel Stara společně s Martinem Markem si vyberou druhou advokátní kancelář s tím, že 
zástupci těchto advokátní kanceláří vyberou advokátní kancelář, která vypracuje právní stanovisko 
k otázce právní možnosti poskytnutí plnění stran města dle čl. 4.1 a/nebo 4.3 a/nebo 4.5 a/nebo 4.6 této 
smlouvy s tím, že závěry takového stanoviska se smluvní strany zavazují akceptovat. Náklady na pořízení 
takového právního stanoviska ponese rovným dílem na straně jedné město Pardubice a na straně druhé 
akcionáři Pavel Stara s Martinem Markem.    
 

5. Akcionáři se dohodli na personálním obsazení představenstva Společnosti a dozorčí rady Společnosti, 
jakožto stvrzení svého zájmu o rozvoj basketbalu ve městě.  
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6. Bližší podmínky personálního obsazení představenstva Společnosti, resp. dozorčí rady Společnosti jsou 
uvedeny v odst. 7. a 8., tohoto článku. Akcionáři se toto a níže uvedená pravidla zavazují bez dalšího 
respektovat a na příslušné valné hromadě hlasovat v souladu s touto Smlouvou. 

7. Akcionáři se dohodli na počtu členů PAS tak, že bude mít tři členy: 
• PAS bude mít 3 osoby. Ve funkci předsedy představenstva, pakliže bude splňovat zákonné 

podmínky, bude zvolen pan Stara nebo pan Marek,  
• osoba místopředsedy představenstva, pakliže bude splňovat zákonné podmínky, bude zvolena na 

návrh BKP Spolku; 
• třetí člen představenstva, pakliže bude splňovat zákonné podmínky, bude společným návrhem 

pana Pavla Stary a pana Martina Marka. 
 

8. Akcionáři se dohodli, že dozorčí rada Společnosti (DR) bude mít pět (5) členů a bude obsazena následujícím 
způsobem: 

• osoba předsedy dozorčí rady, pakliže bude splňovat zákonné podmínky, bude zvolena na návrh 
Města Pardubice,  

• o jednom členovi dozorčí rady, pakliže bude splňovat zákonné podmínky, bude rozhodnuto na 
návrh Pavla Stary; 

• o jednom členovi dozorčí rady, pakliže budou splňovat zákonné podmínky, bude rozhodnuto na 
návrh BKP Spolku; 

• o třech členech dozorčí rady, pakliže budou splňovat zákonné podmínky, bude rozhodnuto na 
návrh Města Pardubice. 

9. Akcionáři se dohodli, že případné zvýšení základního kapitálu bude učiněno pouze na základě 
jednomyslného rozhodnutí Akcionářů. 

10. S ohledem na koncepci a strategii Basketbalového klubu se Pavel Stara a Martin Stara zavazují zajistit, aby 
Společnost přispívala BKP Spolku za účelem podpory nižší soutěžní ligy a mládeže každý rok částkou ve 
výši alespoň 100.000,- Kč. 

IV. 
Prohlášení a závazky Stran 

1. Každá ze Smluvních stran této Smlouvy prohlašuje a ujišťuje ostatní Smluvní strany, že:  
• je způsobilá a má veškerá oprávnění uzavřít a plnit tuto Smlouvu,  
• uzavření této Smlouvy a plnění povinností podle této Smlouvy nebude mít za následek porušení 

jakékoli smlouvy či jiného ujednání, jehož je stranou ani nebude mít za následek porušení 
jakéhokoliv příkazu, soudního rozhodnutí či nařízení jakéhokoliv soudu nebo státního úřadu, které 
jsou pro ni závazné, a že 

• proti ní není vedeno soudní, exekuční, insolvenční či jakékoliv jiné řízení. 
 
 

2. Každá ze Smluvních stran se zavazuje vůči ostatním, že:  
 

• dodrží každé ustanovení této Smlouvy; 
 

• vykoná svá hlasovací práva na valné hromadě Společnosti (případně v dalších orgánech 
Společnosti), jakož i svá ostatní práva jako akcionáře Společnosti, v souladu s touto Smlouvou. 

 
3. Smluvní strany dále prohlašují, že v případě, že bude rozhodnuto o změně stanov Společnosti co do výše 

základního kapitálu společnosti jeho zvýšením, zavazují se jednat spolu ve shodě o tom, jakým způsobem 
bude provedeno navýšení počtů akcií každé ze Smluvních stran, a to s přihlédnutím k vlastnickému 
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poměru v daném čase. Smluvní strany se tímto prohlášením zavazují umožnit si vzájemně udržet při 
změně výše základního kapitálu Společnosti výši svého podílu na hlasovacích právech Společnosti. 
 

4. V případě, že se ukáže, že tato prohlášení nejsou pravdivá, zavazují se Smluvní strany zjednat nápravu, a 
to zejména ta Smluvní strana, která nepravdivé prohlášení učinila či jeho neplatnost způsobila.  
 

V. 
Trvání Smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na období   6 sezón s počátkem dnem 1. 7. 2021, který je 
zároveň dnem účinnosti této Smlouvy.     

2. Smluvní strany si sjednávají právo opce (tzv. call opce) na prodloužení doby trvání této Smlouvy (tedy na 
prodloužení prvního období), a to na období dalších pěti (5) sezón, resp. bezprostředně navazujících na 
poslední sezónu prvního období (dále jen „Nové období“), pro případ uplatnění Práva opce.   

3. Právo opce je oprávněna uplatnit kterákoli ze Smluvních stran. Právo opce uplatňuje Smluvní strana 
doručením oznámení o uplatnění Práva opce 1 každé další smluvní straně (dále jen „Oznámení o uplatnění 
opce“). K uplatnění práva opce Právo je nutné doručit každé smluvní straně Oznámení o uplatnění práva 
opce, a to nejpozději (12) měsíců před ukončením 6ti letého období platnosti této smlouvy.  

4. Uplatnit Právo opce je příslušná Smluvní strana oprávněna za podmínky, že v okamžiku, kdy Právo opce 
uplatňuje, neexistuje žádný případ podstatného porušení smlouvy z její strany, který by nebyl ve lhůtách 
uvedených v této smlouvě z její strany napraven. 

5. Po doručení Oznámení o uplatnění opce zahájí Smluvní strany bez zbytečného odkladu v dobré víře 
jednání o podmínkách spolupráce Smluvních stran v Novém období tak, aby vhodným a adekvátním 
způsobem reflektovaly nové relevantní skutečnosti a okolnosti, které vyvstaly nebo nastaly v průběhu 
Období, včetně změn v hodnotě plnění nastalých v průběhu dosavadního plnění Smlouvy. Nedohodnou-li 
se Smluvní strany na nových podmínkách spolupráce ani do šesti (6) měsíců před koncem Období, 
prodlužuje se trvání této Smlouvy automaticky o Nové období, a to za stejných podmínek, jako jsou 
sjednány v této Smlouvě. Dojde-li k prodloužení doby trvání této Smlouvy o Nové období, platí veškerá 
ustanovení této Smlouvy se prvního období, nejsou-li Smluvními stranami dohodnuty jiné podmínky, i pro 
druhé období.  

6. K doručení Oznámení o uplatnění opce po termínu uvedenému v této smlouvě se nepřihlíží, tj. takové po 
termínu uplatněné Právo opce 1 nevyvolává žádné právní účinky.  

 

VI.  

Výpověď akcionářské smlouvy 

1. Akcionář je oprávněn ukončit tuto akcionářskou smlouvu písemnou výpovědí v případě, že druhá smluvní 
strana podstatně poruší závazek, jenž jí plyne z této akcionářské smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že 
nesplní-li město svůj závazek uvedený v čl. 4.1 a/nebo 4.3 a/nebo 4.5 a/nebo 4.6 této smlouvy, ačkoliv 
toto plnění bude právně možné, bude se jednat o podstatné porušení této smlouvy. 
 

2. Výpovědní doba činí dva (2) měsíce a počíná běžet od měsíce, jenž následuje po měsíci, ve kterém byla 
výpověď doručena ostatním akcionářům. 
 
 



S t r á n k a  9 | 10 

 

VII. 
Závěrečná ujednání 

1. Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ohledně jejího předmětu a může být 
měněna či doplňována výlučně formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných všemi 
Smluvními stranami. 

2. Žádná ze Smluvních stran nepostoupí tuto Smlouvu či jakékoliv právo či povinnost z této Smlouvy na 
jakoukoliv třetí osobu bez písemného souhlasu ostatních Smluvních stran. 

3. V případě, že dojde ke změně v osobě jakéhokoliv z Akcionářů, zavazuje se ten Akcionář, který svůj 
akciový podíl ve Společnosti převedl na nového nabyvatele, že tento nový nabyvatel jeho akcií přistoupí 
k této Smlouvě. 

4. V případě, že některá ze Smluvních stran poruší závazky uvedené v čl. III., jsou ostatní Akcionáři povinni na 
to porušujícího písemně upozornit. Pokud Akcionář, který svůj závazek porušil, nezjedná nápravu, 
odpovídá za případně vzniklou škodu Společnosti. 

5. Tato dohoda je vyhotovena v 6 vyhotoveních, přičemž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této dohody neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, 
nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této dohody. Smluvní 
strany se zavazují nahradit do čtrnácti (14) pracovních dnů po doručení výzvy jiné smluvní strany neplatné, 
nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným 
nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít novou dohodu. V případě neplatnosti 
některých ustanovení je vždy nutno posoudit záměr této dohody v souvislostech projeveného úmyslu a 
zájmu všech smluvních stran. 

7. Tato Smlouva v celém rozsahu nahrazuje veškeré předchozí akcionářské dohody. 

8. Město Pardubice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tímto potvrzuje, že uzavření této Smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města 
Pardubic na jeho ….. zasedání konaném dne ……………   2021, č. usnesení Z/………./2021. 

9. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně jejích příloh byla způsobem 
požadovaným platnými a účinnými právními předpisy, zejména zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR (dále 
jen „Registr Smluv“). 

10. Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí město Pardubice bez zbytečného odkladu, nejpozději do 
dvaceti (20) dnů po uzavření Smlouvy a bude o něm bezodkladně, nejpozději do tří (3) dnů od jejího 
zveřejnění informovat ostatní strany smlouvy. 

11.  Pro případ, kdy je v této Smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního 
účtu, bydliště, sídlo či podpis kterékoli ze Smluvních stran, se Smluvní strany dohodly, že tato Dohoda 
bude v Registru smluv uveřejněna bez těchto údajů (popřípadě budou tyto údaje anonymizovány). 

12. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy: 
 

Příloha č. 1    FIBA EUROBASKET 2021 qualifiers foreword 

Příloha č. 2    Organizace, systém řízení a sportovně technické podmínky v Mistrovství ČR v basketbale 
mužů 
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P O D P I S O V Á     S T R A N A 

 

 

V [●] dne [●]        V [●] dne [●]   

 
…………………………..     ………………………….. 

Pavel Stara        

      
V [●] dne [●]        V [●] dne [●]   

 
…………………………..     ………………………….. 
Basketbalový klub Pardubice, z.s.    Statutární město Pardubice 

 

V [●] dne [●]        V [●] dne [●]   

 
…………………………..      
Martin Marek 
 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

NÁVRH ZMĚNY STANOV  

 

 

 

 

S T A N O V Y 

 

 

akciové společnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.   



  
 

2 
 

Hlava I. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

§ 1 

Založení, vznik a trvání akciové společnosti 

1. Společnost byla založena jako akciová společnost Fondem národního majetku České republiky se 
sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze 
dne 12. 10. 1993, slovy dvanáctého října roku tisíc devět set devadesát tři. 

2. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, 
vložce č. 999 ke dni 1. 1. 1994, slovy prvního ledna roku tisíc devět set devadesát čtyři. 

3. Společnost se ve smyslu § 777 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 
(dále jen zákon o obchodních korporacích) s účinností ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního 
rejstříku podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku.  

4. Společnost je založena na dobu neurčitou. 

 

§ 2 

Obchodní firma 

Obchodní firma společnosti zní: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

 

§ 3 

Sídlo společnosti 

Sídlo společnosti je na adrese: 530 02 Pardubice, Teplého 2014, Zelené Předměstí 

 

§ 4 

Identifikační číslo 

Identifikační číslo společnosti je: 60 10 86 31. 

 

§ 5 

Předmět podnikání společnosti 

Předmětem podnikání společnosti je: 

1.  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

2.  Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

3.  Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 
3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 

4. Hostinská činnost 

5. Vodoinstalatérství, topenářství 

6. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
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§ 6 

Zastupování společnosti  

Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně předseda představenstva nebo společně 
místopředseda představenstva a jeden člen představenstva nebo samostatně člen představenstva k tomu 
představenstvem písemně pověřen.  

 

Hlava II. 

ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI 

 

§ 7 

Základní kapitál společnosti 

1. Základní kapitál společnosti činí 1.554.982.000,- Kč (slovy: jedna miliarda pět set padesát čtyři milionů 
devět set osmdesát dva tisíce korun českých).  

2. Základní kapitál je plně splacen. 

§ 8 

Zvýšení základního kapitálu 

1. Zvýšení základního kapitálu se provede za podmínek stanovených právními předpisy a těmito stanovami.  

2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení 
základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní 
kurs splácen v penězích. Valná hromada může svým usnesením přednostní právo omezit nebo vyloučit, 
jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. 

3. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí společnosti úrok z prodlení z dlužné 
částky ve výši 25 % ročně. Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve 
jej představenstvo, aby ji splnil v dodatečné lhůtě 50 (padesát) dnů ode dne doručení výzvy.  

4. Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu 
společnosti. 

§ 9 

Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva 

Valná hromada může pověřit představenstvo k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upisováním nových 
akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů 
společnosti, nejvýše však o 20 % dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. 

 

§ 10 

Snížení základního kapitálu 

1. Snížení základního kapitálu se provede za podmínek stanovených právními předpisy a těmito stanovami.  

2. K povinnému snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie, které má v majetku. V 
ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost nejprve vlastní akcie, které má v 
majetku. Jiným postupem lze základní kapitál snižovat jen tehdy, nepostačuje-li postup podle předchozí 
věty ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou, nebo pokud by tento postup 
nesplnil účel snížení základního kapitálu. 
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§ 11 

Akcie 

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na:  

1 478 643 ks (slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát osm tisíce šest set čtyřicet tři kusů) akcií 
znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), tyto 
akcie byly vydány jako cenné papíry v listinné podobě s omezenou převoditelností, 

76 339 ks (slovy: sedmdesát šest tisíc tři sta třicet devět kusů) akcií znějících na jméno o 
 jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), tyto akcie byly vydány 
jako cenné papíry v listinné podobě bez omezené převoditelnosti. 

2. Akcie může být ve spoluvlastnictví; spoluvlastníci jsou společným akcionářem a akcii spravuje vůči 
společnosti jen správce společné věci.  

§ 12 

Omezení převoditelnosti akcií 

1. Akcie na jméno s omezenou převoditelností, jakož i všechna práva s ní spojená, jsou převoditelné pouze s 
předchozím souhlasem valné hromady společnosti.  

2. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcie na jméno s omezenou 
převoditelností, jakož i všech práv s ní spojených, v případech, kdy nepůjde o převod mezi: a) stávajícími 
akcionáři, vlastníky akcií na jméno s omezenou převoditelností, b) stávajícím akcionářem, vlastníkem 
akcií na jméno s omezenou převoditelností a obcí, městem nebo městysem. 

 

§ 13 

Nabývání vlastních akcií 

1. Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Vlastní akcie může společnost nabývat anebo vzít do zástavy jen 
za podmínek stanovených zákonem. 

2. Na akcie se nepoužijí § 322 odst. 1 a 2 a § 323 a 324 zákona o obchodních korporacích, pokud je nabídka 
na koupi nebo směnu v průběhu po sobě jdoucích 12 měsíců učiněna jen vůči akcionářům vlastnícím 
dohromady účastnické cenné papíry, jejichž jmenovitá hodnota nepřesahuje 5 % základního kapitálu; to 
neplatí, stanoví-li povinnost učinit veřejný návrh smlouvy tento zákon nebo jiný právní předpis. 

§14 

Seznam akcionářů a změny seznamu 

1. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se 
zapisuje název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a 
bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie a změny 
zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně 
převoditelného práva. 

2. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k 
akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se 
údaje týkají. 

3. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu 
všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného 
odkladu od doručení žádosti, zpravidla do 7 (sedmi) dnů. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu 
poskytne společnost pouze za podmínek uvedených dále. Jiným osobám poskytne společnost údaje 
zapsané v seznamu akcionářů za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém 
trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, 
kterého se zápis týká. 

https://app.codexis.cz/doc/CR/26786#L1426
https://app.codexis.cz/doc/CR/26786#L1431
https://app.codexis.cz/doc/CR/26786#L1437
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4. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.  

5. Akcionář je povinen požádat neprodleně o zápis jakékoli změny zapisovaných údajů do seznamu 
akcionářů.  

6. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna 
osoby akcionáře prokázána. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez 
zbytečného odkladu vymaže. Změna v osobě akcionáře akcie na jméno se prokazuje v případě převodu 
předložením listinné akcie s řádně doplněným rubopisem. Společnost nezapíše změnu v osobě akcionáře, 
v případě, že je jí známo, že k převodu akcie došlo v rozporu s těmito stanovami (zejména v rozporu s 
omezením převoditelnosti).  

7. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá 
skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě 
této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. 

§ 15 

Hromadné akcie 

1. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro 
vydání jednotlivé akcie.  

2. Práva z hromadné listiny nelze převodem dělit na podíly. To neplatí, pokud došlo k imobilizaci cenného 
papíru při jeho hromadné úschově; v tom případě musí takový podíl odpovídat jednotlivým cenným 
papírům, které jsou hromadnou listinou nahrazovány. 

3. Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie, anebo za více hromadných akcií při 
splnění podmínek stanovených společností. 

4. Pokud akcionář požádá společnost o vydání jednotlivých listinných akcií za hromadnou listinnou akcii, 
společnost je povinna tyto akcie akcionáři do 30 (třiceti) dnů vydat. Žádost o vydání jednotlivých akcií za 
hromadnou listinnou akcii musí obsahovat jméno akcionáře, počet akcií, a zda požaduje akcionář vydat za 
hromadnou akcii jednotlivé akcie nebo více hromadných listinných akcií. Společnost nevydá jednotlivé 
akcie, anebo více hromadných akcií, pokud akcionář nepředloží hromadnou akcii, kterou požaduje 
nahradit; nahrazená hromadná akcie musí být společností zničena.  

 

Hlava III. 

PRÁVNÍ POSTAVENÍ AKCIONÁŘŮ 

§ 16 

Poměr akcionářů ke společnosti 

Práva a povinnosti akcionářů upravují právní předpisy, zejména zákon o obchodních korporacích, a tyto 
stanovy. Akcionáře zavazují též přijatá usnesení valné hromady společnosti.  

§ 17 

Výkon akcionářských práv na valné hromadě společnosti 

1. Akcionáři společnosti jsou oprávněni účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Přítomnost další osoby 
vedle akcionáře se nepřipouští. Akcionáři jsou oprávněni požadovat a obdržet na valné hromadě od 
společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení 
potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho 
akcionářských práv na ní, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Akcionáři 
mají právo uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, přičemž 
jsou povinni řídit se zákonem, stanovami, schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady.  

2. Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Právnická 
osoba se účastní a jedná na valné hromadě prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím 
zástupce. Zástupce akcionáře musí při prezenci akcionářů odevzdat písemnou plnou moc, z níž musí 
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vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromad. Podpis zastoupeného 
akcionáře musí být úředně ověřen. Zástupce právnické osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního 
rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je 
oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Pokud je touto právnickou osobou 
obec, kterou zastupuje na valné hromadě zástupce, předloží při prezenci usnesení zastupitelstva obce, jímž 
je pověřen zastupovat obec na valné hromadě. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo 
člen dozorčí rady společnosti.  

3. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1 000,-Kč (slovy: 
jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Celkový počet hlasů ve 
společnosti je 1 554 982 (slovy: jeden milion pět set padesát čtyři tisíc devět set osmdesát dva).  

4. Výkon hlasovacího práva je omezen nejvyšším počtem hlasů jednoho akcionáře, a to 35 % z celkového 
počtu hlasů ve společnosti. 

§ 18 

Ostatní práva a povinnosti akcionářů 

1. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích (dividendu), který valná hromada 
schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných 
akcionářem k základnímu kapitálu. 

2. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je den konání 
valné hromady, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla (§ 22 odst. 2). 

3. Právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná 
hromada o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla. 

4. Podíl na zisku ani na jiných vlastních zdrojích se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl vyplacen, věděla 
nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené tímto zákonem. 

5. Po dobu trvání společnosti ani po jejím zrušení nemá akcionář právo na vrácení předmětu svého vkladu. 
Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. 

6. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti 
převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a 
předložení akcie na jméno společnosti. 

 

Hlava IV. 

ORGANIZACE SPOLEČNOSTI 

§ 19 

Systém vnitřní struktury společnosti  

Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický. 

 

§ 20 

Orgány společnosti 

Orgány společnosti jsou: 

a) valná hromada 

b) představenstvo 

c) dozorčí rada 
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Oddíl první 

Valná hromada 

§ 21 

Postavení a působnost valné hromady 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 

2. Do působnosti valné hromady náleží: 

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným 
představenstvem, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,  

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního 
kapitálu, rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na 
splacení emisního kursu,  

c) volba a odvolání členů představenstva, volba a odvolání členů dozorčí rady, a dále schválení smluv o 
výkonu funkce uzavíraných s členy představenstva a dozorčí rady a rozhodování o jejich odměňování,  

d) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i 
mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů mezi akcionáře 
(dividendy) a jiné osoby (tantiémy), nebo rozhodnutí o úhradě ztráty, rozhodnutí o přídělu do 
rezervního fondu, 

e) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo 
jiných vlastních zdrojích společnosti, 

f) rozhodnutí o udělení souhlasu či jeho odmítnutí při převodu akcie na jméno s omezenou 
převoditelností, jakož i všech práv s ní spojených, 

g) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 

h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na 
evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském 
regulovaném trhu, 

i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schválení konečné 
zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, 

j) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou 
změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,  

k) schvalování zásad činnosti společnosti a udělování pokynů koncepčního anebo strategického 
charakteru představenstvu, 

l) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a 
družstev stanoví jinak, 

m) další rozhodnutí, která tyto stanovy, zákon o obchodních korporacích a další právní předpisy svěřují 
do působnosti valné hromady.  

 

Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto 
stanovy. 

§ 22 

Účast na valné hromadě 

1. Kromě akcionářů se valné hromady účastní i členové představenstva a členové dozorčí rady a osoby 
pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady, jakož i další osoby dle 
rozhodnutí představenstva.  
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2. Valné hromady se mohou účastnit akcionáři vlastnící akcie na jméno ke dni konání valné hromady. Má se 
za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán ke dni konání valné hromady v 
seznamu akcionářů, ledaže jiná osoba, ač není v seznamu akcionářů zapsána, prokáže, že je ke dni konání 
valné hromady vlastníkem akcií.  

3. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu, nebo název a sídlo právnické 
osoby, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zmocněnce, je-li 
akcionář zastoupen, čísla listinných akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují 
k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.  

4. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod 
uvede v listině přítomných. 

5. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. 

§ 23 

Valná hromada řádná 

Řádná valná hromada se koná minimálně jednou za účetní období, vždy nejpozději do šesti měsíců od 
posledního dne předcházejícího účetního období. 

§ 24 

Svolávání řádné valné hromady 

1. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě člen představenstva, pokud ji představenstvo bez 
zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo 
pokud není představenstvo schopné se dlouhodobě usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích 
stanoví jinak. 

2. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou 
hromadu na internetových stránkách společnosti www.vakpce.cz a současně ji zašle akcionářům 
vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.  

3. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné 
hromady. 

4. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu stanoví zákon o obchodních korporacích.  

5. Návrhy a protinávrhy akcionářů doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady 
uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a 
protinávrhy doručeny nejpozději 5 (pět) dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez 
zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi 
představenstvo i toto zdůvodnění. 

6. Valná hromada se koná zpravidla v obci sídla společnosti.  

 

§ 25 

Kvalifikovaný akcionář 

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 1 % 
základního kapitálu („kvalifikovaný akcionář“) mají práva stanovená zákonem o obchodních korporacích.  

 

§ 26 

Odvolání nebo změna data konání valné hromady 

1. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným 
zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před 

http://www.vakpce.cz/
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původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu 
dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. 

2. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení 
jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři. 

§ 27 

Náhradní valná hromada 

1. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a těmito 
stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; 
náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na § 412 odst. 1 zákona o obchodních 
společnostech; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat 
zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti 
zařazené na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) cit. zákona.  

2. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na 
který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (šesti) 
týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do 
navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s 
tím všichni akcionáři. 
 

§ 28 

Jednání valné hromady 

1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním 
hlasů.  

2. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel; je-li svolavatelem představenstvo, řídí 
jednání člen představenstva pověřený představenstvem.  

3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis 
podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatelé zápisu. 

 

§ 29 

Rozhodování valné hromady 

1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního 
orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá 
hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu. 

2. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních 
korporacích nebo stanovy vyžadují jinou většinu.  

3. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky podle jednacího a hlasovacího řádu schváleného valnou 
hromadou a to tak, že nejdříve se hlasuje o návrzích představenstva a dozorčí rady nebo o návrhu orgánu, 
který valnou hromadu svolal. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k 
předloženému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalším 
se již nehlasuje. 

4. Korespondenční hlasování: Stanovy tímto připouští hlasování na valné hromadě s využitím technických 
prostředků. Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i korespondenční 
hlasování, kdy akcionář odevzdá své hlasy před jednáním valné hromady. Podmínky hlasování s využitím 
technických prostředků anebo korespondenčního hlasování určí představenstvo tak, aby umožňovaly 
společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno 
vykonávané hlasovací právo. Rovněž stanoví lhůtu, počítanou od doručení pozvánky na valnou hromadu 
akcionáři, v ní akcionář musí společnosti své hlasy doručit; lhůta nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů. Tyto 
podmínky pro hlasování na valné hromadě se uvedou v pozvánce na valnou hromadu.  

https://app.codexis.cz/doc/CR/26786#L1753
https://app.codexis.cz/doc/CR/26786#L1734
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5. Připouští se rozhodování mimo jednání valné hromady (per rollam) podle § 418 a násl. zákona o obchodních 

korporacích. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí; 
náležitosti návrhu rozhodnutí se řídí § 418 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Nedoručí-li akcionář ve 
lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s 
návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo 
osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě 
se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah 
návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. 
Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž 
bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty 
stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí. 
Rozhodnutí přijaté tímto postupem, včetně dne jeho přijetí, oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat 
valnou hromadu způsobem stanoveným pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného 
odkladu ode dne jeho přijetí.  

Oddíl druhý 

Představenstvo 

§ 30 

Postavení a působnost představenstva 

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. 

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito 
stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.  
 

Představenstvo zejména: 

 

a) zajišťuje řádné vedení účetnictví, včetně zpracování řádné, mimořádné, konsolidované, popř. 
mezitímní účetní závěrky a jejich ověření auditorem, kterého navrhuje dozorčí rada; 

b) zajišťuje zpracování a předkládá valné hromadě ke schválení výroční zprávu, řádnou, mimořádnou, 
konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních 
zdrojů, včetně stanovení výše a termínu vyplacení dividend a tantiém, nebo úhradu ztráty; 

c) v rámci shora uvedeného překládá valné hromadě případně návrh na provedení přídělu do rezervního 
fondu,  

d) zpracovává návrhy pravidel tvorby a použití ostatních fondů tvořených společností ze zisku, 

e) zabezpečuje obchodní vedení a provoz společnosti,  

f) zpracovává a schvaluje investiční plán společnosti, a dále finanční rozpočet a obchodní plán běžného 
roku, 

g) schvaluje organizační řád společnosti, 

h) vykonává zaměstnavatelská práva, 

i) jmenuje a odvolává výkonného vedoucího společnosti (ředitele), stanoví jeho působnost a dohlíží na 
jeho činnost, 

j) schvaluje smluvní mzdu výkonného vedoucího společnosti (ředitele),  

k) zajišťuje vedení seznamu akcionářů, 

l) svolá valnou hromadu a organizačně ji zajišťuje, 

m) vydává stanovisko k převodu akcie na jméno s omezenou převoditelností, o němž má rozhodovat 
valná hromada, 
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n) zajišťuje zpracování a předkládá valné hromadě návrhy změny stanov, anebo návrhy na zrušení 
společnosti s likvidací a jmenování likvidátora, nebo její přeměnu fúzí, rozdělením nebo změnou 
právní formy společnosti, 

o) zajišťuje zpracování a předkládá valné hromadě návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu 
společnosti, 

p) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti na základě pověření ve smyslu § 511 zákona o 
obchodních korporacích, 

q) stanoví při zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady výši emisního kurzu, který má být 
vnesením nepeněžitého vkladu splacen. 

§ 31 

Složení, ustavení a funkční období představenstva 

1. Představenstvo společnosti má sedm členů. Ze svého středu si představenstvo volí předsedu a dva 
místopředsedy. 

2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Výkon funkce člena představenstva je 
nezastupitelný. 

3. Funkční období členů představenstva je čtyřleté.  Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce nebo 
je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového 
člena. Opětovná volba člena představenstva je možná. 

4. Představenstvo, u kterého počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat 
(kooptovat) do příštího zasedání valné hromady nejvýše tři náhradní členy. Jmenuje-li představenstvo 
náhradního člena, musí tohoto člena nejbližší valná hromada potvrdit (zvolit) anebo musí zvolit nového 
člena představenstva. Funkční období kooptovaného člena představenstva se zkracuje tak, aby skončilo 
současně s předpokládaným funkčním obdobím člena, na jehož místo byl nový člen představenstva 
zvolen. 

§ 32 

Svolávání zasedání představenstva 

1. Představenstvo zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti, nejméně jednou za tři měsíce. Předseda, v 
případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je dále povinen svolat zasedání představenstva, požádá-li o to 
některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, pokud současně uvedou důvod jeho svolání, a to tak, 
aby se zasedání konalo nejpozději do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti.  

2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, pozvánkou, v níž 
uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. V pozvánce, která se týká svolání představenstva 
z důvodu zvýšení základního kapitálu společnosti představenstvem, se uvedou náležitosti stanovené 
zákonem v pozvánce pro svolání valné hromady ohledně zvýšení základního kapitálu. 
Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich 
projednáním všichni členové představenstva.  

3. Písemná pozvánka se zasílá členům představenstva doporučeným dopisem, osobním předáním, anebo e-
mailovou zprávou, přičemž člen představenstva musí potvrdit její přijetí. Pozvánka musí být členům 
představenstva doručena zpravidla nejméně 7 (sedm) dnů před zasedáním.  

4. Na zasedání představenstva se zve vždy předseda dozorčí rady. Jestliže o to dozorčí rada požádá, má právo 
účastnit se zasedání představenstva další člen dozorčí rady. Předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda 
představenstva, dále může dle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby, například zaměstnance 
společnosti anebo akcionáře.  

5.  Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost. 

§ 33 

Zasedání představenstva 
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1. Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti či na jiném vhodném místě.  

2. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, nebo pověřený 
člen představenstva. 

3. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a 
zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové 
představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených 
členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost 
člena představenstva, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. 

§ 34 

Rozhodování představenstva. 

1. Člen představenstva se účastní zasedání představenstva osobně, prostřednictvím jiného člena podle § 159 
odst. 2 obč. zák., anebo distančně s využitím takového komunikačního prostředku, který umožňuje 
ověření jeho totožnosti a obousměrný audio anebo audiovizuální přenos průběhu celého zasedání 
představenstva v reálném čase.  

2. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna osobně nebo jiným způsobem 
podle odst. 1 prostá většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. 

3. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby 
pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoli jen přítomných členů představenstva. V případě 
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.  

4. K usnesení o zvýšení základního kapitálu je potřeba souhlasu alespoň tříčtvrtinové většiny všech členů 
představenstva. O uvedeném usnesení se pořizuje notářský zápis.  

5. Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy představenstva společnosti a výběru ředitele společnosti, 
nehlasuje ten člen představenstva, který je navrhován do této funkce, resp. o jehož odvolání se rozhoduje. 

§ 35 

Rozhodování představenstva mimo zasedání (per rollam). 

1. Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). Většina potřebná k přijetí 
rozhodnutí se určuje podle § 34 odst. 3 až 5. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech 
členů představenstva. 

2. Osoba oprávněná ke svolání zasedání představenstva zašle všem jeho členům návrh rozhodnutí obsahující 
text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření člena představenstva, která 
činí zpravidla 7 (sedm) dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí členovi představenstva, a další podklady 
potřebné pro přijetí rozhodnutí. Návrh rozhodnutí se doručuje způsobem stanoveným pro doručení 
pozvánky na zasedání představenstva.  

3. Člen představenstva doručí osobě, která rozeslala návrh rozhodnutí podle předchozího odstavce, své 
písemně vyjádření (hlasuje pro, hlasuje proti, zdržel se) ve stanovené lhůtě. Nedoručí-li člen 
představenstva své vyjádření ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem rozhodnutí nesouhlasí (hlasuje proti).  

4. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí představenstva bylo osvědčeno veřejnou listinou (notářským zápisem), 
návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se členům představenstva 
zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření člena představenstva se uvede i obsah 
návrhu rozhodnutí, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. 

5. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena představenstva k návrhu, 
nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření, bylo-li dosaženo počtu 
hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí. 

6. Přijaté rozhodnutí oznámí osoba oprávněná ke svolání zasedání představenstva, včetně dne jeho přijetí, 
všem členům představenstva bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne uplynutí 
lhůty dle odst. 2.  
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Oddíl třetí 

Dozorčí rada 

§ 36 

Postavení a působnost dozorčí rady 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti; dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost 
společnosti a plní povinnosti stanovené zákonem. 

2. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a 
kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná 
činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami; toto oprávnění mohou členové 
dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své 
funkce. 

3. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky 
kontrolní činnosti dozorčí rady a doporučeními, týkajícími se zejména: 

a) plnění úkolů uložených valnou hromadou představenstvu, 

b) dodržování stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti, 

c) hospodářské a finanční činnosti společnosti, účetnictví, dokladů, účtů, stavu majetku společnosti, jejích 
závazků pohledávek. 

      Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. 

4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní 
závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá 
vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada navrhuje představenstvu auditora na ověření roční účetní závěrky. 

5. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní 
své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může 
valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne 
potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí 
rady.  

6. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu 
představenstva. 

7. Dozorčí rada plní funkce při střetu zájmů člena představenstva, dozorčí rady anebo osob jim blízkých 
nebo osob jimi ovlivněných nebo ovládaných se zájmem společnosti dle právních předpisů; dozorčí rada 
může na vymezenou dobu pozastavit členu představenstva nebo dozorčí rady při střetu zájmů výkon jeho 
funkce anebo může uzavření smlouvy, které není v zájmu společnosti zakázat.  

8. Dozorčí rada přezkoumává návrh představenstva na zrušení společnosti s likvidací a na jmenování 
likvidátora a předkládá valné hromadě své stanovisko k němu. 

§ 37 

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady 

1. Dozorčí rada společnosti má 9 (slovy: devět) členů.  

2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a 
místopředsedu dozorčí rady. 

3. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na čtyřleté funkční období. Opětovná volba člena dozorčí rady 
je možná. Výkon člena dozorčí rady je nezastupitelný. 

4. Dozorčí rada, u které počet členů volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat 
(kooptovat) do příštího zasedání valné hromady nejvýše tři náhradní členy. Jmenuje-li dozorčí rada 
náhradního člena, musí tohoto člena nejbližší valná hromada potvrdit (zvolit) anebo musí zvolit nového 
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člena dozorčí rady. Funkční období kooptovaného člena dozorčí rady se zkracuje tak, aby skončilo 
současně s předpokládaným funkčním obdobím člena, na jehož místo byl nový člen dozorčí rady zvolen. 

§ 38 

Svolávání dozorčí rady 

1. Dozorčí rada zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti, nejméně jednou za tři měsíce.  

2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, pozvánkou, v níž uvede 
místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen 
tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni členové dozorčí rady. 

3. Písemná pozvánka se zasílá členům dozorčí rady doporučeným dopisem, osobním předáním, anebo e-
mailovou zprávou, přičemž člen dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Pozvánka musí být členům dozorčí 
rady doručena zpravidla nejméně 7 (sedm) dnů před zasedáním.  

4. Předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady, dále může dle své úvahy přizvat na zasedání i 
jiné osoby, například zaměstnance společnosti anebo akcionáře.  

§ 39 

Zasedání dozorčí rady 

1. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti či na jiném vhodném místě.  

2. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, nebo pověřený člen 
dozorčí rady. 

3. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a 
zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí 
rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má 
za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena dozorčí 
rady, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. 

4. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. 

§ 40 

Rozhodování dozorčí rady 

1. Člen dozorčí rady se účastní zasedání osobně, prostřednictvím jiného člena podle § 159 odst. 2 obč. zák., 
anebo distančně s využitím takového komunikačního prostředku, který umožňuje ověření jeho totožnosti a 
obousměrný audio anebo audiovizuální přenos průběhu celého zasedání dozorčí rady v reálném čase.  

Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna osobně nebo jiným způsobem podle 
odst. 1 prostá většina jejích členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. 

2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí, aby pro 
ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoli jen přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti 
hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.  

3. Při volbě a odvolání předsedy nebo místopředsedy dozorčí rady nehlasuje osoba, která je navržena na 
výkon této funkce, resp. o jejímž odvolání se rozhoduje. 

§ 41 

Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání (per rollam). 

1. Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). Většina potřebná k přijetí 
rozhodnutí se určuje podle § 40 odst. 3 až 4. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech 
členů dozorčí rady. 

2. Osoba oprávněná ke svolání zasedání dozorčí rady zašle všem jejím členům návrh rozhodnutí obsahující 
text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady, která 
činí zpravidla 7 (sedm) dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí členovi dozorčí rady, a další podklady 
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potřebné pro přijetí rozhodnutí. Návrh rozhodnutí se doručuje způsobem stanoveným pro doručení 
pozvánky na zasedání dozorčí rady.  

3. Člen dozorčí rady doručí osobě, která rozeslala návrh rozhodnutí podle předchozího odstavce, své 
písemné vyjádření (hlasuje pro, hlasuje proti, zdržel se) ve stanovené lhůtě. Nedoručí-li člen dozorčí rady 
své vyjádření ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem rozhodnutí nesouhlasí (hlasuje proti).  

4. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena dozorčí rady k návrhu, 
nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření, bylo-li dosaženo počtu 
hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí. 

5. Přijaté rozhodnutí oznámí osoba oprávněná ke svolání zasedání dozorčí rady, včetně dne jeho přijetí všem 
členům dozorčí rady bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí, nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne 
uplynutí lhůty dle odst. 2.  

Oddíl čtvrtý 

Společná ustanovení o představenstvu a dozorčí radě 

§ 42 

Práva a povinnosti členů představenstva a dozorčí rady 

Členové představenstva i dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a 
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo 
způsobit společnosti újmu. 

Oddíl pátý 

Vnitřní organizace společnosti 

§ 43 

Organizační řád 

1. V podrobnostech upraví vnitřní organizaci společnosti její organizační řád. 

2. Organizační řád vydává představenstvo společnosti. 

 

Hlava V. 

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 

§ 44 

Účetní období 

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. 

§ 45 

Účetnictví společnosti 

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. 

2. Společnost je povinna ověřit účetní závěrku auditorem a vyhotovit výroční zprávu. Účelem výroční 
zprávy je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím 
hospodářském postavení. Výroční zpráva obsahuje účetní závěrku a zprávu auditora, případně další 
dokumenty a údaje podle právních předpisu. 

3. Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení řádné, mimořádné, konsolidované nebo mezitímní účetní 
závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, uveřejní představenstvo účetní závěrku na 
internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady a 
po dobu 30 (třiceti) dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou 
uveřejní představenstvo výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví.  
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4. Společnost je povinna vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem 
zaručujícím trvalost účetních záznamů. Společnost je povinna vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla 
sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční 
situace účetní jednotky tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá, činit 
ekonomická rozhodnutí.  

 

§ 46 

Rozdělování zisku společnosti 

1. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po 
přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. 

2. Po splněních daňových povinností podle právních předpisů, případně po provedení přídělu do rezervního 
fondu, do účelově vázaných fondů tvořených ze zisku a případně dalších fondů, bude zisk dosažený 
v účetním období (nebo jeho část) rozdělen mezi akcionáře (dividendy) anebo jiné osoby (tantiémy) 
a/nebo (nebo jeho část) převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.  

 

§ 47 

Tantiémy 

1. Členové představenstva a dozorčí rady mají právo na podíl ze zisku nebo jiných vlastních zdrojů 
(tantiémy). 

2. Tantiémy přísluší za podmínek, že budou splněny daňové povinnosti společnosti, příděly do fondů ve 
smyslu stanov, právních předpisů a kolektivní smlouvy. 

3. Výši tantiém a termín jejich výplaty na návrh představenstva po projednání v dozorčí radě schvaluje valná 
hromada. 

 § 48 

Dividendy 

1. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích (dividendu), který valná hromada 
schválila k rozdělení mezi akcionáře (§ 18 stanov). 

2. Dividenda je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jejím 
vyplacení, ledaže valná hromada určí jinak. 

3. Společnost poskytuje veškerá peněžitá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně 
převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet 
uvedený v seznamu akcionářů.  

§ 49 

Způsob úhrady ztráty 

1. Ztráty společnosti budou uhrazeny (kryty) především z rezervního fondu společnosti, nerozděleného zisku 
minulých let, popřípadě snížením základního kapitálu společnosti.  

2. O způsobu krytí ztrát rozhoduje valná hromada. 

§ 50 

Rezervní fond 

Při vzniku společnosti byl vytvořen rezervní fond ve výši 53 493 005,60 Kč (slovy: 
padesáttřimiliónůčtyřistadevadesáttřitisícpětkorunčeskýchašedestáthaléřů). Rezervní fond se případně 
doplňuje o částku ve výši schválené valnou hromadou.   

 

https://app.codexis.cz/doc/CR/26786#L128
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§ 51 

Vytváření dalších fondů 

1. Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy a přispívat do nich ze svého čistého 
zisku. 

2. Tvorba a použití těchto fondů se řídí pravidly stanovenými na základě kolektivního vyjednávání a 
usnesení valné hromady. 

Hlava VI. 

ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI 

§ 52 

Zrušení společnosti 

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Pro zrušení a zánik společnosti platí ustanovení právních 
předpisů. 

2. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.  

§ 53 

Zánik společnosti 

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. 

 

Hlava VII. 

SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 

§ 54 

Oznamování 

1. Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem je splněna jejich zveřejněním v 
Obchodním věstníku. 

2. Společnost průběžně uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, 
a to tak, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy 
www.vakpce.cz ("internetové stránky"), údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách, a další 
údaje stanovené zákonem. 

3. Písemnosti určené akcionářům vlastnícím akcie na jméno, doručuje společnost na jejich adresu uvedenou 
v seznamu akcionářů.  

4. Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společnosti. 

§ 55 

Řešení sporů 

Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i 
vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. 
Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný český soud a to, 
nevylučují-li to ustanovení procesně právních předpisů, místně příslušný podle sídla společnosti. 

§ 56 

Změny stanov  

1. O změnách stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o 
změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, rozhoduje valná hromada. O rozhodnutí 
valné hromady o změnách stanov se pořizuje notářský zápis. 

http://www.vakpce.cz/
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2. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se 
o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov. 

 

§ 57 

Výkladové ustanovení 

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo k jeho změnám, 
ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení 
stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného 
právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového 
ustanovení právního předpisu – způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. 

§ 58 

Závěrečná ustanovení 

Stanovy jsou uloženy ve sbírce listin obchodního rejstříku, rovněž tak u společnosti a jsou k dispozici 
každému akcionáři k nahlédnutí. 
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            § 16 Poměr akcionářů ke společnosti 

            § 17 Výkon akcionářských práv na valné hromadě společnosti 

            § 18 Ostatní práva a povinnosti akcionářů 

  

Hlava IV - Organizace společnosti 

   § 19 Systém vnitřní struktury společnosti  

             § 20 Orgány společnosti 

             

             oddíl první - valná hromada 

             § 21 Postavení a působnost valné hromady 

             § 22 Účast na valné hromadě 

             § 23 Valná hromada řádná 

             § 24 Svolání řádné valné hromady 

             § 25 Kvalifikovaný akcionář 
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             § 26 Odvolání nebo změna data konání valné hromady 

             § 27 Náhradní valná hromada 

             § 28 Jednání valné hromady 

             § 29 Rozhodování valné hromady 

            

              oddíl druhý - představenstvo 

              § 30 Postavení a působnost představenstva 

              § 31 Složení, ustavení a funkční období představenstva 

              § 32 Svolávání zasedání představenstva 

              § 33 Zasedání představenstva 

              § 34 Rozhodování představenstva 

              § 35 Rozhodování představenstva mimo zasedání 

               

              oddíl třetí - dozorčí rada 

              § 36 Postavení a působnost dozorčí rady 

              § 37 Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady 

              § 38 Svolávání dozorčí rady 

              § 39 Zasedání dozorčí rady 

              § 40 Rozhodování dozorčí rady 

              § 41 Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání 

 

              oddíl čtvrtý - společná ustanovení o představenstvu a dozorčí radě 

              § 42 Práva a povinnosti členů představenstva a dozorčí rady 

              

               oddíl pátý - vnitřní organizace společnosti 

               § 43 Organizační řád 

  

Hlava V - Hospodaření společnosti 

               § 44 Účetní období 

               § 45 Účetnictví společnosti 

               § 46 Rozdělování zisku společnosti 

               § 47 Tantiémy 

               § 48 Dividendy 

               § 49 Způsob úhrady ztráty 

               § 50 Rezervní fond 

               § 51 Vytváření dalších fondů 

 



  
 

21 
 

Hlava VI – Zrušení a zánik společnosti 

                § 52 Zrušení společnosti 

                § 53 Zánik společnosti 

 

Hlava VII - Společná, závěrečná a přechodná ustanovení 

                § 54 Oznamování 

                § 55 Právní poměry společnosti a řešení sporů 

                § 56 Změny stanov a jejich účinnost 

                § 57 Výkladové ustanovení 

                § 58 Závěrečná ustanovení 

              

 

 



Příloha návrhu usnesení č. 1, zpráva č. 10 jednání ZmP 27. 05. 2021 
 
 
 

 

  

 

Dodatek č. 2 
  k akcionářské dohodě 

mezi: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE  
a 

HokejPce 2020 s.r.o. 
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Tento dodatek č. 2 k Akcionářské dohodě uzavírají v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne následující smluvní strany (dále 
jen „Dodatek“): 

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

(dále jen „SMP“) 

a 

II. HokejPce 2020 s.r.o., IČ: 465 09 801, se sídlem Vančurova 407, 543 01 Vrchlabí, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 2301, 
zastoupená panem Petrem Dědkem, jednatelem 

(dále jen „Investor“) 

(SMP a Investor dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“). 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:  

(A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 12.6.2020 akcionářskou dohodu (dále jen „Akcionářská 
dohoda“), jejímž předmětem jsou mimo jiné vzájemné závazky Smluvních stran týkající se jejich 
spolupráce jako akcionářů společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ: 601 12 476, 
se sídlem: Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 1078 (dále jen „Společnost“), 
zejména stran dalšího fungování a rozvoje Společnosti; 

(B) Součástí Akcionářské dohody jsou i závazky Smluvních stran týkající se rozvoje a investic do 
Multifunkční arény, jakož i zázemí a dalších objektů, které Společnost ke svému fungování 
nezbytně potřebuje; 

(C) Smluvní strany si přejí tímto Dodatkem upravit a dále specifikovat investice, které mají být na 
základě Akcionářské dohody realizovány zejména v rámci Multifunkční arény a jejího zázemí; 

(D) Smluvní strany považují za efektivní, aby aktuální projekt výstavby parkovacího domu na 
pozemcích nacházejících se v okolí Multifunkční arény byl maximálně využit, a to mimo jiné i 
k realizaci výstavby sportovního zázemí; 

(E) Smluvní strany jsou si vědomy, že v Akcionářské dohodě byl ze strany SMP převzat závazek 
realizace třetí ledové plochy v bezprostřední blízkosti Multifunkční arény, a to za podmínek 
uvedených v Akcionářské dohodě ve znění před uzavřením tohoto Dodatku. S ohledem na 
optimalizaci provozního režimu a optimalizaci nákladů na výstavbu Třetí ledové plochy 
předložilo SMP (odchylně od podmínek sjednaných v Akcionářské dohodě) návrh na realizaci 
stavby třetí ledové plochy zcela mimo areál Multifunkční arény. Investor (Společnost) je ochoten 
na tuto navrhovanou změnu přistoupit, výhradně však tehdy, pokud budou splněny podmínky 
týkající se třetí ledové plochy dále specifikované v tomto Dodatku, zejména pokud jde o 
zabezpečení dostatečné kapacity pro užívání ledových ploch ze strany Společnosti;  

(F) Smluvní strany spolu uzavřely dohodu o koordinovaném postupu, v rámci níž mimo jiné 
novelizovaly dílčí ustanovení Akcionářské dohody (aniž by dohodu o koordinovaném postupu 
výslovně označily jako dodatek č. 1 k Akcionářské dohodě); 
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DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 

1. Účel Dodatku 

1.1. Účelem tohoto Dodatku je aktualizovat, optimalizovat a dále specifikovat jednotlivé investice, 
jejichž realizace byla sjednána v rámci Akcionářské dohody, a sjednat na tomto základě závazné 
termíny a podmínky pro jejich realizaci.  

2. Úvodní ustanovení 

2.1. Preambule a přílohy tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku. 

2.2. Výrazy s počátečními velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přisuzován v Akcionářské 
dohodě, ledaže se v tomto Dodatku stanoví jinak.  

2.3. Smluvní strany prohlašují, že si v rámci probíhajících jednání o tomto Dodatku v maximální 
možné míře vyjasnily obsah a význam výrazů a pojmů použitých v tomto Dodatku, a že v případě 
jakýchkoli pochybností o přesném významu takového výrazu si Smluvní strany tento nejasný či 
nepřesný význam výrazu použitého v tomto Dodatku nechaly náležitým způsobem vysvětlit.  

3. Změna Akcionářské dohody 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že původní znění článku 10. Akcionářské dohody se účinností tohoto 
Dodatku ruší a nahrazuje se v celém rozsahu následujícím novým zněním:  

„10.1. Investice do Multifunkční arény 

10.1. SMP se zavazuje vyvinout maximální úsilí, učinit veškeré kroky a potřebná jednání a zajistit 
realizaci následujících investic za dále stanovených podmínek: 

10.1.1 Zobrazovací led prstenec – balkony Multifunkční arény (dále jen „Led prstenec“). Smluvní 
strany si potvrzují, že tato investiční akce byla realizována v termínu uvedeném 
v Dohodě. SMP zajistí za podmínek uvedených v Nájemní smlouvě právo Společnosti 
na nájem a následný podnájem stavby Led prstence včetně instalované reklamní a 
marketingové plochy, jakož i právo Společnosti na veškeré příjmy z této reklamní a 
marketingové plochy plynoucí, a to v časech veškerých hokejových utkáních hraných 
týmy Společnosti, jakož i akcích pro obchodní partnery Společnosti.  

10.1.2 Rekonstrukce bufetů v Multifunkční aréně, včetně rekonstrukce související 
vzduchotechniky, zdravotně technologické instalace (sanitární vybavení, vodovodní 
rozvody), řešení slaboproudu včetně měření a regulace, řešení vzhledu bufetů (obklady, 
výmalba). Technologická rekonstrukce bufetů bude obsahovat i řešení silnoproudých 
rozvodů. Při realizaci se nepočítá s vybavením zařízením gastro technologií (dále vše jen 
„Rekonstrukce bufetů“). Rekonstrukce bufetů bude realizována v následujících 
termínech: 

 (a) zadání zpracování projektové dokumentace v termínu nejpozději do 30.6.2021; 

 (b)  uzavření smlouvy se zhotovitelem pro realizaci Rekonstrukce bufetů v termínu 
nejpozději do 30.1.2022;  

 (c) dokončení realizace a plnohodnotné zprovoznění (netýká se gastro technologii) v 
termínu nejpozději do 30.8.2022. 
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10.1.3 Výstavba sportovního zázemí pro potřeby zejména akademie Společnosti 
(mládežnického hokeje), a to jako součásti parkovacího domu, zahrnující mimo jiné 
rozcvičovnu, posilovnu, učebnu pro mládež, kabiny a odpovídající sociální zázemí, a to 
minimálně dle parametrů uvedených v této Dohodě a příloze č. 8A této Dohody (dále jen 
„Výstavba sportovního zázemí“). Výstavba sportovního zázemí bude realizována v 
následujících termínech: 

(a) získání stavebního povolení v termínu nejpozději do 31.3.2022; 

 (b)  uzavření smlouvy se zhotovitelem v termínu nejpozději do 31.10.2022; a 

 (c) dokončení realizace a plnohodnotné zprovoznění v termínu nejpozději do 
30.7.2024. 

 Výstavba sportovního zázemí bude realizována za splnění následujících podmínek: (i) 
celková plocha rozcvičovny a posilovny bude minimálně dle rozměrů uvedených v příloze 
č. 8A této Dohody, (ii) místnosti budou opatřeny dveřmi, které budou otevíratelné 
čipovou kartou či jiným podobným systémem, (iii) v prostorách přízemí budou dvě kabiny, 
společné záchody a společné sprchy, jedna kabina pro trenéra(y), denní učebna pro 
mládež, (iv) podlaha musí být vyhovující pro sportovní činnost (včetně posilovny) a 
trénink akademie, (v) otevíratelná okna budou po celé délce rozcvičovny a posilovny, (vi) 
bude realizována nezbytná úsporná vzduchotechnika či klimatizace zajišťující 
minimalizaci provozních nákladů. Na střeše parkovacího domu bude realizováno 
oplocené hřiště pro míčové sporty. Výstavba sportovního zázemí musí plně odpovídat 
podmínkám a požadavkům ČSLH pro fungování akademie (tak, aby příjmy od ČSLH na 
akademii byly co nejvyšší). Realizace střešního sportoviště je podmíněna získáním 
potřebných veřejnoprávních povolení, k jejichž získání vyvine SMP maximální úsilí; tím 
není jakkoli dotčen čl. 10.2. této Dohody a povinnosti Smluvních stran tam uvedené.  

SMP zajistí, aby Společnost měla výhradní právo užívat prostory, které vzniknou v rámci 
Výstavby sportovního zázemí, a to za úplatu ve výši 800,- Kč za m2/rok (právo na užívání 
míčového hřiště pro míčové sporty je stanoveno pro Společnost jako přednostní, přičemž 
úplata za užívání hřiště pro míčové sporty bude stanovena v přiměřené hodinové sazbě). 
Za tímto účelem uzavře SMP (či SMP zajistí uzavření) příslušné nájemní smlouvy se 
Společností tak, aby Společnost byla oprávněna zahájit užívání sportovního zázemí dle 
tohoto ustanovení nejpozději do 30.7.2024).  

 Pokud nebude stavba parkovacího domu (a tedy ani Výstavba sportovního zázemí) 
realizována ani do 30.7.2024, je Investor oprávněn požadovat realizaci původního řešení 
dle čl. 10.2.1. Dohody. 

10.1.4 Rekonstrukce restaurace Hattrick a jejího zázemí, zahrnující taktéž rekonstrukci 
vzduchotechniky, rekonstrukci související zdravotně technologické instalace (sanitární 
vybavení, vodovodní rozvody), řešení slaboproudu včetně měření a regulace, řešení 
vzhledu restaurace (obklady, výmalba), v předpokládané hodnotě realizace ve výši 
20.000.000,- Kč až 40.000.000,- Kč (dále jen „Rekonstrukce restaurace“). Rekonstrukce 
restaurace bude realizována v následujících termínech: 

(a) zadání studie proveditelnosti v termínu nejpozději do 30.6.2021; 

(b)  projednání a nalezení dohody na obchodním modelu spolupráce mezi Společností 
a RFP (SMP) v souvislosti s Rekonstrukcí restaurace postaveném na principu 
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finanční neutrality pro Investora a Společnost (jedná se jedná o Investici SMP) v 
termínu nejpozději do 30.11.2021; a 

 (c) dokončení realizace a plnohodnotné zprovoznění v termínu nejpozději do 
30.8.2023. 

 Smluvní strany berou na vědomí, že předpokladem pro dokončení realizace a 
plnohodnotné zprovoznění Rekonstrukce restaurace v termínu nejpozději do 30.8.2023 
je, že Investor vyvine veškeré rozumné úsilí k tomu, aby dohoda dle písm. b) byla 
nalezena. 

 Smluvní strany budou hledat vhodné obchodní modely pro realizaci Rekonstrukce 
restaurace, zahrnující jak řešení otázky výstavby a jejího financování, tak i řešení otázky 
provozu a užívání restaurace. 

10.1.5. Výstavba třetí ledové plochy (dále jen „Třetí ledová plocha“). Realizace Třetí ledové 
plochy při naplnění níže uvedených podmínek musí být provedena v následujících 
termínech: 

(a)  výběr lokality pro umístění Třetí ledové plochy v termínu nejpozději do 31.10.2021; 

 (b) získání stavebního povolení včetně zajištění majetkoprávních (např. vlastnické 
právo, nájem apod.)  titulů k realizaci a umístění Třetí ledové plochy v termínu nejpozději 
do 31.3.2022, nebo uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem nejpozději do 31.3.2022 
s využitím metody Design & Build v souladu s podmínkami Výzvy Standardizovaná 
infrastruktura 14/2020 investičního programu č. 162 55 Výstavba standardizované 
sportovní infrastruktury 2020 – 2024, č.j.: NSA-0009/2020/D/1 zahrnující povinnost 
zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci akce a obstarání stavebního povolení, 
přičemž i v takovém případě musí být získáno stavební povolení k výstavbě Třetí ledové 
plochy bez zbytečného odkladu po uzavření takové smlouvy;  

 (c) podání žádosti o dotaci v termínu nejpozději do 30.6.2022, 

(d) SMP vyvine maximální úsilí k dokončení realizace a plnohodnotnému zprovoznění 
Třetí ledové plochy v termínu do 30.7.2024. 

 Samotná realizace výstavby Třetí ledové plochy v uvedeném termínu je vázána na zisk 
dotační nebo jiné finanční participace ze zdrojů mimo rozpočet SMP nebo RFP, a to ve 
výši nejméně 70 % nákladů na realizaci budovy Třetí ledové plochy. 

 Třetí ledovou plochu je možné umístit mimo areál Multifunkční arény, aniž by Společnost 
měla předem garantováno právo na užívání Třetí ledové plochy umístěné mimo areál 
Multifunkční arény, a to výhradně za podmínky, že bude recipročně zajištěno právo 
Společnosti užívat přednostně ledovou plochu umístěnou v tzv. malé hale (tj. budově bez 
č.p./č.o., stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. st. 5623/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na listu vlastnictví č. 12883 pro k.ú. Pardubice, 
vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice) 
(dále jen „Malá hala“), v rozsahu minimálně 80 % kapacity užívání této ledové plochy, 
jakož i možnost užití dalších prostor Malé haly a to výhradně ve prospěch týmů 
působících v rámci Společnosti, a to za podmínek uvedených v Nájemní smlouvě (dále jen 
„Užívání malé haly“). SMP zajistí, že v případě realizace Třetí ledové plochy mimo areál 
Multifunkční arény, bude mít Společnost zajištěno Užívání malé haly nejméně v rozsahu 
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stanoveném v této Dohodě a za podmínek v ní uvedených. Společnost vyvine úsilí k tomu, 
aby prioritně využívala ledovou plochu v Multifunkční aréně. Pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak, Třetí ledovou plochu musí vlastnit SMP nebo RFP. SMP zajistí, aby 
Společnosti bylo umožněno užívat vedlejší plochy Letního stadionu (umělá tráva), a to za 
podmínek dohodnutých s RFP, které budou přiměřené. 

 Užívání malé haly musí být v rozsahu stanoveném touto Dohodou zajištěno nejpozději od 
okamžiku kolaudace (umožnění užívání) Třetí ledové plochy. 

 Pokud by došlo k realizaci Třetí ledové plochy v areálu Multifunkční arény (oproti 
aktuálním předpokladům), musí být zajištěno, aby měla Společnost dáno na výběr, zda 
využije kapacitu Třetí ledové plochy nebo Malé haly. 

10.1.6. Rekonstrukce chlazení/vzduchotechniky (dále jen „Rekonstrukce chlazení“). Smluvní 
strany berou na vědomí, že Rekonstrukce chlazení se jeví v případě realizace Třetí ledové 
plochy mimo areál Multifunkční arény nikoli jako aktuálně nezbytná, její potřeba je tak 
vázána zejména na aktuální funkčnosti těchto systémů a dále na splňování požadavků 
ELH na extraligové stadiony, respektive požadavků akademie a tréninku mládeže. SMP 
se zavazuje, že Rekonstrukci chlazení realizuje v případě, pokud by vyvstala taková 
technologická potřeba (tj. např. v situaci, kdy by stávající systém chlazení nebyl 
postačující, popřípadě by se jeho technologický stav zhoršil natolik, že by zde byla 
důvodná obava o jeho funkčnost atp.). 

10.1.7. Zvýšení elektrického příkonu. Tato investice je součástí Rekonstrukce bufetů a 
Rekonstrukce restaurace, přičemž bude v každém případě realizována v následujících 
termínech: 

 (a) zadání zpracování projektové dokumentace v termínu nejpozději do 30.6.2021; 

 (b)  uzavření smlouvy se zhotovitelem v termínu nejpozději do 30.1.2022; 

 (c) dokončení realizace a plnohodnotné zprovoznění v termínu nejpozději do 
30.8.2022. 

(čl. 10.1.1. až čl. 10.1.7. dále společně jako „Investice“). 

10.2. SMP se zavazuje v součinnosti s RFP zajistit zadání a zpracování příslušných 
projektových dokumentací, a to až do stupně dokumentace pro provedení stavby, na všechny 
Investice uvedené v tomto článku (čl. 10) Dohody, a to v termínech uvedených v čl. 10.1. této 
Dohody, a pokud tyto termíny výslovně uvedeny nejsou, v takovým termínech, aby byly termíny 
realizace a umožnění plnohodnotného užívání jednotlivých Investic včas a řádně splněny. SMP v 
součinnosti s RFP vyvine maximální úsilí k tomu, aby získalo veškerá potřebná veřejnoprávní či 
jiná rozhodnutí, povolení, souhlasy, oprávnění, stanoviska atp., výslovně včetně územního a 
stavebního povolení a kolaudačního souhlasu/rozhodnutí (dále jen „Rozhodnutí“), nezbytná pro 
realizaci (stavební a jinou) Investic a jejich plnohodnotné užívání, a to bez zbytečného odkladu 
po  15.6.2021, nejpozději v termínech uvedených v čl. 10.1. této Dohody, a pokud tyto termíny 
výslovně uvedeny nejsou, v takovým termínech, aby byly termíny realizace a umožnění 
plnohodnotného užívání jednotlivých Investic uvedené v čl. 10.1. Dohody včas a řádně splněny, 
přičemž za tímto účelem učiní veškeré potřebné kroky a jednání, zejména zajistí přípravu 
potřebných podkladů pro příslušná řízení, podá bezvadné žádosti o vydání příslušných 
Rozhodnutí, bezodkladně doplní/opraví potřebné podklady/žádosti/dokumenty, pokud by to 
bylo nezbytné (či pokud by to bylo požadováno ze strany orgánů veřejné moci) a učiní i další 
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potřebné kroky pro vydání Rozhodnutí (včetně příslušných procesních kroků); to platí obdobně 
pro podání žádosti o dotaci pro realizaci Třetí ledové plochy a řízení o ní. Realizace Investic nesmí 
ohrozit provoz a činnost Společnosti. SMP zajistí veškeré kroky a jednání uvedená v tomto článku 
(čl. 10) Dohody a/nebo nezbytná pro realizaci Investic, včetně podání příslušných žádostí o 
dotace, zajištění financování, zajištění studií proveditelnosti, zajištění veškeré dokumentace 
(projektové dokumentace, realizační dokumentace atp.), Rozhodnutí, a realizace jednotlivých 
Investic, a to v termínech uvedených v této Dohodě. Pokud tyto termíny nejsou uvedeny, je 
povinností SMP postupovat takovým způsobem, aby tyto Investice byly realizovány v co 
nejkratším čase. Pokud by došlo z objektivních důvodů k prodloužení příslušného územního , 
stavebního či kolaudačního řízení, není SMP po dobu takového prokazatelného prodloužení 
z objektivních důvodů v prodlení s realizací příslušných termínů; prodloužením z objektivních 
důvodů se rozumí výhradně taková situace, kdy dojde k prodloužení příslušného řízení z důvodu, 
který neleží ve sféře SMP či RFP a/nebo není zaviněn či jinak způsoben a/nebo vyvolán jejich 
pochybením či opomenutím. Pokud se v této Dohodě hovoří o rozhodnutích (územním 
rozhodnutí, stavebním povolení apod.), má se tím na mysli zásadně pravomocná a účinná 
rozhodnutí. 

10.3. SMP bude při realizaci Investic do Multifunkční arény vždy postupovat v úzké součinnosti a 
maximální koordinaci a spolupráci se Společností, pročež veškeré kroky SMP za účelem přípravy 
realizace Investic do Multifunkční arény, jakož i spočívající v jejich samotné realizaci, bude se 
Společností průběžně vždy na jednotlivých stupních přípravy konzultovat (např. ve fázi přípravy 
Plánu investičního rozvoje, přípravy projektů, přípravy projektové dokumentace, přípravy 
realizační dokumentace, přípravy a realizace jednotlivých Investic s tím, že ve fázi studie daného 
investičního záměru (předcházející přípravě projektové dokumentace, tj. např. studie 
proveditelnosti, hmotová studie atp.) a dále ve fázi vyhotovení prováděcí dokumentace k 
realizaci dané Investice je zapotřebí souhlas Společnosti (s touto dokumentací či studiemi). 
Investor zajistí, aby Společnost součinnost a tento souhlas poskytla bez zbytečného odkladu vždy, 
pokud budou předložené studie a realizační dokumentace odpovídat schválenému Plánu 
investičního rozvoje a současně budou reflektovat oprávněné zájmy Společnosti. Veškeré 
parametry Investic do Multifunkční arény musí vždy respektovat oprávněné zájmy a požadavky 
Společnosti, jakož i oprávněné potřeby pardubického hokeje. SMP bude Společnost a Investora 
pravidelně informovat o postupu přípravy a realizace Investic, včetně jakýchkoli případných 
problémů, které se objeví v rámci jejich přípravy a realizace (např. negativní stanoviska v rámci 
povolovacích řízení atp.); tyto informace sdělí SMP Společnosti (Investorovi) vždy i k jejich 
žádosti, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) dnů od doručení žádosti.  

10.4. SMP garantuje, že po celou dobu trvání této Dohody bude vyvíjet maximální úsilí a činit veškerá 
jednání vedoucí k zajištění řádné a včasné realizace Investic, jak jsou uvedeny v této Dohodě, 
respektive jak budou dále specifikovány v průběhu jejich realizace, přičemž Investor zajistí, aby 
mu Společnost poskytla veškerou rozumnou součinnost.  

10.5. Závazky SMP uvedené v tomto článku (čl. 10) Dohody platí stejně i pro případ, že Investice do 
Multifunkční arény bude realizovat/financovat (spolufinancovat) subjekt odlišný od SMP (např. 
RFP).“ 

3.2. Ostatní ustanovení Akcionářské dohody nejsou tímto Dodatkem nijak dotčena a zůstávají 
v celém rozsahu platná a účinná.  

4. Další práva a povinnosti Smluvních stran 

4.1. SMP a Investor společně zajistí, aby došlo k následující změně stanov Společnosti:  



Akcionářská dohoda – dodatek č. 2 

 

8/10 
 

4.1.1. zrušení aktuálního znění článku 19 stanov Společnosti v celém rozsahu a jeho nahrazení 
následujícím novým zněním: 

„Článek 19 

POVINNOSTI ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA 

1. Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. 

2. Člen představenstva vykonává funkci osobně.  

3. Člen představenstva je taktéž povinen respektovat omezení vyplývající ze zákazu 
konkurence, která pro něj vyplývají ze stanov Společnosti.    

4. Zákaz konkurence je stanoven výhradně v rámci stanov Společnosti, a to 
v následujícím rozsahu: (i) člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti 
společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, (ii) člen představenstva nesmí být členem 
statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným předmětem činnosti nebo osobou v 
obdobném postavení, ledaže jde o koncern a (iii) člen představenstva se nesmí účastnit 
na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako 
ovládající osoba jiné osoby se stejným předmětem činnosti.   

5. Pokud člen představenstva upozornil před svou volbou či jmenováním do funkce na 
některou skutečnost týkající se zákazu konkurence, anebo vznikla-li tato skutečnost 
později, bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, platí, že tento člen představenstva 
činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá, ledaže orgán příslušný k jeho volbě vyslovil 
nesouhlas s působením tohoto člena představenstva v této funkci, a to buď při jeho volbě 
nebo, vznikla-li tato skutečnost později, do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na takovouto 
okolnost upozorněn.“  

4.1.2. zrušení aktuálního znění článku 23 stanov Společnosti v celém rozsahu a jeho nahrazení 
následujícím novým zněním: 

„Článek 23 

POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY 

1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. 

2. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. 

3. Člen dozorčí rady je taktéž povinen respektovat omezení vyplývající ze zákazu 
konkurence, která pro něj vyplývají ze stanov Společnosti.  

4. Zákaz konkurence je stanoven výhradně v rámci stanov Společnosti, a to 
v následujícím rozsahu: (i) člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti 
společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, (ii) člen dozorčí rady nesmí být členem 
statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným předmětem činnosti nebo osobou v 
obdobném postavení, ledaže jde o koncern a (iii) člen dozorčí rady se nesmí účastnit na 
podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako 
ovládající osoba jiné osoby se stejným předmětem činnosti. 
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5. Pokud člen dozorčí rady upozornil před svou volbou či jmenováním do funkce na 
některou skutečnost týkající se zákazu konkurence, anebo vznikla-li tato skutečnost 
později, bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, platí, že tento člen dozorčí rady činnost, 
které se zákaz týká, zakázanou nemá, ledaže orgán příslušný k jeho volbě vyslovil 
nesouhlas s působením tohoto člena dozorčí rady v této funkci, a to buď při jeho volbě 
nebo, vznikla-li tato skutečnost později, do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na takovouto 
okolnost upozorněn.“ 

4.2. K přijetí změny stanov dle čl. 4.1 tohoto Dodatku musí dojít na nejbližší valné hromadě 
Společnosti, a to nejpozději do šedesáti (60) od uzavření tohoto Dodatku. SMP a Investor za tím 
účelem podniknou veškeré potřebné kroky a jednání. SMP a Investor zajistí svolání příslušné 
valné hromady.  

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že SMP schválilo na zasedání Rady SMP konané 12.4.2021, 
usnesení č. R/5491/2021, příkazní smlouvu k provozování parkovacích ploch u MFA (dále jen 
„Příkazní smlouva“), na základě které byl RFP pověřen k pronájmu v této Příkazní smlouvě 
definovaných pozemků Společnosti za účelem uspokojení jejích potřeb užívání parkovacích míst. 
SMP v tomto ohledu potvrzuje a výslovně ujišťuje Investora a Společnost, že RFP disponuje na 
základě této platné a účinné Příkazní smlouvy veškerými právy nezbytnými pro uzavření a řádné 
plnění nájemní smlouvy mezi RFP, jako pronajímatelem, a Společností, jako nájemcem (a/nebo 
jiné obdobné smlouvy) k předmětným pozemkům, tj. ke zřízení řádného užívacího titulu 
Společnosti (a jí určených osob) k užití parkovacích stání tak, aby je mohla Společnost (jí určené 
osoby) nerušeně užívat na základě smlouvy uzavřené mezi RFP a Společností, a to plně v souladu 
s požadavky Akcionářské dohody.  

5. Vyhotovení 

5.1. Tento Dodatek je vyhotoven v třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž Investor obdrží 
jedno (1) vyhotovení a SMP dvě (2) vyhotovení. 

6. Přílohy 

6.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je i jeho příloha (označená jako Příloha č. 8A Dohody), a to 
Nákres umístění sportovního zázemí v rámci parkovacího domu. 

7. Veřejnoprávní doložka 

7.1. SMP ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno 
Zastupitelstvem města Pardubic na jeho [●] zasedání konaném dne [●], č. usnesení [●]. 

8. Prohlášení o přístupnosti Dodatku 

8.1. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, aby tento Dodatek včetně jeho příloh byl 
uveřejněn v registru smluv v souladu s pravidly obsaženými v zákonu č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

8.2. Zveřejnění tohoto Dodatku, jakož i smluv souvisejících a uzavíraných v souvislosti s ním, 
v registru smluv, včetně zajištění veškerých kroků a potřebných jednání, zajistí SMP bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do tří (3) dnů po uzavření Dodatku, a bude o něm bezodkladně, 
nejpozději do tří (3) dnů od jejího zveřejnění, informovat Investora. 
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9. Účinnost 

9.1. Tento Dodatek je platný ode dne jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinný dnem jeho 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s pravidly obsaženými v Zákonu o registru 
smluv. 

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, 
na důkaz čeho připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a 
vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční. 

 
V ________________ dne _____________ 

 

 V ________________ dne _______________ 

 
 
 
 

  
 
 

Statutární město Pardubice 
Ing. Martin Charvát 

primátor 

 HokejPce 2020 s.r.o. 
Petr Dědek 

jednatel 

 



      Příloha č. 1 usnesení 
  

Smlouva o spolupráci  

při zajištění přepravy handicapovaných osob  
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

Smluvní strany: 
 

Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
sídlo: Teplého 2141, Zelené Předměstí, 532 20 Pardubice 
IČO: 63217066 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 1241 
zastoupená: Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 
(dále také „Dopravní podnik“) 
 
a 
 
statutární město Pardubice 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice 
IČO: 00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
(dále také „město“) 
 

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

Smlouvu o spolupráci při zajištění přepravy handicapovaných osob 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Město se již dlouhodobě podílí svou finanční podporou prostřednictvím Dopravního podniku na 

zajištění zvláštní přepravy handicapovaných osob na území města Pardubic a hodlá v této potřebné 
a prospěšné činnosti i nadále pokračovat. Dosud byla tato služba provozována v součinnosti 
s třetím subjektem poskytujícím službu dispečinku, který zajišťoval přijímání a administraci 
objednávek uživatelů této přepravní služby.  
 

2. Za účelem zvýšení kvality přepravní služby handicapovaných osob, spočívající zejména 
v prodloužení provozní doby dispečinku, nastavení efektivnějšího způsobu komunikace s uživateli 
této služby a v zamýšleném rozšíření vozového parku, se smluvní strany dohodly na uzavření 
nového smluvního vztahu postaveném již výlučně na bázi kooperace města s Dopravním 
podnikem.  

 
II. 

Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem této smlouvy je sjednání podmínek vzájemné spolupráce mezi městem a Dopravním 

podnikem za účelem zajištění kompletního provozu zvláštní přepravy handicapovaných osob za 
pomoci specializovaného vozidla, a to na území statutárního města Pardubice. 
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2. Dopravní podnik touto smlouvou přijímá závazek provozovat pro město službu spočívající ve zvláštní 
přepravě osob se sníženou schopností pohybu, včetně poskytování kompletních úkonů dispečinku 
potřebných k organizačnímu zajištění této služby (dále také „přepravní služba“).  

 
3. Město se touto smlouvou zavazuje poskytovat Dopravnímu podniku k provozování přepravní služby 

finanční podporu, neboť náklady na provozování přepravní služby výrazně překračují výnosy z 
jízdného, když vzhledem ke zpravidla nepříznivé sociální situaci zdravotně postižených osob je za 
tuto přepravní službu, odpovídající svým charakterem taxislužbě, účtováno jízdné, jehož výše je ve 
srovnání s reálnou hodnotou poskytované služby pouze symbolická a plní spíše regulační funkci.  

 
 

III. 
Další práva a povinnosti Dopravního podniku 

 
1. Dopravní podnik se za účelem poskytování přepravní služby zavazuje zajistit řádné technické 

vybavení a využívat k provozování přepravní služby speciálně upravené vozidlo určené pro přepravu 
vozíků pro handicapované osoby. Toto vozidlo je Dopravní podnik povinen udržovat 
v provozuschopném stavu, který splňuje bezpečnostní a hygienická kritéria a je v souladu 
s příslušnými právními předpisy, a provádět jeho opravu a pravidelnou údržbu. Vozidlo bude 
vybaveno navigačním systémem GPS.   

 
2. Dopravní podnik se za účelem poskytování přepravní služby zavazuje zajistit rovněž veškeré 

personální obsazení jednotlivých pracovních pozic osobami s adekvátními kvalifikačními a 
odbornými předpoklady nezbytnými pro poskytování přepravní služby vykazující specifický 
charakter.   

 
3. Součástí přepravní služby, k jejímuž zajištění se Dopravní podnik touto smlouvou zavazuje, je rovněž 

zajištění služeb dispečinku, tedy kompletní správy objednávek přepravní služby od jednotlivých 
žadatelů o službu, zahrnující jejich příjem, sběr, zpracování a komunikaci směřující k výslednému 
kontaktu handicapované osoby s konkrétním přepravcem.  

 
4. Dopravní podnik se zavazuje zajistit provoz zvláštní přepravy handicapovaných osob každý den od 

pondělí do pátku (s výjimkou svátků) od 6,00 hod. do 18,00 hod. V červenci a srpnu může být 
provozní doba zkrácena až o dvě hodiny. Začátek provozní doby dispečerského pracoviště k přijímání 
objednávek musí vždy nejméně o půl hodiny předcházet začátku provozní doby přepravní služby a 
konec provozní doby dispečerského pracoviště může nastat vždy nejdříve půl hodiny po skončení 
provozní doby poskytované přepravní služby.  

 
5. Přepravní služby dle této smlouvy budou poskytovány na území statutárního města Pardubic.  

 
6. Uživateli přepravní služby dle této smlouvy mohou být osoby se zdravotním postižením, a to: 

• osoby zdravotně postižené – držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P 
• osoby, jejichž mobilita je podstatně zhoršena krátkodobě v důsledku úrazu, choroby či z jiného 

důvodu. 
 

7. Dopravní podnik je oprávněn za poskytnutou přepravní službu od uživatelů vybírat jednotné jízdné 
podle platného ceníku stanoveného Dopravním podnikem pro přepravu handicapovaných osob.    

 
8. Dopravní podnik je povinen zajistit provádění evidence jednotlivých jízd poskytnutých v rámci 

přepravní služby. Řidič přepravního vozidla je povinen vést knihu jízd se záznamem doby, místa 
zahájení a ukončení jízdy a informaci o vybrané výši jízdného.  
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9. Dopravní podnik je povinen sledovat veškeré náklady a výnosy této činnosti v účetnictví jako činnost 
samostatného střediska.  

 
10. Dopravní podnik je povinen zajistit ve vztahu k přepravní službě potřebné pojištění – pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla a pojištění za škodu způsobenou cestujícím při provozu vozidla.  
 

11. Dopravní podnik se zavazuje poskytovat přepravní službu s odbornou péčí, prostřednictvím 
dostatečně kvalifikovaných osob a v souladu s právními předpisy, dodržovat bezpečnostní, 
hygienické, technické a jiné normy a dbát na zajištění kvality přepravní služby tak, aby byla 
použitelná ke sjednanému účelu.  

IV. 
Další práva a povinnosti města 

 
1. Město se zavazuje poskytnout Dopravnímu podniku k zajištění provozu přepravní služby v souladu 

s touto smlouvou finanční podporu z rozpočtových prostředků statutárního města Pardubice.  
 
2. Finanční podpora dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude Dopravnímu podniku poskytována formou 

individuální dotace z rozpočtu města v souladu s dokumentem „Zásady pro poskytování dotací 
z rozpočtu statutárního města Pardubic“, podle něhož město Pardubice poskytuje dotace na 
podporu zvlášť významných akcí či projektů, které jsou dle svého charakteru ve veřejném zájmu. 

 
3. Město Pardubice poskytne za účelem řádného plnění přepravní služby každoročně dotaci z 

rozpočtových prostředků statutárního města Pardubice v celkové výši 980.000,- Kč (slovy: 
devět set osmdesát tisíc korun českých), a to prostřednictvím písemné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace uzavřené v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění. Smluvní strany berou na vědomí, že dle § 84 odst. 2 písm. b) a 
§ 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, podléhá vyčlenění 
finančních prostředků pro daný účel v rozpočtu města, poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o jejím poskytnutí schválení Zastupitelstvem města Pardubic. Vzhledem k tomu, že v roce 
2021 bude služba provozována v navýšeném standardu dle této smlouvy pouze část roku (první 
polovinu roku je služba provozována v původním standardu), bude v roce 2021 činit dotace částku 
790.000 Kč (slovy: sedm set devadesát tisíc korun českých). 

 
4. Město je oprávněno provádět kontrolu kvality a rozsahu poskytované přepravní služby, tj. 

konkrétních jízd provedených Dopravním podnikem dle této smlouvy, buď osobní prohlídkou nebo 
na základě evidence vedené Dopravním podnikem v souladu s čl. III. odst. 6 této smlouvy.  Kromě 
toho je město oprávněno provádět veřejnosprávní kontrolu ve vztahu k účelovému použití 
poskytované finanční podpory formou dotace, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, v platném znění.  

 
5. Město je povinno poskytnout Dopravnímu podniku k plnění přepravní služby veškerou nezbytnou 

součinnost a neklást Dopravnímu podniku neoprávněné překážky k jejímu řádnému poskytování. 
 

6. Dopravní podnik je oprávněn souběžně s poskytováním služeb dle této smlouvy poskytovat stejným 
dopravním prostředkem obdobné služby zdravotně postiženým i nad rámec této smlouvy, tj. 
poskytovat i v době vymezené pro poskytování přepravních služeb dle této smlouvy například 
přepravní služby mimo vymezené území. Takto souběžně poskytované přepravní služby však nesmějí 
omezit poskytování přepravních služeb dle této smlouvy. 
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V. 
Doba trvání smlouvy 

 
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od 1.7.2021. 

 
2. Tento smluvní vztah lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

 
3. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze rovněž ukončit písemnou výpovědí kterékoliv ze 

smluvních stran bez uvedení důvodu, přičemž se sjednává výpovědní doba v délce tří měsíců, která 
počíná běžet v okamžiku doručení výpovědi druhé straně. 

 
4. Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou nebo 

zákonem, a to i od nesplněné části sjednaného plnění. Právní účinky odstoupení nastávají dnem 
doručení odstoupení druhé smluvní straně. 

 
5. Město má právo od smlouvy odstoupit zejména v případě, že kvalita ani rozsah služeb nebude 

odpovídat podmínkám této smlouvy a Dopravní podnik i přes upozornění města nesjedná ve lhůtě 
bez zbytečného odkladu nápravu.  

 
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody, které za trvání smlouvy 

vznikly. 
 

VI. 
Kontaktní osoby 

 
Kontaktními osobami oprávněnými jednat v organizačních záležitostech týkajících se plnění dle této 
smlouvy jsou:  
 

a) za Dopravní podnik: 
Ing. Kamil Nenutil, tel.: 466 899 201, e-mail: kamiln@dpmp.cz, 
 

b) za město: 
Bc. Michaela Stránská, tel.: 466 859 769, e-mail: michaela.stranska@mmp.cz. 

  
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

1.7.2021, ne však dříve než dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra 
ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že město bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu 

k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
město bezodkladně informuje Dopravní podnik, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden 
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci uveřejnění.  
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv 
ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. 
 

mailto:michaela.stranska@mmp.cz
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4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 

5. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom. 
 

6. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 

7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 
 

8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Možnost měnit smlouvu jinou formou 
smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových 
či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout 
kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 
 

9. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 
 

10. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva  
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve 
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 
 

11. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

 
 
V Pardubicích dne 
                          
 
Za Dopravní podnik:           Za město: 
 

 
  

     ………………………………………………                    ………………………………………… 
              Ing. Tomáš Pelikán                Ing Martin Charvát 
     místopředseda představenstva                         primátor 
Dopravního podniku města Pardubic a.s.       statutárního města Pardubic 
  
 
 



Příloha č. 1 návrhu usnesení č.1 - seznam podpořených projektů  - dotace nad 50 tis. Kč 

Pořado
vé číslo Příjemce dotace/žadatel IČ

Podpora de 
minimis 
ANO/NE

Název projektu Popis projektu Typ žádosti Celkové plánované 
náklady projektu v Kč

Navrhované prostředky 
v Kč 

Bodové 
hodnocení 

1 Kulturní spolek RYENGLE 60161019 NE Soutěžní přehlídka country tanců 
Pardubická Ryengle 2021

Soutěžní přehlídka country tanců Pardubická Ryengle je tradičním 
festivalem, na kterém se setkávají soubory z oblasti country 
tancování z Čech, Slovenska a Polska. Formát festivalu je tradiční, 
časově rozložen do tří dnů.  

podpora jednorázových a 
dlouhodobých projektů 552 000,00 187 500,00 74

2 RYPE s.r.o. 01750496 NE Pardubické hudební léto

Akce Pardubické hudební léto 2021 navazuje na akci Pardubické hudební 
mlýny 2020, která vznikla v reakci na epidemii COVID 19 a z ní plynoucí 
omezení kulturních akcí. Snahou je udržení a obohacení pardubického 
kulturního života v létě 2021 při dodržení vládních nařízení a opatření z nich 
plynoucích

podpora jednorázových a 
dlouhodobých projektů 1 065 000,00 158 300,00 69

3 TCK VIRGINIA z.s. 68245394 NE MISTROVSTVÍ ČR V DĚTSKÝCH 
COUNTRY TANCÍCH

Dětské country taneční hnutí v České republice přetrvává již 30 let. Za tu 
dobu se několik souborů vypracovalo na velmi vysokou uměleckou úroveň, 
jiné se od nich učí a jiné zase právě vznikají. Zpravidla je vedou dospělí 
nadšenci, kteří to vše dělají vedle svého zaměstnání – ve svém volném čase 

podpora jednorázových a 
dlouhodobých projektů 240 000,00 69 800,00 69

4 ART STORM CZ, s.r.o. 27933733 NE PIRATE SWING Band Gala 2020 - 2021, 
Galakoncert s hostem Danem Bártou

tradiční prosincový galakoncert v Domě hudby s hostem D. 
Bártou (náhrada za loňský zrušený ročník) 

podpora jednorázových a 
dlouhodobých projektů 276 000,00 86 800,00 67

5 Barocco sempre giovane o. p. s. 28813201 NE Cyklus abonentních koncertů Barocco 
sempre giovane - podzim 2021

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

podpora jednorázových a 
dlouhodobých projektů 237 000,00 57 800,00 79

6 Kulturní park Pardubice 08007527 NE Kulturní park Pardubice 2021
Koncerty vážné hudby ve spolupráci s konzervatoří 
Pardubice, výstavy regionálních umělců a řemeslníků , 
divadelní představení spolků a divadel našeho regionu

podpora jednorázových a 
dlouhodobých projektů 335 000,00 126 400,00 75

7 NOV - spolek pro soudobou a mladou tvorbu 02997304 NE Nálezy v městské krajině

Umělecké sympozium a výstava výsledků v Art Space NOV, včetně 
doprovodných programů různého typu pro všechny zájmové 
skupiny občanů. Cílem je zvýšit povědomí o přírodní mapě města 
a primárně vytvořit v mysli diváků novou mapu postojů a chování 
k přírodě ve městě i mimo něj.  

podpora jednorázových a 
dlouhodobých projektů 245 000,00 92 700,00 69   

8 Mazal Václav 48996076 NE CIRKULACE - festival nejen nového 
cirkusu

Ve snaze navázat na loňský, premiérový ročník, jehož průběh byl výrazně 
poznamenán restriktivními opatřeními, je zde snaha o pokračování v 
představování tvorby novodobého fenoménu - žánru nového cirkusu. S 
ohledem na aktuální stav se letošní dramaturgie festivalovu zaměřuje 
především na tzv. pouliční představení, především v divácky atraktivním 
prostředí. Zaměření bude na širokou diváckou obec, povětšinou na rodiny s 
dětmi. Celkem by mělo být uvedeno 8 představení, v několika případech se 
bude jednat o téměř premiérové či jedny z prvních repríz

podpora jednorázových a 
dlouhodobých projektů 784 000,00 149 700,00 72

3 734 000,00 929 000,00CELKEM 
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Příloha návrhu usnesení č. 3  
Smlouva 

o poskytnutí dotace č. D1734/       /21 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 

IČ: 00274046, 

číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 

zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 

(dále jen „poskytovatel“), 
 

2. Příjemce dotace: 
Andrea Sokolová,   

 sídlo: Spojilská 1028, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice,  

 IČ:67477631,  

 číslo bankovního účtu: 223045417/0600 

 (dále jen „příjemce“) 
 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 

finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů“). 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z programu podpory kultury pro rok 

2021 schválená Zastupitelstvem města Pardubice na jednání dne 17. 12. 2020 usnesením 

č. Z/1849/2020 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 

Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 17. 12. 2020 usnesením č. Z/1845/2020 

(Směrnice č. 6/2020 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 

statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 

stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 

 
III. Předmět smlouvy 

 
Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 

určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 

přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  

 

  



 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální dotaci z Programu podpory kultury pro 

rok 2021 ve výši 80.000, - Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) na realizaci projektu „RC Ponorka – 

podpora celoroční činnosti“ (dále jen „projekt“). 

 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  

 

 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 

Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2021. 

 

 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příjemce se zavazuje: 

 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  

b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  

c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 

d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne …..2021 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP ………, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 

v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 80 % z celkových vynaložených nákladů 

projektu, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, 

úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů) a 

prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením 

odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při 

vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence 

způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 01. 2022 vyúčtování dotace v listinné podobě 

s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 

prostředků dotace,  

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 

označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 

poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli podmínky 

k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle 

účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a 

jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné 

spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu 

prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 

identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 

neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 

pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 

přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 

prezentovat statutární město Pardubice, 

 



 

 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  

n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré 

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  

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

dotovaného projektu.   

 

2. Poskytovatel je oprávněn: 

 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 

příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat 

předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  

 

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 

poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 

 

VII. Čerpání dotace 
 

1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 

 

2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2021. 
 

3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  

 

4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 01. 2022.  

 

5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 01. 2022. 
 

6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 80 % 

z celkových vynaložených nákladů projektu, je příjemce dotace povinen vrátit část poskytnuté dotace 

převyšující maximální stanovenou výši.  

 

7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 

 

 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 

e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

 



 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 

rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, která 

je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 

daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 

 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 

použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 

stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 

prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 

souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 

stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 

ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků 

na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce 

se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 

 

3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku 

řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 

neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu 

za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 

4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 

kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 

porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 

dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 

porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 

porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva uzavírá 

jako smlouva veřejnoprávní.  

 

2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 

 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   
2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 

odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 

Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 

smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 

se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 

6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 

GDPR).  

 

7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 

této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 

žádný závazek žádné ze stran. 

 

8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  

 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 

své vlastnoruční podpisy.  

 

 

 

 

 



 

Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 

 

 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

Za poskytovatele: Za příjemce: 

 

 

 

 

 

............................................................................. .......................................................................... 

 Mgr. Ivana Liedermanová      Andrea Sokolová        

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
 

 

Název projektu/akce
Rozpočet projektu/akce na období od-do

Výdaje na projekt/akci                                                        
(uveďte jednotlivé výdaje související s touto akcí)

Částka (Kč) Požadovaná dotace (Kč)

nájem 160 000 0
hudební soubory 120 000 60 000
výlepy,letáky,propag., reklama 10 000 10 000
zvukař,technika,osv.technika,údržba 70 000 0
OSA 4 000 2 000
zajištění bezpečnosti akcí 2 000 0
drobné náklady na provoz klubu 18 000 8 000

Celkové výdaje na projekt/akci 384 000 80 000
Poznámka: Částka uvedená ve sloupci 3 nemůže být vyšší než částka uvedená ve sloupci 2

Příjmy z projektu/akce Částka (Kč)
Vstupné 175 000

Prodej reklamy

Požadovaná výše dotace města Pardubice 80 000

Požadovaná výše dotace z kraje 

Členské příspěvky, sponzorské dary … 

Vlastní příjmy

Celkové příjmy z projektu/akce 255 000
Poznámka: K doplnění ostatních příjmů využijte volné řádky ve sloupci "Příjmy z akce/projektu"

Celkové příjmy a výdaje (shrnutí) Částka (Kč)
Příjmy 255 000
Výdaje 384 000
Rozdíl 135 000
Poznámka: Jedná se o neziskov! projekt, proto by měl b!t rozdíl mezi celkov!mi příjmy a v!daji nulov! (tj. 

příjmy = v!daje)

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU/AKCE

RC Ponorka-podpora celoroční činnosti

Rozpočet musí být jasný a zároveň podrobný. Věnujte tedy sestavení rozpočtu pozornost, protože podle 
něho bude požadováno vyúčtování, a to na výdajové položky uvedené ve sloupci č. 3. 

1.4. 2021 - 31.12. 2021



 
  
Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1  

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D1734/        /21 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice 
IČO: 00274046 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100  
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 
města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Sdružení aviatické pouti, 
 sídlo: Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice,  
 IČ: 64242943, 

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka L, oddíl 8927, 
 bankovní spojení: 161509350/0300, 
 zastoupená: Ing. Ladislavem Minaříkem, předsedou správní rady 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory „Pardubičtí 
tahouni“ pro období 2021 - 2023 schválená Zastupitelstvem města Pardubice na schůzi dne 24.9. 
2020 usnesením č. Z/1620/2020 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením 
č. Z/1845/2020 (Směrnice č. 06/2020 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 
webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 
podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

 
 
 

 



 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou 
dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto 
smlouvou.  
 

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci při splnění níže dohodnutých podmínek dotaci 

z Programu podpory „Pardubičtí tahouni“ pro roky 2021, 2022 a 2023 ve výši celkem 1.500.000,- Kč 
(slovy: jedenmilionpětsettisíckorunčeských), a to ve výši 500.000,- Kč (slovy: 
pětsettisíckorunčeských) na realizaci projektu „Aviatická pouť 2021“ (dále jen „projekt 2021“), ve 
výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) na realizaci projektu „Aviatická pouť 2022“ (dále 
jen „projekt 2022“) a ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) na realizaci projektu 
„Aviatická pouť 2023“ (dále jen „projekt 2023“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 

smlouvy, a to následovně: 
a) částku 500.000, - Kč na realizaci projektu 2021 - nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, 
b) částku 500.000, - Kč na realizaci projektu 2022 – nejpozději do 30. 06. 2022, a to za podmínky, 

že: 
i. ve vztahu k projektu 2021 příjemce splní podmínky použití dotace v souladu s čl. VI. 

odst. 1 této smlouvy, včetně předložení řádného vyúčtování s požadovanými přílohami 
ve sjednaném termínu, příp. splní povinnosti uvedené v čl. VII. odst. 4 nebo 5 této 
smlouvy,   

ii. po provedení kontroly poskytovatelem dotace dle čl. VI. odst. 4 této smlouvy ohledně 
dodržení podmínek poskytnutí dotace nebudou shledány žádné nedostatky (za 
nesplnění podmínky se pro tento případ nepovažuje porušení méně závažné 
povinnosti dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy).   

iii. příjemce dotace předloží poskytovateli dotace potvrzení finančního úřadu o 
bezdlužnosti (tzn., že nemá nesplněné závazky po splatnosti vůči finančnímu úřadu); 
toto potvrzení nesmí být starší než 90 dnů k datu vyplacení dotace,  

V případě, že podmínky uvedené pod písm. b) bod i. – iii. nebudou splněny, nárok na poskytnutí 
dotace na projekt 2022 dle této smlouvy příjemci zaniká.  

c) částku 500.000, - Kč na realizaci projektu 2023 – nejpozději do 30. 6. 2023, a to za podmínky, 
že: 

i. ve vztahu k projektu 2022 příjemce splní podmínky použití dotace v souladu s čl. VI. 
odst. 1 této smlouvy, včetně předložení řádného vyúčtování s požadovanými přílohami 
ve sjednaném termínu, příp. splní povinnosti uvedené v čl. VII. odst. 4 a 5 této smlouvy, 

ii. po provedení kontroly poskytovatelem dotace dle čl. VI. odst. 4 této smlouvy ohledně 
dodržení podmínek poskytnutí dotace nebudou shledány žádné nedostatky (za 
nesplnění podmínky se pro tento případ nepovažuje porušení méně závažné 
povinnosti dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy), 

iii. příjemce dotace předloží poskytovateli dotace potvrzení finančního úřadu o 
bezdlužnosti (tzn., že nemá nesplněné závazky po splatnosti vůči finančnímu úřadu); 
toto potvrzení nesmí být starší než 90 dnů k datu vyplacení dotace.   

V případě, že podmínky uvedené pod písm. c) bod i. – iii. nebudou splněny, nárok na 
poskytnutí dotace na projekt 2023 dle této smlouvy příjemci zaniká. 



 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo v případě projektu 2021 nejpozději do 31. 12. 2021, v případě 
projektu 2022 nejpozději do 31. 12. 2022 a v případě projektu 2023 nejpozději do 31. 12. 2023. 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu a v rozsahu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 

…… a zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP …….,  
e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2021, který je nedílnou 

součástí této smlouvy jako Příloha č. 1,  
f) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2021, včetně čestného prohlášení o 

účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2021 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2021 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  31. 12. 2021, 

g) předložit poskytovateli dotace rozpočet projektu 2022 nejpozději do 31. 12. 2021; tento 
rozpočet se stane Přílohou č. 3 této smlouvy a její nedílnou součástí,  

h) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2022 dle předchozího 
ustanovení této smlouvy,  

i) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2022, včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2022 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2022 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  31. 12. 2022, 

j) předložit poskytovateli dotace rozpočet projektu 2023 nejpozději do 31. 12. 2022; tento 
rozpočet se stane Přílohou č. 4 této smlouvy a její nedílnou součástí,  

k) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2023 dle předchozího 
ustanovení této smlouvy,  

l) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2023, včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 
uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2020 a včetně závěrečné 
zprávy o projektu 2020 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  31. 12. 2023, 

m) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 
nákladů projektu, 

n) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat celkové skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

o) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: financováno ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

p) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 



 

jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 
všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 
součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 
a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 
nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

q) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

r) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

s) v rámci projektu 2021, projektu 2022 a projektu 2023 nepropagovat žádné politické strany a 
hnutí a jejich program a vyvinout veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu 
pořádaného projektu, 

t) v rámci propagační kampaně projektu 2021, projektu 2022 a projektu 2023 a v průběhu jeho 
konání vhodným a viditelným způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

u) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice.  
  

2. Příjemce se dále zavazuje v rámci projektu 2021, projektu 2022 a projektu 2023 (dále také 
„projekt“): 

 
a) poskytnout potřebnou součinnost při propagaci poskytovatele, a to: 

i. zajistit provedení distribuce propagačních materiálů poskytovatele, vztahujících se 
k prezentaci města a k programu Pardubičtí tahouni (mapy s dotazníkem, banner, roll up), 
a to přímo na místě samém v době konání projektu, 

ii. nejpozději tři týdny před zahájením vlastní akce si vyzvednout na Magistrátu města 
Pardubic (úsek vnějších vztahů odboru Kancelář primátora a odbor školství, kultury a 
sportu, odd. kultury a cestovního ruchu) propagační materiály poskytovatele a propagační 
materiály k programu Pardubičtí tahouni (např. roll-up, banner, promovideo, tiskoviny 
apod.); v případě nadstandardního požadavku příjemce na vyzvednutí většího množství 
propagačních materiálů poskytovatele (tj. více než 100 ks) je příjemce povinen vznést svůj 
požadavek nejpozději čtyři týdny před zahájením vlastní akce projektu,   

iii. umístit logo poskytovatele a logo programu Pardubičtí tahouni na všech propagačních 
materiálech příjemce k projektu, včetně jejich elektronické verze. Grafické návrhy materiálů 
je třeba zaslat ke kontrole použití loga na email propagace@mmp.cz, 

iv. nabídnout a umožnit poskytovateli bezplatně jeho vlastní prezentaci v rozsahu nejméně 
jedné strany v tištěných propagačních materiálech příjemce brožurového typu, jsou-li 
k propagaci projektu příjemce vydávány, a v dostatečném předstihu před výrobou těchto 
materiálů vyzvat poskytovatele k předání finální podoby propagačního motivu příjemci, 
který zajistí jeho vytištění do poskytnutého prostoru, 

v. zajistit na webových stránkách určených k propagaci projektu umístění aktivního banneru 
s odkazem na prezentaci programu Pardubičtí tahouni, 

b) ve dnech konání projektu přímo na místě samém zajistit od návštěvníků/účastníků projektu 
sběr dat v rámci minidotazníků, které jsou součástí mapy zmiňované pod písm. a) bod i. tohoto 
odstavce smlouvy, a do dvou týdnů po realizaci projektu předat vyplněné minidotazníky na 
Magistrát města Pardubic (Bc. Lucie Strnadová, oddělení kultury a cestovního ruchu odboru 
školství, kultury a sportu), 

c) zajistit sběr statistických dat o počtu a složení návštěvníků akce a doručit tyto údaje 
poskytovateli. Data budou zachycena do Tabulky č. 1, kterou příjemce obdrží před vlastním 
zahájením akce od poskytovatele v elektronické podobě na emailovou adresu uvedenou 
v žádosti o poskytnutí dotace a kterou připojí jako součást závěrečné zprávy o projektu (viz 
příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o projektu), 



 

d) sledovat mediální dopad a výstupy projektu (např. počet publikovaných článků, televizní spoty, 
návštěvnost webových stránek či facebookového profilu apod.), přičemž zjištěné informace 
budou uvedeny v závěrečné zprávě o projektu (viz příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o 
projektu), 

e) dle reálných možností příjemce dotace se zapojit do společných marketingových aktivit formou 
umožnění celoroční soutěže pro návštěvníky akcí zapojených do programu Pardubičtí tahouni, 
která bude spočívat v interaktivní hře v hodu podkovou. Individuální podmínky spolupráce 
budou upřesněny po dohodě s poskytovatelem dotace. 
 

3. Povinnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy se v daném roce pro nemožnost plnění 
neuplatní v případě, že projekt nebude realizován.  

 
 

4. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 
požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 
5. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. t) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice a loga programu podpory 
Pardubičtí tahouni, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu 2021 nejpozději do 31. 12. 2021, k realizaci 

projektu 2022 nejpozději do 31. 12. 2022 a k realizaci projektu 2023 nejpozději do 31. 12. 2023. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 12. 2021 pro projekt 2021, nejpozději do 31. 12. 2022 pro projekt 2022 a nejpozději do 31. 
12. 2023 pro projekt 2023.  

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na 

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2021 pro projekt 2021, 
nejpozději do 31. 12. 2022 pro projekt 2022 a nejpozději do 31. 12. 2023 pro projekt 2023. 

 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část 
poskytnuté dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

 
7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 

 



 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků. 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 
této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě 

e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 
a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 

která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 
b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 

této daně, 
c) další náklady uvedené v Pravidlech. 

4. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 

 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem o finanční kontrole kontrolovat dodržení 
podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
 

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 
neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 
byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž 
byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 
smlouvou včetně souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit 
poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se 
považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 
smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 

částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 
částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 
odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 
promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 



 

4.  Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 
porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínek ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 
z poskytnuté dotace,  

c) porušení některé z povinností uvedených v čl. VI. odst. 2 této smlouvy; v tomto případě 
činí odvod za porušení rozpočtové kázně dle závažnosti pochybení 5 až 10 % z poskytnuté 
dotace.  

 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad.   
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů – GDPR).  

 
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 



 

této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

8. Vyčlenění finančních prostředků určených k podpoře jednotlivých projektů dle této smlouvy 
v rozpočtu statutárního města Pardubice podléhá vždy na následující kalendářní rok schválení 
Zastupitelstvem města Pardubic.  

 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  
 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy.  

 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 2021  
Příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o projektu 
 
V Pardubicích dne: 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 ................................................................... ................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Ing. Ladislav Minařík  
 vedoucí odboru školství, kultury a sportu předseda výboru 
 Magistrátu města Pardubic  
 
 
   
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………/2021 ze dne ……. 
Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 
 
Příloha č. 1   

     

 

Žadatel Sdružení aviatické pouti 

Název akce/projektu Aviatická pouť 

Rozpočet akce/projektu na období od-do roční rozpočet 

Rozpočet musí být jasný a zároveň podrobný. Věnujte tedy sestavení rozpočtu pozornost, protože podle něho bude požadováno 
vyúčtování, a to na výdajové položky uvedené ve sloupci č. 3.  

Výdaje na akci/projekt (jen související s touto akcí) Částka v Kč 

Požadovaná dotace ze 
statutárního města 

Pardubice v Kč 

1 2 3 

Pronájem letounů 420.000 350.000

Letecké pohonné hmoty 80.000 

Pozemní program vč. moderování  80.000 50.000 

Ostraha, brigádníci  20.000 

Produkční práce a propagace  90.000 50.000 

Doprovodný program, výstavy  60.000 50.000 

Technické zabezpečení  50.000 

Stravování posádek a cestovní výdaje  20.000 

Ostatní náklady  10.000 

  

  

  

  
 

 
 

 

Celkové náklady na akci/projekt 830.000 500.000 
Poznámka: částka uvedená ve sloupci 2 nemůže být vyšší než částka uvedená ve sloupci 3  

Příjmy z akce/projektu Částka v Kč 

Vstupné  

Prodej reklamy, CD, DVD  

Požadovaná výše dotace města Pardubice 500 tis. 

Požadovaná výše dotace z kraje 250 tis. 

Členské příspěvky, sponzorské dary ... 80 tis. 

Vlastní příjmy  

Parkovné  

Pronájem prostor stánkařům  

Celkové příjmy z akce/ projektu 830 tis.  

Poznámka: k doplnění ostatních příjmů využijte volné řádky ve sloupci "Příjmy z akce/projektu"  

Celkové příjmy a výdaje Částka v Kč 

Příjmy 830. 000  

Výdaje 830. 000 

Rozdíl 0 

Poznámka: Jedná se o neziskový projekt, proto by měl být rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji 
nulový (tj. příjmy = výdaje). 



 
 
Příloha č. 2  
Závěrečná zpráva o projektu 
 
1. Název příjemce dotace  
 
2. Stručné shrnutí projektu (průběh plánovaných aktivit, počty účastníků, oslovené cílové skupiny) 
 
3. Zhodnocení projektu (vývoj, odchylky od původního plánu, problémy a úspěchy) 
 
4. Partneři a vztahy, včetně mezinárodních a sponzorů (zhodnocení spolupráce s partnery a 

sponzory) 
 

5. Statistické údaje o počtu a složení návštěvníků akce v jednotlivých ročnících (data budou zanesena 
do Tabulky č. 1, kterou příjemce obdrží před vlastním zahájením akce od poskytovatele v 
elektronické podobě na emailovou adresu uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace) 

 
Tabulka č. 1  

 
 
6. Mediální odezva projektu (počet publikovaných článků, televizní spoty, informace o návštěvnosti 

webových stránek či sociálních sítí projektu a apod.) 
7. Fotodokumentace akce (případně videodokumentace) s důrazem na doložení splnění podmínek 

propagace vůči poskytovateli dotace 



 

 
 
  



 
  
Příloha č. 2 návrhu usnesení č. 2 

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D1734/        /21 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice 

IČO: 00274046 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 

číslo bankovního účtu: 326561/0100  

zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 

(dále jen „poskytovatel“), 
 

2. Příjemce dotace: 
Oldřich Bujnoch, 

datum narození: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 sídlo: Topolská 739, 537 05 Chrudim, 

 IČ: 10479724, 

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, 

 bankovní spojení: 2413134399/0800, 

 (dále jen „příjemce“) 
 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 

finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů“). 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory „Pardubičtí 

tahouni“ pro období 2021 - 2023 schválená Zastupitelstvem města Pardubice na schůzi dne 24.9. 

2020 usnesením č. Z/1620/2020 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 

statutárního města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením 

č. Z/1845/2020 (Směrnice č. 06/2020 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 

webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 

podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 

 

 

 

 

 



 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 

účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou 

dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto 

smlouvou.  

 

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci při splnění níže dohodnutých podmínek dotaci 

z Programu podpory „Pardubičtí tahouni“ pro roky 2021, 2022 a 2023 ve výši celkem 750.000,- Kč 

(slovy: sedmsetpadesáttisíckorunčeských), a to ve výši 250.000,- Kč (slovy: 

dvěstěpadesáttisíckorunčeských) na realizaci projektu „Pardubický vinařský půlmaraton 2021“ 

(dále jen „projekt 2021“), ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíckorunčeských) na realizaci 

projektu „Pardubický vinařský půlmaraton 2022“ (dále jen „projekt 2022“) a ve výši 250.000,- Kč 

(slovy: dvěstěpadesáttisíckorunčeských) na realizaci projektu „Pardubický vinařský půlmaraton  
2023“ (dále jen „projekt 2023“). 

 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 

smlouvy, a to následovně: 

a) částku 250.000, - Kč na realizaci projektu 2021 - nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, 

b) částku 250.000, - Kč na realizaci projektu 2022 – nejpozději do 30. 06. 2022, a to za podmínky, 

že: 

i. ve vztahu k projektu 2021 příjemce splní podmínky použití dotace v souladu s čl. VI. 

odst. 1 této smlouvy, včetně předložení řádného vyúčtování s požadovanými přílohami 

ve sjednaném termínu, příp. splní povinnosti uvedené v čl. VII. odst. 4 nebo 5 této 

smlouvy,   

ii. po provedení kontroly poskytovatelem dotace dle čl. VI. odst. 4 této smlouvy ohledně 

dodržení podmínek poskytnutí dotace nebudou shledány žádné nedostatky (za 

nesplnění podmínky se pro tento případ nepovažuje porušení méně závažné 

povinnosti dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy).   

iii. příjemce dotace předloží poskytovateli dotace potvrzení finančního úřadu o 

bezdlužnosti (tzn., že nemá nesplněné závazky po splatnosti vůči finančnímu úřadu); 

toto potvrzení nesmí být starší než 90 dnů k datu vyplacení dotace,  

V případě, že podmínky uvedené pod písm. b) bod i. – iii. nebudou splněny, nárok na poskytnutí 

dotace na projekt 2022 dle této smlouvy příjemci zaniká.  

c) částku 250.000, - Kč na realizaci projektu 2023 – nejpozději do 30. 6. 2023, a to za podmínky, 

že: 

i. ve vztahu k projektu 2022 příjemce splní podmínky použití dotace v souladu s čl. VI. 

odst. 1 této smlouvy, včetně předložení řádného vyúčtování s požadovanými přílohami 

ve sjednaném termínu, příp. splní povinnosti uvedené v čl. VII. odst. 4 a 5 této smlouvy, 

ii. po provedení kontroly poskytovatelem dotace dle čl. VI. odst. 4 této smlouvy ohledně 

dodržení podmínek poskytnutí dotace nebudou shledány žádné nedostatky (za 

nesplnění podmínky se pro tento případ nepovažuje porušení méně závažné 

povinnosti dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy), 

iii. příjemce dotace předloží poskytovateli dotace potvrzení finančního úřadu o 

bezdlužnosti (tzn., že nemá nesplněné závazky po splatnosti vůči finančnímu úřadu); 

toto potvrzení nesmí být starší než 90 dnů k datu vyplacení dotace.   



 

V případě, že podmínky uvedené pod písm. c) bod i. – iii. nebudou splněny, nárok na 

poskytnutí dotace na projekt 2023 dle této smlouvy příjemci zaniká. 

 

3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 

zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 

k takové kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení 

povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de 

minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila 

maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména 

Nařízením Komise /EU/č. 1407/2013). 

 

5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 

účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 

poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 

informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 

podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze 

či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce 

vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 

Účelu dotace musí být dosaženo v případě projektu 2021 nejpozději do 31. 12. 2021, v případě 
projektu 2022 nejpozději do 31. 12. 2022 a v případě projektu 2023 nejpozději do 31. 12. 2023. 

 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příjemce se zavazuje: 

 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  

b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  

c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 

d) použít poskytnutou dotaci k účelu a v rozsahu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 

…… a zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP …….,  

e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2021, který je nedílnou 

součástí této smlouvy jako Příloha č. 1,  

f) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2021, včetně čestného prohlášení o 

účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 

uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2021 a včetně závěrečné 

zprávy o projektu 2021 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  31. 12. 2021, 

g) předložit poskytovateli dotace rozpočet projektu 2022 nejpozději do 31. 12. 2021; tento 

rozpočet se stane Přílohou č. 3 této smlouvy a její nedílnou součástí,  

h) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2022 dle předchozího 

ustanovení této smlouvy,  

i) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2022, včetně čestného prohlášení o 

účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 



 

uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2022 a včetně závěrečné 

zprávy o projektu 2022 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  31. 12. 2022, 

j) předložit poskytovateli dotace rozpočet projektu 2023 nejpozději do 31. 12. 2022; tento 

rozpočet se stane Přílohou č. 4 této smlouvy a její nedílnou součástí,  

k) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu 2023 dle předchozího 

ustanovení této smlouvy,  

l) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2023, včetně čestného prohlášení o 

účelovém použití prostředků dotace, včetně fotodokumentace prokazující splnění povinnosti 

uvedené pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2020 a včetně závěrečné 

zprávy o projektu 2020 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději 
do  31. 12. 2023, 

m) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 

nákladů projektu, 

n) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 

správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 

záznamů) a prokázat celkové skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

o) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 

označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 

poskytovatele (např. uvedení nápisu: financováno ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

p) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 

podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 

jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 

všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 

součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 

a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 

nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

q) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 

identifikačních údajů,  

r) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 

neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 

pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 

přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

s) v rámci projektu 2021, projektu 2022 a projektu 2023 nepropagovat žádné politické strany a 

hnutí a jejich program a vyvinout veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu 

pořádaného projektu, 

t) v rámci propagační kampaně projektu 2021, projektu 2022 a projektu 2023 a v průběhu jeho 

konání vhodným a viditelným způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

u) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice.  

  

2. Příjemce se dále zavazuje v rámci projektu 2021, projektu 2022 a projektu 2023 (dále také 

„projekt“): 

 

a) poskytnout potřebnou součinnost při propagaci poskytovatele, a to: 

i. zajistit provedení distribuce propagačních materiálů poskytovatele, vztahujících se 

k prezentaci města a k programu Pardubičtí tahouni (mapy s dotazníkem, banner, roll up), 

a to přímo na místě samém v době konání projektu, 

ii. nejpozději tři týdny před zahájením vlastní akce si vyzvednout na Magistrátu města 

Pardubic (úsek vnějších vztahů odboru Kancelář primátora a odbor školství, kultury a 

sportu, odd. kultury a cestovního ruchu) propagační materiály poskytovatele a propagační 

materiály k programu Pardubičtí tahouni (např. roll-up, banner, promovideo, tiskoviny 



 

apod.); v případě nadstandardního požadavku příjemce na vyzvednutí většího množství 

propagačních materiálů poskytovatele (tj. více než 100 ks) je příjemce povinen vznést svůj 

požadavek nejpozději čtyři týdny před zahájením vlastní akce projektu,   

iii. umístit logo poskytovatele a logo programu Pardubičtí tahouni na všech propagačních 

materiálech příjemce k projektu, včetně jejich elektronické verze. Grafické návrhy materiálů 

je třeba zaslat ke kontrole použití loga na email propagace@mmp.cz, 

iv. nabídnout a umožnit poskytovateli bezplatně jeho vlastní prezentaci v rozsahu nejméně 

jedné strany v tištěných propagačních materiálech příjemce brožurového typu, jsou-li 

k propagaci projektu příjemce vydávány, a v dostatečném předstihu před výrobou těchto 

materiálů vyzvat poskytovatele k předání finální podoby propagačního motivu příjemci, 

který zajistí jeho vytištění do poskytnutého prostoru, 

v. zajistit na webových stránkách určených k propagaci projektu umístění aktivního banneru 

s odkazem na prezentaci programu Pardubičtí tahouni, 

b) ve dnech konání projektu přímo na místě samém zajistit od návštěvníků/účastníků projektu 

sběr dat v rámci minidotazníků, které jsou součástí mapy zmiňované pod písm. a) bod i. tohoto 

odstavce smlouvy, a do dvou týdnů po realizaci projektu předat vyplněné minidotazníky na 

Magistrát města Pardubic (Bc. Lucie Strnadová, oddělení kultury a cestovního ruchu odboru 

školství, kultury a sportu), 

c) zajistit sběr statistických dat o počtu a složení návštěvníků akce a doručit tyto údaje 

poskytovateli. Data budou zachycena do Tabulky č. 1, kterou příjemce obdrží před vlastním 

zahájením akce od poskytovatele v elektronické podobě na emailovou adresu uvedenou 

v žádosti o poskytnutí dotace a kterou připojí jako součást závěrečné zprávy o projektu (viz 

příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o projektu), 

d) sledovat mediální dopad a výstupy projektu (např. počet publikovaných článků, televizní spoty, 

návštěvnost webových stránek či facebookového profilu apod.), přičemž zjištěné informace 

budou uvedeny v závěrečné zprávě o projektu (viz příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o 

projektu), 

e) dle reálných možností příjemce dotace se zapojit do společných marketingových aktivit formou 

umožnění celoroční soutěže pro návštěvníky akcí zapojených do programu Pardubičtí tahouni, 

která bude spočívat v interaktivní hře v hodu podkovou. Individuální podmínky spolupráce 

budou upřesněny po dohodě s poskytovatelem dotace. 

 

3. Povinnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy se v daném roce pro nemožnost plnění 

neuplatní v případě, že projekt nebude realizován.  

 

 

4. Poskytovatel je oprávněn: 

 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 

dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 

požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 

5. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. t) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice a loga programu podpory 

Pardubičtí tahouni, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 

 

VII. Čerpání dotace 
 

1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 



 

 

2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu 2021 nejpozději do 31. 12. 2021, k realizaci 

projektu 2022 nejpozději do 31. 12. 2022 a k realizaci projektu 2023 nejpozději do 31. 12. 2023. 

 

3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  

 

4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 12. 2021 pro projekt 2021, nejpozději do 31. 12. 2022 pro projekt 2022 a nejpozději do 31. 
12. 2023 pro projekt 2023.  

 

5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na 

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2021 pro projekt 2021, 

nejpozději do 31. 12. 2022 pro projekt 2022 a nejpozději do 31. 12. 2023 pro projekt 2023. 

 

6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část 

poskytnuté dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

 

7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 

 

 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků. 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě 

e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 

rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 

která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 

této daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 

4. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 

 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem o finanční kontrole kontrolovat dodržení 

podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

 



 

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 

neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 

byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž 

byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 

smlouvou včetně souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit 

poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se 

považuje také:  

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 

smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 

prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 

účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 

 

3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 

částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 

částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 

odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 

promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 

4.  Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 

kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 

porušení méně závažné podmínek ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 

z poskytnuté dotace,  

c) porušení některé z povinností uvedených v čl. VI. odst. 2 této smlouvy; v tomto případě 

činí odvod za porušení rozpočtové kázně dle závažnosti pochybení 5 až 10 % z poskytnuté 

dotace.  

 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 

uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 

2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad.   

 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  



 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 

odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 

Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do 

registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 

obohacení. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 

5. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů – GDPR).  

 

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 

této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 

žádný závazek žádné ze stran. 

 

7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 

8. Vyčlenění finančních prostředků určených k podpoře jednotlivých projektů dle této smlouvy 

v rozpočtu statutárního města Pardubice podléhá vždy na následující kalendářní rok schválení 

Zastupitelstvem města Pardubic.  

 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  

 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 

připojují své vlastnoruční podpisy.  

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 2021  

Příloha č. 2 – Osnova závěrečné zprávy o projektu 

 

V Pardubicích dne: 

 

Za poskytovatele: Za příjemce: 

 

 

 

 

 



 

 ................................................................... ................................................................... 

 Mgr. Ivana Liedermanová Oldřich Bujnoch   
 vedoucí odboru školství, kultury a sportu  

 Magistrátu města Pardubic  

 

 

   

 

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

Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 
 
Příloha č. 1  
    

  

Název projektu/akce
Rozpočet projektu/akce na období od-do

Výdaje na projekt/akci                                                        
(uveďte jednotlivé výdaje související s touto akcí)

Částka (Kč) Požadovaná dotace (Kč)

1 2 3
náklady na závodníky 1 360 000

náklady na technické zajištění závodu 546 000

měření závodu 80 000 70 000
dopravní značení 124 000 120 000
reklamní služby 111 000 20 000
katalog závodu 40 000 40 000
náklady na partnery závodu 200 000

organizace 739 000

Celkové výdaje na projekt/akci 3 200 000 250 000
Poznámka: Částka uvedená ve sloupci 3 nemůže být vyšší než částka uvedená ve sloupci 2

Příjmy z projektu/akce Částka (Kč)
Vstupné 701 500

Prodej reklamy 804 000

Požadovaná výše dotace města Pardubice 250 000

Požadovaná výše dotace z kraje 50 000

Členské příspěvky, sponzorské dary … 1 394 500

Vlastní příjmy

Celkové příjmy z projektu/akce 3 200 000
Poznámka: K doplnění ostatních příjmů využijte volné řádky ve sloupci "Příjmy z akce/projektu"

Celkové příjmy a výdaje (shrnutí) Částka (Kč)
Příjmy 3 200 000
Výdaje 3 200 000
Rozdíl 0
Poznámka: Jedná se o neziskov! projekt, proto by měl b!t rozdíl mezi celkov!mi příjmy a v!daji nulov! (tj. 

příjmy = v!daje)

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU/AKCE

Pardubický vinařský půlmaraton 

Rozpočet musí být jasný a zároveň podrobný. Věnujte tedy sestavení rozpočtu pozornost, protože podle 
něho bude požadováno vyúčtování, a to na výdajové položky uvedené ve sloupci č. 3. 

2021



 

  
Závěrečná zpráva o projektu 

 

1. Název příjemce dotace  

 
2. Stručné shrnutí projektu (průběh plánovaných aktivit, počty účastníků, oslovené cílové skupiny) 

 

3. Zhodnocení projektu (vývoj, odchylky od původního plánu, problémy a úspěchy) 

 

4. Partneři a vztahy, včetně mezinárodních a sponzorů (zhodnocení spolupráce s partnery a 

sponzory) 

 

5. Statistické údaje o počtu a složení návštěvníků akce v jednotlivých ročnících (data budou zanesena 

do Tabulky č. 1, kterou příjemce obdrží před vlastním zahájením akce od poskytovatele v 

elektronické podobě na emailovou adresu uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace) 

 

Tabulka č. 1  

 

 

6. Mediální odezva projektu (počet publikovaných článků, televizní spoty, informace o návštěvnosti 

webových stránek či sociálních sítí projektu a apod.) 



 

7. Fotodokumentace akce (případně videodokumentace) s důrazem na doložení splnění podmínek 

propagace vůči poskytovateli dotace 

 

 

  



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D6131/          /21 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Elipsa – Montessori centrum Pardubice, o.p.s. 
 sídlo: Železničního pluku 1983, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
 IČO: 28848071, 
 bankovní spojení: 2500257389/2010, 
 zastoupený: Simonou Livorovou, ředitelkou 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory rodinných center 
schválená Zastupitelstvem města Pardubic dne 25.03.2021 usnesením č. Z/2097/2021 (dále jen 
„Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením č. Z/1845/2020 (Směrnice č. 6/2020 – 
dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 

http://www.pardubice.eu/


 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory rodinných center pro 

rok 2021 ve výši 96 000 Kč (slovy: Devadesátšesttisíckorunčeských) na realizaci projektu „Podpora 
celoročních programů pro rodiny s dětmi realizovaných v Montessori centru Elipsa“ (dále jen 
„projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 03.05.2021 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 45665/2021,  

e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy jako Příloha č. 1, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace, 

g) předložit poskytovateli nejpozději do 07.01.2022 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 
použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny 
potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, 
aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 
kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění 
účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  



 

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce, 
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a 
nahlížet do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje    

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2021. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2021. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků. 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 
která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 



 

b) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, 
jejíž statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace. 

4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

 
2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky 
ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 
z poskytnuté dotace, 

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
5. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté 
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále 
ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové 
kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky 
zadržených prostředků. 

 



 

6. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 
poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše 
však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně 
použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
X. Zvláštní ustanovení 

 
1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 

uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  
 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby. Dále se 
smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran. 

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 
GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 
 

8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 
 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 



 

 
 
Příloha: č. 1 - rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Simona Livorová 
           
 
 
        
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/             /2021 ze dne 27.05.2021   

Marcela Ožďanová, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Název akce/projektu

Výdaje na akci/projekt Částka v Kč
Požadovaná dotace v 

Kč

Montessori dílny pro děti s rodiči (puzzle pro nejmenší s 
velkými úchyty, zapínací rámy, předměty jazykové komody, 
knihy, výtvarné potřeby-razítka, barvy, lepidla apod.)

21 000 11 000

Dopolední Montessori program pro děti 2-3 roky (předměty 
jazykové komody, knihy, výtvarné potřeby - barvy, raznice, 
miniatury zvířat a předmětů, nádobí pro rozvoj praktického 
života, malá funkční žehlička, materiál na výrobu pomůcek, 
hudební nástroje)

38 000 11 000

Montessori program ve školkovém režimu 3-6 let  (materiál 
na pokusy, barevné násobkové řetězy, známková hra, 
dřevěná písmenka do pohyblivé abecedy, předměty do 
jazykové komody, nádobí, galanterní materiál, výtvarné 
potřeby - pro psaní, stříhání, lepení, knihy, hudební nástroje 
atd.)

92 000 0

Připravené prostředí venku (semena, zemina, nářadí, 
sazenice bylinek, potřeby pro pěstování, krmítko pro ptáky) 5000 0

Volnočasové aktivity (materiálu pro výrobu rekvizit pro 
Osobnostní a dramatickou výchovu, výtvarné potřeby) 3 000 0

Montessori terapie, konzultace, podpora rodin (kopírování, 
tisk, laminace, kanc.potřeby, výtvarné potřeby a materiál na 
komunitní akce, materiál pro Montessori terapii)

28 000 9 000

Energie (elektřina, vodné) 68 000 32 000

Provozní-vybavení centra, opravy a údržba (úklidové a prací 
prostředky, barvy, spotřební materiál na opravy, materiál 
na výrobu nábytku nebo nábytek, koberec)

95 000 28 000

Vzdělávací programy pro rodiče (materiál na výrobu 
pomůcek, pomůcky pro rozvoj psychosenzomotoriky pro 
různá věková období)

10 000 5 000

Nájemné 360 000 0

Mzdy 1 590 000 0

Vedení účetnictví + Daňové přiznání 8 000 0

Vzdělávání pracovníků centra, lektorů 25 000 0
Celkové výdaje na akci/projekt 2 343 000 Kč 96 000 Kč

Předpokládané příjmy na akci/projekt Částka v Kč
Požadovaná dotace od statutárního města Pardubice 96 000 Kč

Dotace od jiných poskytovatelů 0 Kč

Sponzorské dary a příspěvky 25 000 Kč

Výtěžek ze vstupného 0 Kč

Členské příspěvky 1 900 000 Kč

Platby účastníků 0 Kč

Vlastní zdroje 0 Kč

Ostatní (rozepište): 0 Kč

Celkové příjmy na akci/projekt 2 021 000 Kč

Bilance rozpočtu akce/projektu Částka v Kč
Příjmy 2 021 000 Kč
Výdaje 2 343 000 Kč

PODROBNÝ ROZPOČET AKCE/PROJEKTU

-322 000 Kč
+ (zisk)
- (ztráta)

Věnujte sestavení rozpočtu patřičnou pozornost, protože se stane součástí smlouvy o poskytnutí dotace a bude podle 
něj požadováno vyúčtování dotace, zejména výběr položek hrazených z dotace a jejich výše uvedená ve sloupci
"Požadovaná dotace v Kč". Uveďte veškeré výdaje nezbytné pro realizaci akce a přesně definujte položky, které
budou hrazeny z dotace města.

Podpora celoročních programů pro rodiny s dětmi 
realizovaných v Montessori centru Elipsa

 



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D6131/          /21 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Rodinné centrum Kulihrášek, z.s. 
 sídlo: Mandysova 335, Studánka, 530 03 Pardubice, 
 IČO: 28551541, 
 bankovní spojení: 2900534226/2010, 
 zastoupený: Táňou Pipkovou, předsedkyní spolku 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory rodinných center 
schválená Zastupitelstvem města Pardubic dne 25.03.2021 usnesením č. Z/2097/2021 (dále jen 
„Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením č. Z/1845/2020 (Směrnice č. 6/2020 – 
dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 

http://www.pardubice.eu/


 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory rodinných center pro 

rok 2021 ve výši 230 000 Kč (slovy: Dvěstětřicettisíckorunčeských) na realizaci projektu „Šťastná 
rodina s Kulihráškem“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 03.05.2021 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 45666/2021,  

e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy jako Příloha č. 1, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace, 

g) předložit poskytovateli nejpozději do 07.01.2022 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 
použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny 
potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, 
aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 
kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění 
účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  



 

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce, 
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a 
nahlížet do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje    

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2021. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2021. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků. 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 
která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 



 

b) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, 
jejíž statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace. 

4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

 
2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky 
ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 
z poskytnuté dotace, 

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
5. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté 
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále 
ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové 
kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky 
zadržených prostředků. 

 



 

6. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 
poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše 
však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně 
použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
X. Zvláštní ustanovení 

 
1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 

uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  
 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby. Dále se 
smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran. 

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 
GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 
 

8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 
 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 



 

 
 
Příloha: č. 1 - rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Táňa Pipková, Ph.D. 
           
 
 
        
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/             /2021 ze dne 27.05.2021   

Marcela Ožďanová, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

PODROBNÝ ROZPOČET AKCE/PROJEKTU 
Název akce/projektu Šťastná rodina s Kulihráškem 

  

Věnujte sestavení rozpočtu patřičnou pozornost, protože se stane součástí smlouvy o poskytnutí dotace a bude 
podle něj požadováno vyúčtování dotace, zejména výběr položek hrazených z dotace a jejich výše uvedená ve 
sloupci "Požadovaná dotace v Kč". Uveďte veškeré výdaje nezbytné pro realizaci akce a přesně definujte položky, 
které budou hrazeny z dotace města. 

Výdaje na akci/projekt Částka v Kč Požadovaná dotace v 
Kč 

Materiálové výdaje 142 000 Kč 43 000 Kč 

Nájemné 125 000 Kč 100 000 Kč 

Energie 15 000 Kč 15 000 Kč 

Cestovné 14 000 Kč 0 Kč 

Právní a ekonomické služby 36 000 Kč 15 000 Kč 

Jiné služby, zejména lektorné 49 500 Kč 49 000 Kč 

Školení pracovníků projektu 25 000 Kč 8 000 Kč 

Mzdové náklady 700 574 Kč 0 Kč 

Odvody na soc. A zdrav. Pojištění 161 652 Kč 0 Kč 

Celkové výdaje na akci/projekt 1 268 726 Kč 230 000 Kč 

  

Předpokládané příjmy na akci/projekt Částka v Kč   
Požadovaná dotace od statutárního města Pardubice 230 000 Kč   
Dotace od jiných poskytovatelů 671 674 Kč   
Sponzorské dary a příspěvky 50 000 Kč   
Výtěžek ze vstupného 7 000 Kč   
Členské příspěvky 23 000 Kč   
Platby účastníků 120 000 Kč   
Vlastní zdroje 167 052 Kč   
Ostatní (rozepište):     
Celkové příjmy na akci/projekt 1 268 726 Kč  

      
Bilance rozpočtu akce/projektu Částka v Kč   
Příjmy  1 268 726 Kč   
Výdaje 1 268 726 Kč   

+ (zisk) 
- (ztráta) 0 Kč 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D6131/          /21 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Rodinné Integrační Centrum z. s. 
 sídlo: náměstí Republiky 2686, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
 IČO: 27026728, 
 bankovní spojení: 35-4976500267/0100, 
 zastoupený: Ing. Mgr. Hanou Janikovou, MBA, předsedkyní výboru 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory rodinných center 
schválená Zastupitelstvem města Pardubic dne 25.03.2021 usnesením č. Z/2097/2021 (dále jen 
„Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením č. Z/1845/2020 (Směrnice č. 6/2020 – 
dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 

http://www.pardubice.eu/


 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory rodinných center pro 

rok 2021 ve výši 137 000 Kč (slovy: Jednostotřicetsedmtisíckorunčeských) na realizaci projektu 
„Podpora rodin prostřednictvím prorodinných aktivit v RIC“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 26.04.2021 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 42919/2021,  

e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy jako Příloha č. 1, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace, 

g) předložit poskytovateli nejpozději do 07.01.2022 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 
použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny 
potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, 
aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 
kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění 
účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  



 

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce, 
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a 
nahlížet do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje    

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2021. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2021. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků. 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 
která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 



 

b) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, 
jejíž statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace. 

4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

 
2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky 
ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 
z poskytnuté dotace, 

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
5. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté 
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále 
ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové 
kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky 
zadržených prostředků. 

 



 

6. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 
poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše 
však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně 
použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
X. Zvláštní ustanovení 

 
1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 

uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  
 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby. Dále se 
smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran. 

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 
GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 
 

8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 
 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 



 

 
 
Příloha: č. 1 - rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA 
           
 
 
        
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/             /2021 ze dne 27.05.2021   

Marcela Ožďanová, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Výdaje na akci/projekt                                                        Částka v Kč
Požadovaná dotace 

v Kč
osobní náklady celkem 536 406 0
dlouhodobý majetek (DHM, DNM) do 40.000,-- Kč 48 000 12 000
kancelářské potřeby 28 000 25 000
pohonné hmoty 2 000 0
jiné materiálové náklady (hygienické a čistící prostředky, 
didaktické pomůcky atd.)

50 000 12 040

energie 40 000 14 000
telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 26 500 8 960
nájemné 95 000 50 000
školení a kurzy 15 000 10 000
opravy a udržování 10 000 0
cestovní náklady 7 000 0
jiné služby (revize, odpady, IT služby) 55 000 5 000

Celkové výdaje na akci/projekt 912 906 137 000

Předpokládané příjmy na akci/projekt Částka v Kč
Požadovaná  dotace od statutárního města Pardubice 137 000
Dotace od jiných poskytovatelů 677 576
Sponzorské dary a příspěvky 6 330
Výtěžek ze vstupného
Členské příspěvky 12 000
Platby účastníků 80 000
Vlastní zdroje
Ostatní (rozepište):

Celkové příjmy na akci/projekt 912 906

Bilance rozpočtu akce/projektu Částka v Kč
Příjmy 912 906
Výdaje 912 906
+ zisk
- ztráta

0

Podpora rodin prostřednictvím prorodinných aktivit v RIC

PODROBNÝ ROZPOČET AKCE/PROJEKTU

Rozpočtu věnujte patřičnou pozornost, protože se stane součástí smlouvy o poskytnutí dotace a bude
závazný pro vyúčtování dotace, zejména výběr položek hrazených z dotace - sloupec "Požadovaná
dotace v Kč". Uveďte veškeré výdaje nezbytné pro realizaci akce/projektu a přesně definujte položky,
které budou hrazeny z dotace města).

Název akce/projektu

 
 
 
 



                                                                                                                  Příloha č. 1 usnesení č. 4 

 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D6131/          /21 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Sluníčko – Centrum pro rodinu, z.s. 
 sídlo: Štefánikova 1053, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
 IČO: 22768866, 
 bankovní spojení: 2300193608/2010, 
 zastoupený: Zuzanou Izerou, předsedkyní spolku 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory rodinných center 
schválená Zastupitelstvem města Pardubic dne 25.03.2021 usnesením č. Z/2097/2021 (dále jen 
„Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením č. Z/1845/2020 (Směrnice č. 6/2020 – 
dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 

http://www.pardubice.eu/


 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory rodinných center pro 

rok 2021 ve výši 80 000 Kč (slovy: Osmdesáttisíckorunčeských) na realizaci projektu „Se Sluníčkem 
v roce 2021“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 30.04.2021 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 44606/2021,  

e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy jako Příloha č. 1, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace, 

g) předložit poskytovateli nejpozději do 07.01.2022 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 
použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny 
potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, 
aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 
kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění 
účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  



 

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce, 
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a 
nahlížet do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje    

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2021. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2021. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků. 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 
která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 



 

b) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, 
jejíž statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace. 

4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

 
2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky 
ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 
z poskytnuté dotace, 

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
5. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté 
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále 
ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové 
kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky 
zadržených prostředků. 

 



 

6. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 
poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše 
však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně 
použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
X. Zvláštní ustanovení 

 
1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 

uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  
 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby. Dále se 
smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran. 

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 
GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 
 

8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 
 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 



 

 
 
Příloha: č. 1 - rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Zuzana Izera 
           
 
 
        
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/             /2021 ze dne 27.05.2021   

Marcela Ožďanová, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Název akce/projektu

Výdaje na akci/projekt Částka v Kč
Požadovaná dotace v 

Kč
energie 24 000 Kč
nájem 252 000 Kč 80 000 Kč
materiál 32 000 Kč
mzdy včetně odvodů 420 427 Kč
ostatní provozní náklady 65 000 Kč

Celkové výdaje na akci/projekt 793 427 Kč 80 000 Kč

Předpokládané příjmy na akci/projekt Částka v Kč
Požadovaná dotace od statutárního města Pardubice 80 000 Kč

Dotace od jiných poskytovatelů 456 950 Kč

Sponzorské dary a příspěvky

Výtěžek ze vstupného

Členské příspěvky

Platby účastníků

Vlastní zdroje 256 477 Kč

Ostatní (rozepište):

Celkové příjmy na akci/projekt 793 427 Kč

Bilance rozpočtu akce/projektu Částka v Kč
Příjmy 793 427 Kč
Výdaje 793 427 Kč

PODROBNÝ ROZPOČET AKCE/PROJEKTU

0 Kč
+ (zisk)
- (ztráta)

Věnujte sestavení rozpočtu patřičnou pozornost, protože se stane součástí smlouvy o poskytnutí dotace a bude podle 
něj požadováno vyúčtování dotace, zejména výběr položek hrazených z dotace a jejich výše uvedená ve sloupci
"Požadovaná dotace v Kč". Uveďte veškeré výdaje nezbytné pro realizaci akce a přesně definujte položky, které
budou hrazeny z dotace města.

Se Sluníčkem v roce 2021

 
 



                                                                                                                   Příloha č. 1 usnesení č. 1 

 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D6131/          /21 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

SKP-CENTRUM, o.p.s. 
 sídlo: Jungmannova 2550, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
 IČO: 27534804, 
 bankovní spojení: 221077482/0300, 
 zastoupená: Mgr. Jiřím Pitašem, ředitelem 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením č. Z/1845/2020 
(Směrnice č. 6/2020 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 



                                                                            
                                                                                                                

 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory v sociální a zdravotní 

oblasti pro rok 2021 ve výši 300 000 Kč (slovy: Třistatisíckorunčeských) na realizaci projektu 
„Financování sociálních služeb v souvislosti s COVID 19“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 05.05.2021 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 46631/2021,  

e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu projektu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy jako Příloha č. 1, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace, 

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2021 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 
použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny 
potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, 
aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 
kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění 
účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  



                                                                            
                                                                                                                

 

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce, 
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a 
nahlížet do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje    

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2021. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2021. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků. 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 
smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 

e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 
která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 



                                                                            
                                                                                                                

 

b) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, 
jejíž statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace. 

4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

 
2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky 
ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 
z poskytnuté dotace, 

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
5. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté 
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále 
ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové 
kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky 
zadržených prostředků. 

 



                                                                            
                                                                                                                

 

6. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 
poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše 
však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně 
použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
X. Zvláštní ustanovení 

 
1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 

uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  
 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby. Dále se 
smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran. 

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 
GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 
 

8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 
 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 



                                                                            
                                                                                                                

 

 
 
Příloha: č. 1 - rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Jiří Pitaš 
           
 
 
        
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/             /2021 ze dne 27.05.2021   

Marcela Ožďanová, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                            
                                                                                                                

 

 
 

 
 



Příloha návrhu usnesení č. 1 

Dodatek č. 1  
Smlouvy o poskytnutí dotace č. D1734/00552/19 

uzavřené dne 4.12.2019 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100,  
zastoupené:   Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice z.s., 
sídlo: U Stadionu 1652, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČO: 42939585,  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 
číslo bankovního účtu: 34833-561/0100, 
zastoupený: Milanem Chmelařem, prezidentem 
(dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 4.12.2019 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytnutí individuální dotace 
č. D1734/00552/19 (dále jen „Smlouva“) z Programu podpory sportu pro rok 2019 ve výši 
3.466.000,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta šedesát šest tisíc korun českých) na realizaci projektu 
„Přemístění tenisových kurtů“ (dále také „projekt“), spočívající ve vybudování minimálně 6 
antukových tenisových kurtů a zázemí příjemce na pozemku označeném jako pozemková parcela 
číslo 1635/7 v katastrálním území Pardubice dle žádosti o poskytnutí dotace podané příjemcem 
dne 11.09.2019 a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 94226/2019. Dle sjednaných 
podmínek mělo být účelu dotace dosaženo do 30.06.2021. 
 

2. V důsledku změn v průběhu přípravy projektové dokumentace projektu a souvisejícího upřesnění 
realizace přemístění příjemce z dosavadní lokality dotčené realizací projektu poskytovatele  
(rekonstrukce Letního stadionu) do nové lokality na Cihelně v Pardubicích požádal dne 11.5.2021 
příjemce poskytovatele o úpravu účelu využití dotačních prostředků z rozpočtu města a s tím 
spojených termínů dosažení účelu a čerpání dotace, případného vrácení dotace a jejího 
vyúčtování. 
 

3. Smluvní strany se rovněž dohodly na potřebě harmonizovat některé další podmínky Smlouvy 
s aktuálním stavem, neboť usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/634/2019 ze dne 
20.6.2019, z něhož znění Smlouvy mj. vycházelo, bylo následně revokováno usnesením 
Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1263/2020 ze dne 29.04.2020 (původně schválení převodu 
dotčených nemovitostí pro účely realizace projektu do vlastnictví TK Pernštýn bylo nahrazeno 
schválením a realizací jejich převodu do vlastnictví společnosti Tennis Port Pardubice s.r.o., jejíž je 
příjemce spoluvlastníkem).  
 



4. S ohledem na výše uvedené smluvní strany v souladu s ustanovením čl. XI. bod 8. Smlouvy 
přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).    

 
 
 

III. Předmět Dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že text čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním: 
 
„2. Projekt „Přemístění tenisových kurtů“ spočívá ve vybudování 7 antukových tenisových kurtů a 

tenisové zdi na pozemku označeném jako pozemková parcela číslo 1635/7 v katastrálním území 
Pardubice dle žádosti o poskytnutí dotace podané příjemcem dne 11.09.2019 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 94226/2019 a dle žádosti o úpravu podmínek dotace podané 
příjemcem dne 11.05.2021 a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 50560/2021.“ 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Smlouvy zní nově takto: 

 
„Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2022.“  
 

3.  Smluvní strany se dohodly, že text čl. VI. odst. 1 písm. e) Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním: 
 

„e) využívat sportovní areál vybudovaný za finanční podpory poskytovatele v areálu Cihelna 
v Pardubicích pro vlastní sportovní činnost alespoň po dobu 10 let od ukončení realizace projektu 
(tj. ode dne právních účinků kolaudačního souhlasu, resp. kolaudačního rozhodnutí),“ 

 
4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. VI. odst. 1 se pododstavec písm. f) Smlouvy a text „(tj. do 

30.06.2026)“ v pododstavci písm. r) Smlouvy zrušuje a dosavadní pododstavce písm. g) – r) Smlouvy se 
nově označují jako pododstavce písm. f) – q). 
 

5. Smluvní strany se dohodly, že text čl. VII. odst. 2 - 4 Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním: 
 

„2.  Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2022. 
 
3. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se 

příslušnou finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele č. 19-326561/0100 nejpozději 
do 31.1.2023.  

 
4. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na 

účet poskytovatele č. 19-326561/0100 nejpozději do 31.1.2023.“ 
 
6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. IX. odst. 4 písm. c) se text „písm. h)“ nahrazuje textem „písm. g)“, 

v čl. IX. odst. 4 písm. d) se text „písm. n)“ nahrazuje textem „písm. m)“ a v čl. IX. odst. 4 písm. e) se text 
„písm. r)“ nahrazuje textem „písm. q)“.  

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškerá ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají zachována a v platnosti.  
 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.   

 



3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, 
je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.  
 

4. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno 
vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.  

 
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 

po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – nový rozpočet uznatelných nákladů projektu ze dne 11.5.2021 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Milan Chmelař 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace  
 

Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice z.s. 
 

Název akce (projektu) Přemístění tenisových kurtů 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3. 

Náklady na projekt Celkem v Kč 
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 
tenisové kurty na minitenis 3x 750 000,00  
tenisové kurty 4x antuka 2 700 000,00 2 700 000,00 
tenisová zeď 300 000,00 266 000,00 
projektové práce 500 000,00 500 000,00 
zemní práce a založení stavby 1 000 000,00   
Oplocení areálu 550 000,00   
 parkoviště 1 350 000,00   
 komunikace 350 000,00    
      
      
      
      
      
Celkové náklady projekt 7 500 000,00 3 466 000,00 

  
Příjmy z projektu Celkem v Kč  

Dotace města 3 466 000,00  

Vlastní zdroje 4 034 000,00  

     

     

     

     

     

Celkové příjmy z projektu 7 500 000,00   
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  7 500 000,00  

Výdaje 7 500 000,00  

+ (zisk) 
0,00 

 

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
 



  
Příloha č. 1 usnesení č. 1 
 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/  /21 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené:   Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

GOLF CLUB AKADEMIE DŘÍTEČ z.s.,  
sídlo: č.p. 205, 533 05 Dříteč, 
IČO: 04009495,  
číslo bankovního účtu: 115-183540287/0100, 
zastoupený: Mgr. Ondřejem Špůrem, prezidentem 
(dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 
2021 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 17.12.2020 usnesením 
č. Z/1850/2020  (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního 
města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením č. 
Z/1845/2020 (Směrnice č. 6/2020 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 
webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 
podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 
 
 

III. Předmět smlouvy 
 
Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje 
uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených 
touto smlouvou.  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální dotaci z Programu podpory sportu 

pro rok 2021 ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na realizaci projektu 
„Golfová akademie“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy. 
 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace a realizace projektu musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  

b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  

c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 
v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 

d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 05.04.2021 
a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 34458/2021, vyúčtovat dotaci na položky 
stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést 
účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím 
trvalost účetních záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně 
vynaložené náklady na daný účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného 
účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném 
rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou 
identifikaci poskytnuté dotace,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 31.01.2022 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice 
(SmP)), 

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 
jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 
všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 
součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 
a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 
nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

i) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  



 

j) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

k) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

l) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  

m) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 
veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  

n) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 
dotovaného projektu. 

 
2. Poskytovatel je oprávněn: 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 
požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. k) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 15.01.2022. 
 
 
3. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se 

příslušnou finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 
smlouvy nejpozději do 31.01.2022.  

 
4. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na 

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2022. 
 
5. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s 

realizací projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených 
prostředků.  
 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl v období realizace projektu a byl příjemcem uhrazen v souladu s čl. VII. odst. 2,  



 

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 
této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a  

e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

 
3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 

rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 
která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

 
2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 
neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 
byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na 
nějž byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 
smlouvou včetně souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit 
poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se 
považuje také:  

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 
stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 
smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků 
na účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 

částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 
částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 
odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 
promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   



 

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. e) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. k) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  
 

2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 
Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 

 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 
 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 



 

této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  
 
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy.  

 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……............................................................ ……............................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Mgr. Ondřej Špůr 
   

 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/……./2021 ze dne 27.05.2021. 
Ing. Jana Hurychová, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

PODROBNÝ ROZPOČET AKCE/PROJEKTU 
 

Název akce/projektu Golfová akademie 
Věnujte sestavení rozpočtu patřičnou pozornost, protože se stane součástí smlouvy a bude podle něj 
požadováno vyúčtování poskytnuté dotace, a to dle položek uvedených ve sloupci "Požadovaná 
dotace (Kč)" 

Výdaje na akci/projekt  (uveďte jednotlivé položky) Částka (Kč) Požadovaná 
dotace (Kč) 

Neomezené míče na drivingu = 3 000 Kč/ hráč * 38  114 000,00 0,00 
Golfový kemp hráč do 8 let = 4 000 Kč/ hráč * 10  40 000,00 0,00 
Golfový kemp hráč od 9 do 26 let = 6 000 Kč/ hráč * 38 
228 000 Kč 

228 000,00 0,00 

Golfové pomůcky superspeed = 7 000 Kč * 5  35 000,00 0,00 
Trika = 790 Kč/ hráč * 48 37 920,00 0,00 
Roční hrací fee hráč do 10 let = 100/ hráč * 10  1 000,00 0,00 
Roční hrací fee hráč 11 – 26 let = 5 000 Kč/ hráč * 20 100 000,00 100 000,00 
      
      
      
Celkové výdaje na akci/projekt 555 920,00 100 000,00 

  
 
Předpokládané příjmy na akci/projekt Částka (Kč) 
Startovné   

Vstupné   

Příspěvky sponzorů   

Požadovaná výše dotace od statutárního města Pardubice  100 000,00 

Dotace od jiných subjektů:     - Pardubický kraj   

                                                      - Národní sportovní agentura   

Vlastní zdroje    

Ostatní (rozepište):   

Platby hráčů za již zmíněné (míče, kempy, pomůcky, trika)   455 920,00 

      

      

    

Celkové příjmy z akce/projektu 555 920,00 
 

Bilance rozpočtu akce/projektu Částka (Kč)  

Příjmy  555 920,00  

Výdaje 555 920,00  

Rozdíl 0,00  
 



  
Příloha č. 1 usnesení č. 2 
 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/  /21 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice, 

IČO: 00274046, 

číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 

zastoupené:   Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 

(dále jen „poskytovatel“), 
 

2. Příjemce dotace: 
Hvězda Pardubice z.s.,     

sídlo: Čs. armády 2515, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 

IČO: 26650193, 

číslo bankovního účtu: 189185968/0300, 

zastoupen: Ivou Tlapákovou, předsedkyní výboru, a Ing. Janou Kárníkovou, místopředsedkyní 

výboru 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 

finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů“). 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 

2021 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 17.12.2020 usnesením 

č. Z/1850/2020  (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního 

města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením č. 

Z/1845/2020 (Směrnice č. 6/2020 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 

webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 

podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 

 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 

účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje 

uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených 

touto smlouvou.  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální dotaci z Programu podpory sportu 

pro rok 2021 ve výši 150.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých) na realizaci 

projektu „Mzda správců Městského atletického stadionu“ (dále jen „projekt“). 

 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy. 

 

 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 

Účelu dotace a realizace projektu musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021. 

 

 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příjemce se zavazuje: 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  

b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  

c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 

d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 07.04.2021 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 35515/2021, vyúčtovat dotaci na položky 

stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést 

účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím 

trvalost účetních záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně 

vynaložené náklady na daný účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného 

účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném 

rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou 

identifikaci poskytnuté dotace,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 31.01.2022 vyúčtování dotace v listinné podobě 

s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 

prostředků dotace,  

g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 

označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 

poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice 

(SmP)), 

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 

podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 

jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 

všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 

součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 

a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 

nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

i) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 

identifikačních údajů,  



 

j) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 

neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 

pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 

přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

k) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 

způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

l) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  

m) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  

n) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 

 

2. Poskytovatel je oprávněn: 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 

dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 

požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  

 

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. k) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 

poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 

 

VII. Čerpání dotace 
 

1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 

 

2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 15.01.2022. 
 

 

3. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se 

příslušnou finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 

smlouvy nejpozději do 31.01.2022.  
 

4. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na 

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2022. 
 

5. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 

 

 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s 

realizací projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených 

prostředků.  
 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl v období realizace projektu a byl příjemcem uhrazen v souladu s čl. VII. odst. 2,  



 

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a  

e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 

rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 

která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 

této daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 

 

 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

 

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 

neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 

byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na 

nějž byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 

smlouvou včetně souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit 

poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se 

považuje také:  

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 

smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 

prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků 

na účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 

 

3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 

částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 

částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 

odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 

promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 

4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 

kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 

porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   



 

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 

dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. e) této smlouvy; v tomto případě činí 

odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. k) této smlouvy; v tomto případě činí 

odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 

 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 

uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 

2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 

 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   
2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 

odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 

Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 

smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 

obohacení. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 

se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 

6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 

GDPR). 

 

7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 



 

této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 

žádný závazek žádné ze stran. 

 

8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  

 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 

připojují své vlastnoruční podpisy.  

 

 

Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 

 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

 

Za poskytovatele: Za příjemce: 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………………………………………. 

 Iva Tlapáková 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................... ........................................................................ 

 Mgr. Ivana Liedermanová Ing. Jana Kárníková 

 

 

 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/……./2021 ze dne 27.05.2021. 

Ing. Jana Hurychová, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

PODROBNÝ ROZPOČET AKCE/PROJEKTU 
 

Název akce/projektu 
Mzda správců Městského atletického 

stadionu 
 
Věnujte sestavení rozpočtu patřičnou pozornost, protože se stane součástí smlouvy a bude podle něj 
požadováno vyúčtování poskytnuté dotace, a to dle položek uvedených ve sloupci "Požadovaná dotace 
(Kč)" 
  

Výdaje na akci/projekt  (uveďte jednotlivé položky) Částka (Kč) Požadovaná dotace 
(Kč) 

Mzda správce 1 150 000,00 100 000,00 
Mzda správce 2 100 000,00 50 000,00 
      
      
Celkové výdaje na akci/projekt 250 000,00 150 000,00 

  
 
Předpokládané příjmy na akci/projekt Částka (Kč) 
Startovné   

Vstupné   

Příspěvky sponzorů   

Požadovaná výše dotace od statutárního města Pardubice  150 000,00 

Dotace od jiných subjektů:     - Pardubický kraj   

                                                      - Národní sportovní agentura   

Vlastní zdroje  100 000,00 

Ostatní (rozepište):   

      

      

      

    

Celkové příjmy z akce/projektu 250 000,00 
 

Bilance rozpočtu akce/projektu Částka (Kč)  

Příjmy  250 000,00  

Výdaje 250 000,00  

Rozdíl 0,00  
 



  
Příloha č. 1 usnesení č. 3 
 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/  /21 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 

Statutární město Pardubice, 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené:   Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

SK Pardubičky, z.s.,  
sídlo: U Borku 371, Pardubičky, 530 03 Pardubice, 
IČO: 15049027,  
číslo bankovního účtu: 19-2516580287/0100, 
zastoupený: Markem Tuťálkem, předsedou výboru 
(dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 
2021 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 17.12.2020 usnesením 
č. Z/1850/2020  (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního 
města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením č. 
Z/1845/2020 (Směrnice č. 6/2020 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 
webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 
podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 
 
 

III. Předmět smlouvy 
 
Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje 
uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených 
touto smlouvou.  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální investiční dotaci z Programu podpory 

sportu pro rok 2021 ve výši 150.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých) na realizaci 
projektu „Umělé osvětlení tréninkových ploch – II. etapa“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy. 
 

3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 
zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 
k takové kumulaci s jinou veřejnou podporu ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení 
povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de 
minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy 
překročila maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory 
(zejména Nařízením Komise /EU/č. 1407/2013). 

 
5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 

účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě 
fúze či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se 
příjemce vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  
 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace a realizace projektu musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 06.04.2021 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 35052/2021, vyúčtovat dotaci na položky 
stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést 
účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím 
trvalost účetních záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně 
vynaložené náklady na daný účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného 
účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném 



 

rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou 
identifikaci poskytnuté dotace,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 31.01.2022 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice 
(SmP)), 

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 
jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 
všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 
součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 
a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 
nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

i) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

j) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

k) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

l) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
m) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
n) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 
požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. k) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 15.01.2022. 
 
 



 

3. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se 
příslušnou finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 
smlouvy nejpozději do 31.01.2022.  

 
4. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na 

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2022. 
 
5. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s 

realizací projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených 
prostředků.  
 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl v období realizace projektu a byl příjemcem uhrazen v souladu s čl. VII. odst. 2,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a  
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

 
3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 

rozumí: 
a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 

která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 
b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 

této daně, 
c) další náklady uvedené v Pravidlech. 

 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

 
2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 
neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 
byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na 
nějž byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 
smlouvou včetně souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit 
poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se 
považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 
smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 



 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků 
na účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 

částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 
částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 
odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 
promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. e) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. k) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  
 

2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 
Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 

 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 



 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  
 
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy.  

 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……............................................................ ……............................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Marek Tuťálek 
   

 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/……./2021 ze dne 27.05.2021. 
Ing. Jana Hurychová, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

PODROBNÝ ROZPOČET AKCE/PROJEKTU 
 

Název akce/projektu 
Umělé osvětlení tréninkových ploch - II. 

etapa 
Věnujte sestavení rozpočtu patřičnou pozornost, protože se stane součástí smlouvy a bude podle něj 
požadováno vyúčtování poskytnuté dotace, a to dle položek uvedených ve sloupci "Požadovaná dotace 
(Kč)" 

Výdaje na akci/projekt  (uveďte jednotlivé položky) Částka (Kč) Požadovaná dotace 
(Kč) 

reflektor LED/UNIsport 150W, 29ks 128 079 51 231 
systém jištění a ovládání 4 235 1 694 
stožár osvětlení bez patic 6ks 64 856 25 942 
výložník osvětlovací konzolový 8ks 28 072 11 229 
      
kabely CYKY  35 647 14 259 
spojovací a spotřební materiál 21 331 8 532 
      
odborné elektromontážní práce vč. revize 79 761 31 904 
ostatní náklady - doprava + montážní plošina apod. 12 100 5 208 
      
      
Celkové výdaje na akci/projekt 374 081 150 000 

  
 
Předpokládané příjmy na akci/projekt Částka (Kč) 
Startovné   
Vstupné   
Příspěvky sponzorů   
Požadovaná výše dotace od statutárního města Pardubice  150 000,00 
Dotace od jiných subjektů:     - Pardubický kraj   
                                                      - Národní sportovní agentura   
Vlastní zdroje  224 081,00 
Ostatní (rozepište):   
      
    
Celkové příjmy z akce/projektu 374 081,00 

 

Bilance rozpočtu akce/projektu Částka (Kč)  

Příjmy  374 081,00  

Výdaje 374 081,00  

Rozdíl 0,00  
 



  
Příloha č. 1 usnesení č. 4 
 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/  /21 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 

Statutární město Pardubice, 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené:   Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města 

Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

OK Lokomotiva Pardubice, spolek, 
sídlo: Palackého třída 2547, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČO: 26606747,  
číslo bankovního účtu: 1069724001/5500, 
zastoupený: Ing. Petrem Klimplem, předsedou 
(dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou 
a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této 

smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 2021 
schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 17.12.2020 usnesením č. Z/1850/2020  (dále 
jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijaté 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením č. Z/1845/2020 (Směrnice č. 6/2020 – dále jen 
„Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice 
(www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně 
seznámil. 
 
 

III. Předmět smlouvy 
 
Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální investiční dotaci z Programu podpory sportu 

pro rok 2021 ve výši 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) na realizaci projektu „Klubovna 
orientačních běžců“ (dále jen „projekt“). Projekt bude realizován na pozemku označeném jako 
pozemková parcela číslo 2542/1 – zahrada, v katastrálním území Pardubice, obec Pardubice, který je ve 
vlastnictví příjemce. 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy. 
 

3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu Nařízení 
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz zejm. čl. 
1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde k takové kumulaci 
s jinou veřejnou podporu ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení povolené míry veřejné 
podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de minimis, která by v součtu 
s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila maximální částku povolenou 
právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména Nařízením Komise /EU/č. 
1407/2013). 

 
5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 

účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat poskytovatele 
a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení informace, jak podporu de 
minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru podpor malého rozsahu. Obdobně 
má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze či změně právní formy a v případě jeho 
zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce vystavuje případnému odejmutí předmětné 
podpory.  
 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace a realizace projektu musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2022. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 02.05.2021 a 

zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 44909/2021, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 
v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 



 

e) zajistit řádné provozování klubovny a její využití pro sportovní činnost dětí a mládeže minimálně po 
dobu 10 let ode dne ukončení realizace projektu (tj. ode dne právních účinků kolaudačního souhlasu 
nebo kolaudačního rozhodnutí), 

f) nepřevést vlastnické právo k pozemku označenému jako pozemková parcela číslo 2542/1 – zahrada, 
v katastrálním území Pardubice, obec Pardubice, na němž bude projekt realizován, na jinou osobu 
minimálně do doby uplynutí 10 let od ukončení realizace projektu (tj. ode dne právních účinků 
kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí), 

g) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, úplné, 
průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů) a prokázat 
řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením odděleně se 
rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při vedení účetnictví 
ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence způsobem umožňujícím 
jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

h) předložit poskytovateli nejpozději do 31.01.2023 vyúčtování dotace v listinné podobě s připojeným 
podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití prostředků dotace,  

i) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost označit 
textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace poskytovatele (např. 
uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)), 

j) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli podmínky 
k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle 
účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné 
doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné 
spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit 
jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

k) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech identifikačních 
údajů,  

l) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

m) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

n) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
o) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré úsilí 

k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
p) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace příjemci 
poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat předložení 
všech potřebných účetních a jiných dokladů.  

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. k) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  



 

 
VII. Čerpání dotace 

 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 15.01.2023. 
 
 
3. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 
31.01.2023.  

 
4. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2023. 
 
5. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky spolu 

s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  
 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl v období realizace projektu a byl příjemcem uhrazen v souladu s čl. VII. odst. 2,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a  
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

 
3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, která je 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 
daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

 
2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 



 

prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 
stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené 

právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, ke kterému 
došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků 
na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce se 
považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku řádně 
a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu za 
každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž porušení 

poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než 
odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za porušení méně závažné 
podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v tomto případě 

činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené 

lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté dotace,  
c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. g) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 

porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 
d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. m) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 

porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 
 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva uzavírá jako 
smlouva veřejnoprávní.  
 

2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu Krajský 
úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 

 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město Pardubice 



 

bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako 
kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je 

následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 
 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné číslo, e-

mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále se smluvní 
strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany 

měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí 
být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

 
8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení.  
 
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva byla 

sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy.  

 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
……............................................................ ……............................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Ing. Petr Klimpl 
   

 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/……./2021 ze dne 27.05.2021. 
Ing. Jana Hurychová, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

PODROBNÝ ROZPOČET AKCE/PROJEKTU 
 

Název akce/projektu   
Věnujte sestavení rozpočtu patřičnou pozornost, protože se stane součástí smlouvy a bude podle něj 
požadováno vyúčtování poskytnuté dotace, a to dle položek uvedených ve sloupci "Požadovaná dotace 
(Kč)" 

Výdaje na akci/projekt  (uveďte jednotlivé položky) Částka (Kč) Požadovaná dotace 
(Kč) 

Nákup pozemku 1 700 000,00   
Projektová činnost 200 000,00 200 000,00 
Inženýrská činnost 30 000,00   
Stavební část - přípojky a venkovní instalace 665 000,00   
Stavební část - hrubá stavba 3 300 000,00 400 000,00 
Stavební část - zámková dlažba 145 000,00   
Stavební část - vnitřní instalace 980 000,00   
Stavební část - obklady, výmalby 205 000,00   
Stavební část - výplně otvorů 375 000,00   
Stavební část - podlahové krytiny 260 000,00   
Stavební část - střecha 1 110 000,00   
Stavební část - interiérové dveře 55 000,00   
      
      
Celkové výdaje na akci/projekt 9 025 000,00 600 000,00 

  
 
Předpokládané příjmy na akci/projekt Částka (Kč) 
Startovné   
Vstupné   
Příspěvky sponzorů 925 000,00 
Požadovaná výše dotace od statutárního města Pardubice  600 000,00 
Dotace od jiných subjektů:     - Pardubický kraj 300 000,00 
                                                      - Národní sportovní agentura   
Vlastní zdroje  7 200 000,00 
Ostatní (rozepište):   
      
    
Celkové příjmy z akce/projektu 9 025 000,00 

 

Bilance rozpočtu akce/projektu Částka (Kč)  

Příjmy  9 025 000,00  

Výdaje 9 025 000,00  

Rozdíl 0,00  
 



 
 

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D……/…./21 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
         Statutární město Pardubice 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice 
IČO: 00274046 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
číslo bankovního účtu: 326561/0100 
zastoupené: Ing. Vladimírem Bakajsou, vedoucím odboru dopravy Magistrátu města Pardubic 

         (dále jen „poskytovatel“) 
 
2. Příjemce dotace: 

Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
sídlo: Teplého 2141, Zelené Předměstí, 532 20 Pardubice 
IČO: 63217066 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
bankovní spojení: 19-2372930267/0100 
zastoupená: Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 

         zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 1241 
(dále jen „příjemce“) 

         
 

I. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice 
přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením č. Z/1845/2020 (Směrnice č. 
6/2020 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 
 
 

II. Předmět smlouvy 
 

1. Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou 
dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto 
smlouvou. 
 

2. Smluvní strany dále prohlašují, že službu přepravy handicapovaných, na niž je prostřednictvím této 
smlouvy poskytována dotace, vykonává příjemce již od roku 2004. Do 30.6.2021 jsou podmínky 



 

poskytování této služby upraveny ve Smlouvě o spolupráci při zajištění přepravy handicapovaných 
osob uzavřené v roce 2003 mezi poskytovatelem, příjemcem a rovněž obecně prospěšnou společností 
SPID handicap, o.p.s., plnící roli dispečinku. Tato trojstranná smlouva zakládá mj. povinnost 
poskytovatele poskytovat příjemci každoročně finanční podporu na pokrytí nákladů na provoz služby 
přepravy handicapovaných osob. Tato spolupráce bude na základě výpovědi ze strany příjemce ke dni 
30.6.2021 ukončena a smlouva o spolupráci z roku 2003 v plném rozsahu nahrazena novou, již pouze 
dvoustrannou smlouvou uzavřenou mezi poskytovatelem a příjemcem, na základě níž převezme 
příjemce povinnosti dosud závazné pro SPID handicap, o.p.s. I tato smlouva stanoví poskytovateli 
závazek poskytovat příjemci pravidelně dotaci na pokrytí nákladů na provozování zvláštní přepravy 
handicapovaných.  

 
 

III. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci ve výši 790 000,- Kč (slovy: sedm set devadesát 

tisíc korun českých) pro účely provozování zvláštní přepravy osob se sníženou schopností pohybu 
vozidlem upraveným pro přepravu vozíků pro handicapované v roce 2021 (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  

 
 

IV. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2021. 
  

 
V. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 20. 7. 2020,  
e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, 
úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů), a 
prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením 
odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při 
vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence 
způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace;  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 28. 2. 2022 čestné prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a vyúčtování dotace,  

g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)), 

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli podmínky 
k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle 
účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a 
jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné 
spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu 
prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  



 

i) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

j) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

k) v rámci event. propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

l) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
m) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré 

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu realizace projektu.  
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a nahlížet 
do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační kampaně a 
realizace projektu.  

 
 

VI. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2021. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 1. 2022. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 1. 2022. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 

 
VII. Uznatelný náklad 

 

1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. III. této smlouvy, ostatními podmínkami této 
smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole. 

2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 



 

 
 

VIII. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 
stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků 
na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce 
se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku 
řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu 
za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 3 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
méně závažné porušení podmínek ve smyslu ust. § 10 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace, 

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. e) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. k) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 

IX. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva uzavírá 
jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

X. Závěrečná ustanovení 
 



 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy ji 
odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.  

 
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy.  

 
V Pardubicích dne: 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Ing. Vladimír Bakajsa Ing. Tomáš Pelikán 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………./2021  ze dne 
27.5.2021, Ing. Vladimír Bakajsa, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Pardubic 



   
 

Smlouva o poskytnutí dotace  

uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, podle části páté (§§ 159 – 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů 

Evidenční číslo smlouvy:  

 

 
Poskytovatel:  Statutární město Pardubice  
sídlo:                           Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice 
IČ:                     00274046 
DIČ:    CZ00274046 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice  
číslo účtu:  326561/0100 
zastoupený:      Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 
 
a 
 
Příjemce:        Pardubický podnikatelský inkubátor z. ú. 
zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. U 154 
sídlo:    náměstí Republiky 12, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČ:    06372562 
DIČ:    neplátce DPH 
bankovní spojení:  Československá obchodní banka a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu:   280802285/0300 
zastoupený:   Mgr. Petrou Srdínkovou, ředitelkou ústavu 
(dále jen „příjemce“) na straně druhé 
 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dotace 
 
 

 
Článek I. 

Úvodní ustanovení 
 

1) Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční 
kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona. 
 

2) Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 



   
 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“). 

3) Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako 
ustanovení této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 17. 12. 2020 
usnesením č. Z/1845/2020 (Směrnice č. 6/2020 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou 
zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a 
příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 

 
Článek II. 

Předmět smlouvy 

1) Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), obojí v platném znění, je 
poskytnutí dotace příjemci z rozpočtových prostředků statutárního města Pardubice na 
podporu projektu P-PINK (Pardubický podnikatelský inkubátor) (dále také „Projekt“). 
Aktivity Projektu P-PINK jsou uvedeny v zakládací listině příjemce a v této smlouvě. 

2) Příjemce prohlašuje, že v rámci Projektu budou realizovány zejména následující aktivity: 

a) zajištění provozu a správy podnikatelského inkubátoru a poskytování služeb pro 
začínající podnikatele ve spolupráci s jinými specializovanými a odbornými 
právnickými či fyzickými osobami s cílem podpory zvýšení intenzity, kvality a rychlosti 
šíření inovací a transferu technologií do podnikatelského prostředí, 

b) podpora podnikatelských aktivit, prosazování, ochrana a hájení potřeb 
podnikatelských subjektů, poskytování universálních služeb pro podporu a koordinaci 
hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje, 

c) poradenství při získávání grantů a dotací, zejména pro začínající podnikatelské 
subjekty v oblasti inovací, výzkumu a vývoje a dalších rozvojových oblastí, 

d) navazování kontaktů s investory, 

e) vyhledávání podnikatelských inovačních aktivit v regionu, 

f) koordinace inovačního potenciálu a poskytování expertní poradenské činnosti 
související s podporou podnikání, 

g) příprava a realizace projektu OP PIK/ITI (na adrese J. Palacha čp. 363 a 372, 
Pardubice). 
 
 
 

 
 
 



   
 

Článek III. 
Výše poskytované dotace 

1) Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z rozpočtu města Pardubic na 
realizaci Projektu v období roku 2021 v celkové výši 1 500 000,- Kč (slovy: 
jedenmilionpětsettisíc korun českých), a to na podporu činnosti příjemce dle čl. II. odst. 2 
této smlouvy. 

2) Poskytovatel se zavazuje hradit shora uvedenou částku ve prospěch účtu příjemce č. 
280802285/0300 do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy. 

3) Poskytovatel prohlašuje, že mu je známo, že příjemci je poskytována dotace na tentýž 
projekt a účel rovněž ze strany Pardubického kraje. Uznatelné výdaje vynaložené 
v souvislosti s realizací Projektu nesmí být nižší než veřejné prostředky poskytnuté na 
realizaci Projektu ze strany poskytovatele a Pardubického kraje. 

 
 
 

Článek IV. 
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

1) Příjemce se zavazuje: 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a v souladu s předmětem této smlouvy 
specifikovaným v čl. II. této smlouvy, 
 

b) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 6. 
1. 2021 a zaevidovaných poskytovatelem pod č.j. MmP 1819/2021, vyúčtovat dotaci 
na položky stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako 
příloha č. 1, 

c) při financování nákladů spojených s realizací Projektu postupovat v souladu s platným 
zákonem o zadávání veřejných zakázek, 

d) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace, a to v souladu se zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost 
účetních záznamů), a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně 
vynaložené náklady na daný účel; vedením odděleně se rozumí při vedení 
podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při vedení účetnictví ve 
zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví, 

e) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím 
trvalost označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen 
z dotace poskytovatele (např. uvedením textu „Financováno z dotace statutárního 
města Pardubice (SmP)“), 

f) jakékoliv změny v realizaci projektu případně i v čerpání dotace provést jen po 
předchozím písemném souhlasu poskytovatele, 



   
 

g) neposkytovat tuto dotaci jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o 
úhradu nákladů spojených s realizací Projektu, 

h) předat poskytovateli dokumentaci z realizace činnosti příjemce (stručný popis 
průběhu realizace činnosti),  

i) oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených 
v této smlouvě a veškeré změny, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo 
dobytnost jeho pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za 
následek příjemcův zánik či přeměnu (fúze, rozdělení, změnu právní formy), 

j) předložit poskytovateli (Odboru rozvoje a strategie MmP) vyúčtování realizovaného 
Projektu nejpozději do 31. 1. 2022, v listinné podobě s připojeným podpisem 
oprávněného osoby včetně čestného prohlášení o účelovém použití prostředků 
dotace,  

k) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy umožnit 
poskytovateli v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem o obcích, zákonem o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů a souvisejícími právními předpisy provedení kontroly hospodaření 
s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace a dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, dále vytvořit vhodné podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci Projektu a v souvislosti s tím umožnit poskytovateli provedení 
kontroly kompletního účetnictví příjemce, je-li to k dosažení sledovaného účelu kontroly 
nezbytné; v rámci kontroly je příjemce povinen předložit všechny potřebné účetní a jiné 
doklady, poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost a zajistit, aby osoby 
povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 
kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném 
ke splnění účelu kontroly; 

l) při realizaci Projektu zveřejnit důstojným a viditelným způsobem, že projekt byl 
podpořen statutárním městem Pardubice, zejména zveřejněním loga města na 
webových stránkách Projektu; na všech svých propagačních materiálech týkajících se 
podpořeného Projektu, jsou-li vydávány, použít logo poskytovatele v souladu 
s pravidly jeho zveřejňování, případně realizovat jiný způsob zveřejnění podpory 
poskytovatele (např. uvedením textu: „Partnerem projektu je statutární město 
Pardubice“); 

             za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v tomto ustanovení smlouvy uděluje 
poskytovatel příjemci souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s 
jeho logomanuálem, který bude příjemci na vyžádání poskytnut, a to v souvislosti 
s realizací Projektu,   

 
m) poskytnout potřebnou součinnost při projektech pořádaných statutárním městem 

Pardubice,  
 

n) v rámci Projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, resp. jejich program, a 
vyvinout veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů po dobu trvání Projektu. 



   
 

 
2) Poskytovatel je oprávněn: 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
 

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za 
kterých byla dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat 
kompletní účetnictví příjemce a požadovat předložení všech potřebných účetních 
a jiných dokladů.  

 
 

Článek V. 
 Čerpání dotace 

1) Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci Projektu. 
 
2) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci Projektu nejpozději do 31. 12. 2021. 
 
3) Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4) Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje 

se příslušnou finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví 
této smlouvy nejpozději do 31. 01. 2022. 

 
5) V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace 

vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 01. 2022. 
 

6) V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 
prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet 
poskytovatele. 

 
 

Článek VI. 
Uznatelné náklady 

1) Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených 
s realizací Projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti 
vynaložených prostředků.  

2) Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace Projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. II. této smlouvy, ostatními 

podmínkami této smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční 

kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě.   



   
 

 
 
 

Článek VII. 
Důsledky porušení povinností příjemce 

1) Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace 
poskytována. 
  

2) V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je 
jakékoliv neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. 
jejich použití, kterým byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, 
která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním 
předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně souvisejících dokumentů) nebo jejich 
zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za 
neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky 

poskytnuty, stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské 
unie a touto smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet 
příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním 
peněžních prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání 
peněžních prostředků na účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové 
kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 

3) V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit 
příslušnou částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. 
Nevrátí-li dotčenou částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 
kázně, a to ve výši odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených 
prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 
nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4) Výjimky z ustanovení odst. 6 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, 

jejichž porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za 
porušení rozpočtové kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo 
zadržených peněžních prostředků. Za porušení méně závažné podmínek ve smyslu ust. § 
10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; 

v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních 

dnů po stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 
% z poskytnuté dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 1 písm. d) této smlouvy; v tomto případě 
činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 



   
 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě 
činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 
 
 

Článek VIII.  
Zvláštní ustanovení 

 
1) V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato 

smlouva uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  
 

2) Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle 
správního řádu Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání 
ani rozklad. 

 
 

Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

1) Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy 
řádně a podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této 
smlouvy, bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj 
bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků 
vyplývajících mu z této smlouvy. 

2) Obě smluvní strany se zavazují, že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při 
čerpání finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícími se 
veřejné podpory. 

3) Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR 
dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a 
o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). 

4) Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra 
ČR. O uveřejnění smlouvy poskytovatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, 
nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt 
pro notifikaci o uveřejnění.  

5) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od 
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 

6) Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel 
povinen zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). 



   
 

7) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě 
dohody obou smluvních stran.  

8) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

9) Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, 
a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

10)  Právní jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva města Pardubic dne 27. 5. 
2021 a schváleno usnesením č. Z/………... /2021. 

 

V Pardubicích dne ………..   V Pardubicích dne ……… 

 

 

……………………………                              …………………………… 

Ing. Martin Charvát     Mgr. Petra Srdínková 

primátor statutárního města Pardubic  ředitelka (statutární orgán ústavu) 



Příloha návrhu usnesení č. 2  

 
(Akcionářské záležitosti společnosti Přístav Pardubice a.s.), jednání ZmP 27. 5. 2021 
 

 

PROTINÁVRH k bodu č. 8 programu valné hromady společnosti Přístav Pardubice 

a.s. s datem konání dne 23. 6. 2021.   
 

Valná hromada akciové společnosti Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 

02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B 1153 

rozhodla dne 23. 6. 2021  29.6.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to v dále uvedeném 

rozsahu a za dále uvedených podmínek:  

 

1. Rozsah zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál se zvyšuje celkově o částku 1.500.000,-  

1,515.000,- Kč  

 

2.  Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: 600   606 kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 2.500,-

- Kč, přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena 

předchozím souhlasem představenstva dle stanov Společnosti, 
(dále společně též jen „Nové Akcie“ a každá z Nových akcií jednotlivě též jen „Akcie“).  
 

3. Emisní kurs Nových Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn.: 
jedna Akcie o jmenovité hodnotě 2.500,-- Kč bude upsána emisním kursem 2.500,-- Kč,  

 
4. Upsání Nových Akcií s využitím přednostního práva akcionářů (1. kolo): 
Všechny Nové Akcie, tzn. 600 606 kusů akcií o jmenovité hodnotě 2.500,-- Kč, každá vydaná jako cenný 

papír na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva dle stanov 

Společnosti, mohou být upsány akcionáři Společnosti s využitím přednostního práva akcionářů na upsání 

nových akcií dle § 484 odst. 1 z. o. k., a to za těchto podmínek: 
a) Místo vykonání přednostního práva: Přednostní právo na upsání Nových Akcií mohou akcionáři 

Společnosti vykonat v sídle Společnosti, tj. na adrese Pernerova 168, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice. 
 

b) Lhůta pro vykonání přednostního práva: Přednostní právo na upsání Nových Akcií mohou akcionáři 

Společnosti vykonat ve lhůtě 100 dnů ode dne doručení oznámení o počátku běhu upisovací lhůty, v 

pracovních dnech v době od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. (dále též jen 

„Upisovací lhůta pro přednostní právo“). 
 

c) Oznámení počátku Upisovací lhůty pro přednostní právo: Počátek běhu Upisovací lhůty pro přednostní 

právo oznámí Společnost akcionářům Společnosti způsobem určeným stanovami Společnosti a z. o. k. 

pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po zápisu Usnesení do obchodního rejstříku. 

Oznámení o přednostnímu právu Společnost současně zveřejní. 
d) Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě nebo jaký podíl 

na jedné nové akcii připadá na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě: 
• na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč připadá jedna nová Akcie o 

jmenovité hodnotě 2.500,-- Kč  



 
5. Upsání Nových Akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva akcionářů (2. kolo): 
 

Upsání Nových Akcií, které nebyly upsány akcionáři Společnosti s využitím přednostního práva dle 

odstavce 4 Usnesení (dále též jen „Neupsané Akcie“), bude nabídnuto určitému zájemci – a to akcionáři 

společnosti České Přístavy a.s., IČ: 452 74 592, sídlem Jankovcova 6, 170 00 Praha 7 (dále jen 
určitý zájemce), a to za těchto podmínek: 

 
a) určitý zájemce má právo upsat všechny neupsané Akcie v prvním kole. 

 
b) Místo úpisu: Právo na upsání Neupsaných Akcií v 1. kole může určitý zájemce vykonat v  

sídle Společnosti, tj. na adrese Pernerova 168, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. 

 

c)  Lhůta pro úpis: Právo na upsání Neupsaných Akcií v 1. kole, může určitý zájemce vykonat ve lhůtě 

90 dnů ode dne doručení oznámení o počátku běhu upisovací lhůty, v pracovních dnech v době 

od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. (dále též jen „Upisovací lhůta pro 

druhé kolo úpisu“). 

 

d) Oznámení počátku Upisovací lhůty pro druhé kolo úpisu a poměru dle čl. 5 písm. a) Usnesení: 

Počátek běhu Upisovací lhůty pro druhé kolo úpisu a poměru dle čl. 5 písm. a) tohoto usnesení 

oznámí Společnost akcionářům Společnosti způsobem určeným stanovami Společnosti a z. o. k. 

pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po provedení výpočtu dle čl. 5 písm. a) 

Usnesení. Oznámení o právu úpisu Společnost současně zveřejní. 

6. Emisní kurs Upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 60 dnů ode dne upsání 

Akcií. Celý emisní kurs Upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem, a to složením na 

účet společnosti číslo ……………………………………… vedený u společnosti ……………………………………… 

 
 
 


