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Zastupitelstvo města Pardubic, dne 24. února 2022 

 

 

Předkladatel: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Zpracovatel: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Organizační jednotka: Odbor ekonomický 

Konzultováno:  

Projednáno: v RmP dne 21.1.2022 

ve finančním výboru dne 21.1.2022 

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

Vliv na strategický plán: Ne 

Návrhy usnesení návrhů celkem: 35 

návrhů doporučených ke schválení: 35(1 - 35) 

návrhů nedoporučených ke schválení: 0 

 

II. změna rozpočtu na rok 2022 - rozpočtová opatření 

 

Návrh usnesení č. 1 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2775/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 38. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 19,2 

tis. z běžných transferů položky "Program podpory ekologické výchovy a osvěty" (správce 1015 - 

Odbor životního prostředí) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 38. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 27,5 

tis. z běžných transferů položky "Program podpory rodinných center" (správce 6131 - Odbor 

sociálních věcí) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 

odbor). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 38. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 75,0 

tis. z běžných transferů položky "Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti" (správce 

6131 - Odbor sociálních věcí) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 38. Přesun přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 200,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory v sociální a zdravotní oblasti" na běžné 

transfery položky "Senior taxi" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 38. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 2 479,6 tis. z 

rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné transfery položky "Program podpory v 

sociální a zdravotní oblasti" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 

Důvodová zpráva 

I. - III. Při přípravě rozpočtu na rok 2022 bylo z úsporných důvodů navrženo pro rok 2022 snížení 

Programů podpory v jednotlivých dotačních oblastech o 5 % (toto opatření se netýká programu 

podpory ve zdravotní a sociální oblasti, Programu podpory Pardubičtí tahouni, Program podpory 

sportu - vazba na akciové podíly v městských společnostech, Programu podpory sportu - vyčleněné 

řádkové dotace a výdajové položky). Snížení financování Programu podpory kultury, Progamu 

podpory cestovního ruchu, Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit, Programu 

podpory bezbariérovosti a Programu podpory sportu o 5 % bylo zohledněno v rámci návrhu rozpočtu 

na rok 2022. Nyní jsou upravovány zbývající tři programy podpory.  

IV. Od dubna roku 2021 došlo k navýšení nákladů provozovatele služby Senior taxi v souvislosti s 

rekonstrukcí nadjezdu v ul. Kyjevská v Pardubicích. Přesun finančních prostředků byl projednán a 

schválen komisí pro sociální a zdravotní věci dne 1.12.2021.  

V. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků položky Program podpory v sociální a zdravotní 

oblasti z roku 2021 do roku 2022 (vazba na usnesení Z/2607/2021 - financování programů podpory - 

finanční vypořádání za rok 2021). 

 
 

Návrh usnesení č. 2 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2776/2022 
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Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 39. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

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

na běžné výdaje položky "Pasportizace střech objektů v majetku města - PD" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o finanční prostředky na zpracování pasportu 194 střech objektů v majetku města. Uvedený 

pasport zmapuje skutečný stav střech. Součástí bude mimo jiné stanovení stáří objektu a střechy, 

datum případné rekonstrukce v minulosti, skladba střešního souvrství a typ hydroizolační vrstvy. 

Budou zmapovány a popsány poruchy střešního pláště a provedena fotodokumentace střechy a 

zjištěných poruch. Jako poslední bod bude provedeno vyhodnocení stavebně technického stavu 

střešního pláště a zařazení do kategorií, ze kterých vyplyne termín předpokládaných oprav a 

rekonstrukcí. 

 
 

Návrh usnesení č. 3 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2777/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 40. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Výpočetní technika (vč. provozních výdajů)" (správce 1814 

- Odbor informačních technologií) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 

598 - Ekonomický odbor). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 40. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 

tis. z běžných výdajů položky "Ocenění sociálních pracovníků" (správce 6131 - Odbor sociálních 

věcí) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 40. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 25,0 

tis. z běžných výdajů položky "Multikulturní centrum - provoz" (správce 6131 - Odbor sociálních 

věcí) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 40. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

140,0 tis. z běžných transferů položky "TIC - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
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kultruy a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 

odbor). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 40. Přesun přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 2 878,1 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 

- Ekonomický odbor). 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 40. Přesun přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 210,0 tis. z běžných výdajů položky "Strategie pro kulturu a kreativitu" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 40. Přesun přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 1 000,0 tis. z běžných transferů položky "VČD - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 40. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 

tis. z běžných výdajů položky "Pohoštění" (správce 414 - Kancelář primátora) na běžné výdaje 

položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

IX. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 40. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 

tis. z běžných výdajů položky "Dary" (správce 414 - Kancelář primátora) na běžné výdaje položky 

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

X. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 40. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 

tis. z běžných výdajů položky "Komunikace s veřejností" (správce 414 - Kancelář primátora) na 

běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

XI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 40. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 

tis. z běžných výdajů položky "Prezentace města" (správce 414 - Kancelář primátora) na běžné 

výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

XII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 40. Přesun přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 

Kč 45,0 tis. z běžných transferů položky "Příspěvek asociace Euro Equus" (správce 414 - Kancelář 

primátora) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

XIII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 40. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 

000,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy) 

na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

XIV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 40. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MAS Dukla sportovní - atletická hala - PD" (správce 1411 - 

Odbor rozvoje a strategie) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 

XV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 40. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MAS Dukla sportovní - ČEZ - přeložky sítí" (správce 1411 - 

Odbor rozvoje a strategie) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 

XVI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 40. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Most M104 kpt. Bartoše" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 

strategie) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

XVII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 40. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 

575,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka) na běžné 

výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

XVIII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 40. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

000,0 tis. z běžných výdajů položky "Náklady na druhotné suroviny" (správce 1015 - Odbor 

životního prostředí) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 

XIX. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 40. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

500,0 tis. z běžných výdajů položky "Veterinární činnost" (správce 1015 - Odbor životního 

prostředí) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

Důvodová zpráva 

1. I. - XIX. - V rozpočtu města Pardubic na rok 2022 jednotlivé odbory MmP navrhují úspory 

finančních prostředků v celkové výši Kč 19 093,1 tis. 

2. 3/I - Odbor informačních technologií našel prostor pro úsportu prostředků v kapitálových výdajích 

položky "Výpočení technika". Prostředky byly plánované na výměnu Core switchů, kterým v roce 

2022 končí technická podpora - po dohodě s výrobcem je možné ještě o jeden rok prodloužit 

podporu v režimu post warranty support. 

3. 3/XVI - Jedná se o snížení položky rozpočtu po projednání požadavku na optimalizaci položek 

rozpočtu ze strany EO s vedením města. Na základě uzavřené SoD, jejíž předmětem je projektová 

dokumentace a výkon inženýrské činnosti, bylo dosud uhrazeno 7 612 tisíc Kč, kdy dle této SoD zbývá 

doplatit (po dokončení realizační části proj.prací) částku 5 791 tisíc Kč. V rámci optimalizace rozpočtu 

r. 2022 je navrženo ponížení o částku 1 300 tisíc Kč, kdy tato kryje případné budoucí výdaje na 

součinnosti při VŘ a činnost autorského dozoru během realizace stavby.  

4. 3/XVII - Jedná se o snížení položky rozpočtu v rámci plnění požadavku na prověření a optimalizaci 

položek rozpočtu r. 2022. Projektový manažer (V. Vojta) s cílem splnit zadání k hledání úspor 

navrhuje po revizi smluvních vztahů (povinností) optimalizaci této položky takto:  nebude realizována 

přeložka trafostanice (ČEZ), bude řešeny (v optimalizovaných trasách) přeložky Cetin a Min.obrany 

ČR. Změna položky : nově částka 2 712 tisíc Kč (původně 3 912 tisíc Kč) .  

5. 3/XVIII - Jedná se o snížení položky rozpočtu v rámci plnění požadavku na prověření a optimalizaci 

položek rozpočtu r. 2022.  Prostředky ve výši 4 000 tisíc Kč byly vyčleněny na zpracování všech stupňů 

projektové dokumentace rekonstrukce  mostu (event.novostavby). Pro rok 2022 je nově navrženo 

zpracovat návrh stavby vč. rozpočtu s následným odborným ověřením/posouzením předpokládané 

ceny investiční výdajů pro doporučený návrh stavby. ORS navrhuje ponecháním částky 2 500 tisíc Kč.  

6. 3/XIX - Ke snížení položky "Provoz MmP" dochází z důvodu nutných úspor v rozpočtu. Konkrétně se 

jedná o snížení u následujících položek: 

- 400 tis. Kč - finanční prostředky určené na nákup nanoroušek, respirátorů a antigenních testů pro 

zaměstnance MmP. Z důvodu vyčlenění samosatné položky  "Krizová rezerva rozpočtu" v rámci 

ORJ914 nebude tento materiál z provozu hrazen. 

- 500 tis. Kč - jedná se o úsporu finančních prostředků v rámci nákupu drobného hmotného majetku 

(nábytek, lednice, skartátory, kávovary, aj.), kdy budou omezeny nákupy/obměny těchto předmětů, 

případně budou nákupy odloženy na další období. 

- 500 tis. Kč - jedná o uspořené finanční prostředky určené na nákup spotřebního materiálu 

(kancelářské potřeby, papír, drogerie, úklidové prostředky, materiál do údržby, aj.). Budou přijata 

omezení s cílem snížení množství nakupovaného spotřebního materiálu. 

- 875 tis. Kč - jedná se o rezervu, která je určena na případné havárie a s tím související nutné 

neočekávané opravy na budovách MmP. V případě havárie však bude nutno dodatečně najít 
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prostředky v rozpočtu. 

- 300 tis. Kč - finanční prostředky vyčleněné na odvod do státního rozpočtu za neplnění povinnosti 

zaměstnávat zdravotně postižené. Vzhledem k tomu, že město má uzavřené smlouvy s dodávkami v 

režimu náhradního plnění, který nahrazuje odvod prostředků do státního rozpočtu, nebude tato 

položka v letošním roce čerpána. 

7. 3/XVIII-XIX a) Snížit (resp. zrušit) položku org. 3547 náklady na druhotné suroviny  z 1 000 tis. Kč na 

0 Kč. V průběhu r. 2021 výkupní ceny druhotných surovin značně kolísaly. Proto při sestavování 

návrhu rozpočtu v září 2021 byl pesimistický odhad, že kdyby se v r. 2021 vyseparovalo a bylo 

předáno k dalšímu zpracování předpokládané množství druhotných surovin jako v minulých letech, 

tak odhad doplatku za jejich předání za r. 2021 by činil celkem 1 000 tis. Kč. Naštěstí se výkupní ceny 

(zejména papíru) v posledním čtvrtletí tak zhouply a dostaly do kladných čísel, že město nebude 

muset SmP nic doplácet, naopak obdrží cca 130 tis. Kč. 

b) Snížit rozpočtovanou položku org. 3601 veterinární činnost, asanační činnost z 1 500 tis. Kč na 

1000 tis. Kč. I v závěru r. 2021 se potvrdil klesající trend využití městského útulku oproti minulým 

období, který započal covidovým obdobím. Upravená částka  ve výši 1 000 tis. Kč by měla stačit na 

zajištění těchto činností. 

 
 

Návrh usnesení č. 4 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2778/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 41. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 2 056,2 tis. z 

rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon 

pěstounské péče" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 41. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 702,0 

tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" na položku 

41. "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 41. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných výdajů 

položky 23. "Předpokládaná dotace "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 6131 - 

Odbor sociálních věcí) a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná 

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

Důvodová zpráva 

I. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu roku 2021 do rozpočtu roku 2022. Státní 

příspěvek na výkon pěstounské péče - jedná se o dotaci bez finančního vypořádání, tzn. že 

nevyčerpané finanční prostředky z aktuálního roku se automaticky převádí do roku následujícího.  
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II. - III. Na základě rozhodnutí o přidělení dotace obdrželo statutární město Pardubice státní příspěvek 

na výkon pěstounské péče v roce 2022 ve výši 702 000,- Kč. 

 
 

Návrh usnesení č. 5 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2779/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 42. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 246,3 tis. položka 41. 

"Hospodaření v lesích - zmírnění dopadů kůrovcové kalamity - dotace" (správce 1015 - Odbor 

životního prostředí) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná 

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

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 42. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 716,4 tis. položka 41. 

"Zprostředkující subjekt Integrované územní investice - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části 

rozpočtu běžné výdaje položky "Zprostředkující subjekt Integrované územní investice - dotace" 

(správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 42. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 0,6 tis. položka 22. "FV 

minulých let - MŠ Sluníčko - vratka dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 

transfery položky "FV - MŠ Sluníčko - vratka dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu) ve stejné výši. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 42. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 40,9 tis. položka 41. 

"Veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná 

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

Důvodová zpráva 

I. Na základě rozhodnutí KÚ Pk - odbor životního prostředí a zemědělství dle lesního zákona byl 

statutárnímu městu Pardubice v souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 

2020. Příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu - MZe ČR ve výši 246 299,- Kč. 

II. - III. Na základě pokynu k platbě, byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta další část dotace 

pro "Zprostředkující subjekt integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace III" ve 

výši 716 302,97 Kč.  

IV. Jedná se o vratku nevyužitých finančních prostředků ve výši 522,- Kč poskytnutých pardubické 

mateřské škole Sluníčko (Gorkého) z dotačního programu OP VVV MŠMT.  
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V. Jedná se o veřejnoprávní smlouvu ve výši 40 920,- Kč uzavřenou mezi statutárním městem 

Pardubice a Lázně Bohdaneč o výkonu obecného stavebního úřadu na k.ú. Rybitví. 

 
 

Návrh usnesení č. 6 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2780/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 43. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 4 600,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "BD Sedláčkova 446 - 

výměna elektrorozvodů společných prostor" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 43. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 100,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "ZŠ Prodloužená - 

rekonstrukce odborných učeben - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 43. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 6 000,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "MŠ K Polabinám - 

rekonstrukce elektrorozvodů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 43. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 2 000,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "MŠ Ke Kamenci - 

rekonstrukce elektrorozvodů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 43. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 3 600,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "MŠ Ohrazenice - 

rekonstrukce elektrorozvodů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 43. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 6 000,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "MŠ Pospíšilovo 

náměstí - rekonstrukce elektrorozvodů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Důvodová zpráva 

I. Elektroinstalace je na hranici životnosti (textilní izolace vodičů), elektroměrové rozvaděče 

neodpovídají požadavkům distributora. Projevují se závady, vypálení částí elektrorozvodů. Z 

rozpojovací pojistkové skříně bude provedeno nové hlavní domovní vedení do elektroměrových 

rozváděčů. Odtud budou rozvody vedeny ve stoupačkovém prostoru až do posledního 

elektroměrového rozváděče a z nich následně až do bytových rozvaděčů. Bude provedená kompletní 

výměna rozvodů domácích telefonů a zvonků. Nově navržené rozvody budou splňovat podmínky pro 

osazení 3F jističů a elektroměrů. Na základě projektové dokumentace, zpracované na konci roku 

2021, je požadavek na realizaci ve výši 4 600 tis. Kč. Finanční prostředky byly předběžně ve výši 6 500 

tis. Kč schváleny v rozpočtu 2022, ale z důvodu úspor nebyly později pokryty. 

II. Jedná se o navýšení finančních prostředků na akci ZŠ Prodloužená  - rekonstrukce odborných 

učeben-PD. V roce 2021 bylo rozpočtováno Kč 600,0 tis. a uzavřena smlouva na zhotovení PD se 

společností PRODIN a.s. V rámci předprojektové přípravy byl zástupci objednatele upřesněn rozsah 

projektových prací, který nově zahrnuje požadavek na rozsah a členění projektové dokumentace na 

dotační a nedotační část díla. Vlivem tohoto požadavku dochází k vícepracím oproti původního 

zadání a je tedy požadováno navýšení částky k účelu pokrytí změny rozsahu díla ve výši Kč 100,0 tis. 

vč. DPH. 

III. Jedná se o finanční prostředky určené na rekonstrukci elektrorozvodů v MŠ K Polabinám. 

Projektová dokumentace je zpracována. Jedná se o kompletní rekonstrukci rozvodů elektro. Stávající 

rozvody jsou zastaralé, nevyhovují současným normám, nejsou dimenzovány na současné zatížení a 

neodpovídají dnešním nárokům na bezpečnost. Jsou zde nefunkční jističe, pojistky. V souvislosti se 

stavem vodičů zde vzniká potencionální nebezpečí vzniku požáru. Jedná se o závadu z revize elektro. 

IV. Jedná se o finanční prostředky určené na kompletní rekonstrukci elektrorozvodů v 1. n.p. MŠ Ke 

Kamenci. Projektová dokumentace je zpracována.  Stávající rozvody jsou zastaralé, nevyhovují 

současným normám, nejsou dimenzovány na současné zatížení a neodpovídají dnešním nárokům na 

bezpečnost. Závada z revize elektro.  

V. Jedná se o finanční prostředky určené na celkovou rekonstrukci elektrorozvodů v přízemí MŠ 

Ohrazenice. Ve zprávách z pravidelných elektro revizí je současná elektroinstalace hodnocena jako 

nevyhovující a opotřebená, nelze vyloučit zkraty a následně škody na vybavení a objektu 

školky.  Jističe a rozvaděče nevyhovují dnešním spotřebičům, jsou zastaralé a nespolehlivé. Při 

rekonstrukci bude řešena demontáž stávající elektroinstalace, rozvaděče, hlavního vypínání objektu, 

rozvody elektro, elektroinstalaci světelnou, elektroinstalaci zásuvkovou, napájení zařízení 

slaboproudu, příprava pro napájení nových a stávajících zařízení, stavební práce. 

VI. Jedná se o  finanční prostředky určené na celkovou rekonstrukci elektrorozvodů v pavilonu dětí a 

v hospodářském pavilonu v MŠ Pospíšilovo nám. Projektová dokumentace je zpracována.  Ve 

zprávách z pravidelných elektro revizí je současná elektroinstalace hodnocena jako nevyhovující a 

opotřebená, nelze vyloučit zkraty a následně škody na vybavení a objektu školky.  Jističe a rozvaděče 

nevyhovují dnešním spotřebičům, jsou zastaralé a nespolehlivé. Při rekonstrukci bude řešena 

demontáž stávající elektroinstalace, rozvaděče, hlavního vypínání objektu, rozvody elektro, 

elektroinstalaci světelnou, elektroinstalaci zásuvkovou, napájení zařízení slaboproudu, příprava pro 

napájení nových a stávajících zařízení, stavební práce. 

 
 

Návrh usnesení č. 7 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2781/2022 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 44. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 92,0 

tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové 

výdaje položky "MŠ Brožíkova - protiradonová opatření" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 44. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové 

výdaje položky "MŠ L. Matury - zřízení stání pro popelnice" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 44. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 75,0 

tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové 

výdaje položky "MŠ J. Ressla - zřízení přístřešku na kola" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 44. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 

tis. z běžných výdajů položky "NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)" na běžné výdaje 

položky "Objekt občanské vybavenosti (U Bobra) - lesopark" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 44. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 25,0 

tis. v rámci položky "Rekonstrukce zastávky MHD - Štrossova (směr město)" z kapitálových výdajů 

na běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 44. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 14,4 tis. z běžných výdajů 

položky "Technická pomoc" na běžné výdaje položky "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská 

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

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 44. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 25,0 tis. z běžných výdajů 

položky "Technická pomoc" na běžné výdaje položky "Park Na Špici - odbahnění vodní plochy 

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

I. Jedná se o dodávku a montáž komponentů a systému TERA (měření radonu) včetně propojení se 

vzduchotechnikou v kancelářích hospodářského pavilonu. 

II. Jedná se o zřízení stání pro popelnice, které jsou umístěny u vchodu do MŠ. Bude vybudován 

pevný podklad z dlažby a ohrazení z pozinkovaných sloupků a tahokovu. 

III. Jedná se o dodávku a montáž pozinkované konstrukce zastřešeného stání pro kola v zahradě MŠ.  

IV. Jedná se o přesun finančních prostředků na opravy a údržbu objektu občanské vybavenosti (U 

Bobra) - lesopark na Dukle. Položka byla z evidenčních důvodů vyčleněna zvlášť z položky "NP - 

ostatní". V současné době na ní nejsou žádné finanční prostředky, je nutné je přesouvat z položky NP 

- ostatní. Z prostředků budou následně financovány opravy zabezpečení objektu po vniknutí lidí bez 

domova.  

V. Jedná se o zajištění náhradní výsadby 2 ks stromů za pokácený strom při rekonstrukci zálivu. 

Realizace zálivu dokončena a zkolaudována v lednu 2022. Náhradní výsadba bude provedena v 

jarních měsících. 

VI. Jedná se o jednorázovou náhradu za zřízení věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví Správy a 

údržby silnic na základě smlouvy o zřízení služebnosti k dokončené stavbě kruhové křižovatky z roku 

2019. 

VII. Finanční prostředky na uzavření nájemní smlouvy na pozemky dotčené budoucí stavbou p.č. 

2781/1 a 2783/58 k.ú. Pardubice ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe. Tyto 

pozemky budou dočasně využívány jako zařízení staveniště, úvaziště a manipulační plocha pro 

vykládku a nakládku pro stavební akci "Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici", která je t.č. 

ve fázi projektové přípravy s předpokladem zahájení relizace v roce 2022. Platnost a účinnost nájemní 

smlouvy je dle návrhu od data podpisu obou stran. 

 
 

Návrh usnesení č. 8 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2782/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 45. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 450,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "DDM Delta - 

rekonstrukce kopule hvězdárny - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o finanční prostředky určené na projektovou dokumentaci na odstranění havarijního stavu a 

rekonstrukci kopule hvězdárny v DDM Delta.  Hvězdárenská kopule je velmi špatném technickém 

stavu, vyrobena z nevhodného materiálu. Z tohoto důvodu  dochází k zatékání do objektu a tím 

následně k poškozování astronomické techniky a jejího příslušenství. Nevhodný materiál z něhož je 

kopule vyrobena způsobuje  teplotní výkyvy uvnitř hvězdárny, a tím dochází k značnému tepelnému 

namáhání techniky umístěné ve hvězdárně. Dále  budou provedeny výměny elektroinstalačních 

rozvodů a  přípravné práce pro instalaci nové astronomické techniky. 

 
 

Návrh usnesení č. 9 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2783/2022 
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Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 46. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 36 000,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "ZŠ Závodu míru - 

rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o finanční prostředky určené na celkovou rekonstrukci kuchyně a gastro v ZŠ Závodu míru. 

Projektová dokumentace je zpracována.  Současný stav kuchyně  je nevyhovující, prostory a gastro 

zařízení je zastaralé, opotřebené a nevyhovující současným standardům. Veškeré rozvody vody, 

elektroinstalace, kanalizace, podlahové povrchy a obklady jsou za hranicí životnosti. Předmětem 

stavby je celková rekonstrukce prostoru kuchyně a zázemí v ZŠ Závodu míru v Pardubicích.  V rámci 

rekonstrukce kuchyně v základní škole budou provedeny úpravy dispozičního řešení kuchyně a 

souvisejících prostor, demontáž zařizovacích předmětů, předmětů gastro technologie, rozvodů vody, 

kanalizace, plynu, elektroinstalace, vzduchotechniky, vytápění a dále odstranění stávajících podlah v 

nutném rozsahu, povrchových úprav v podobě keramických obkladů dlažeb maleb či nátěrů. Nově 

budou zhotoveny zdravotechnické rozvody vč. tukové kanalizace a odlučovače tuků, rozvody plynu, 

rozvody vzduchotechniky včetně vzduchotechnické jednotky, rozvody silnoproudé a slaboproudé 

elektroinstalace a rozvody výdejního systému.Bude vyspraveno podlahové souvrství včetně 

hydroizolační vrstvy, vyhotovení nových omítek popř. oprava stávajících, provedení nových 

povrchových úprav v podobě keramických obkladů a dlažeb, nové výmalby, osazení nových dveřních 

výplní vč. zárubní. Nově bude instalováno zařízení gastro technologie a zařizovací předměty. 

 
 

Návrh usnesení č. 10 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2784/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 47. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 000,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového 

závodiště - tribuna D - výměna výtahu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na výměnu výtahu  tribuny D, který je za hranicí životnosti a poruchovost výtahu 

se neustále zvyšuje. Výtah je využíván k přepravě osob a zásobování lóží v tribuně D. Projektová 

dokumentace k této akci není vyžadována. 

 
 

Návrh usnesení č. 11 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2785/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 48. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 320,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "Implementace metody 

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

Důvodová zpráva 

Navýšení schválené položky rozpočtu r. 2022 na celkovou výši 920 tis. na základě aktuálního výsledku 

výběrového řízení. V roce 2021 bylo předloženo ke schválení RM 1.11.2021 přímé zadání  zhotoviteli 

s nabídkovou cenou 586,0 tis. vč. DPH. Požadavek byl zrušen a bylo rozhodnuto o vypsání 

výběrového řízení, jehož výsledek bude předložen ke schválení RM 7.2.2022. Na základě tohoto VŘ 

byl vybrán vítězný zhotovitel s nabídkovou cenou 919,6 tis. vč. DPH. Jedná se o zpracování 

dokumentu Strategie metody BIM, jejíž předmětem bude specifikovat způsob užití metody BIM v 

rámci agend města z hlediska přípravy a realizace investičních zakázek včetně následné správy 

majetku s očekávanými cíli: Schválení strategie managementem města, Prezentace strategie v rámci 

jednotlivých odborů města, Analýza aktuálního stavu agendy města z hlediska procesů, lidských 

zdrojů, IT vybavení, alokovaných zdrojů a plánu investičních akcí v dostatečném detailu dle potřeb 

naplnění, Strategie města popisující využití BIM v období od 1.7.2023 a plán realizace strategie. K 

nárůstu původní předpokládané ceny došlo z důvodu upřesnění a rozšíření zadávacích podmínek 

následným způsobem: Doplnění strategie BIM o specifikaci potřeb nutných pro realizaci konkrétního 

projektu metodou BIM. Konkrétně se jedná o následující oblasti: 

- Zadávací dokumentace BIM 

- Specifikace činnosti BIM koordinátora 

- Společné datové prostředí (CDE) 

Zadávací dokumentace BIM bude v rámci plnění připravena tak, aby ji bylo možné využít jako 

standard pro zadávání zakázek BIM, realizovaných Statutárním městem Pardubice. Konkrétně se 

jedná o požadavek na zpracování: 

- BIM protokolu (soupis pravidel pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu, slouží zejména k 

jmenování členů projektových týmů a vymezení datových požadavků souvisejících s informačním 

modelem 

- EIR, včetně datového standardu a klasifikačního systému (EIR je dokument, který definuje 

požadavky zadavatele na zhotovitele a slouží jako podklad pro výběr dodavatelů projektové 

dokumentace 

- Šablona plánu realizace BIM (BEP) - závazný dokument, který definuje pro konkrétní projekt jeho 

základní parametry, role a zodpovědnosti účastníků, používané nástroje a základní termíny. 

 
 

Návrh usnesení č. 12 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2786/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 49. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 700,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "ZŠ Závodu míru - oprava 

parket v tělocvičnách" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 49. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 900,0 tis. položka 21. 

"Odvod PO do rozpočtu zřizovatele - ZŠ Závodu míru" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

běžné výdaje položky "ZŠ Závodu míru - oprava parket v tělocvičnách" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic) ve stejné výši. 

Důvodová zpráva 

I. Jedná se o finanční prostředky určené na opravu parket ve velké a malé tělocvičně v ZŠ Závodu 

míru. Parkety v obou tělocvičnách jsou značně opotřebené a nelze je již opravit, je nutná jejich 

výměna. Parkety vykazují značné rozestupy a zvýšené riziko úrazu žáků při hodinách tělesné výchovy 

a dalších sportujících osob. V zápisu z bezpečnostní kontroly školských zařízení jsou závady 

parketových podlah v tělocvičnách popsané jako velmi závažné. Původní parkety v obou tělocvičnách 

budou demontovány, bude provedeno vyrovnání podkladu, nalepení nových vlysů, lakování, tmelení, 

broušení a následně provedení nového lajnování. 

II. Jedná se o odvod z investičního fondu ZŠ Závodu míru do rozpočtu zřizovatele ve výši 1.900.000,0 

Kč. 

 
 

Návrh usnesení č. 13 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2787/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 50. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 

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

kapitálové výdaje položky "CS Pardubice - Chrudim - III. etapa - PD" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

Důvodová zpráva 

Navýšení schválené položky rozpočtu na celkovou výši 275 tis. z důvodu uzavření dodatku č. 1 k SOD 

na základě vynucené změny trasy cyklostezky dle požadavků SÚS Pk, ÚMO V, OŽP. Jedná se o 

přepracování projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení (70 tis. vč. DPH) a následné 

zpracování stupně k provedení stavby (205 tis. vč. DPH). V průběhu zpracování projektové 

dokumentace byla projektantem navržena trasa cyklostezky v podobě, která respektuje současnou 

situaci v lokalitě, tedy tak, že bude zachována poloha výsadby nových stromů v místech stávajících 

dožívajících. Samotná CS pak měla vést mezi stromy a polem a to tak, aby zábor cizích pozemků byl 

pro daný záměr co nejmenší. S vlastníky pozemků byl zároveň dojednán souhlas s úplatným 

převodem předmětných částí pozemků do vlastnictví statutárního města.  Toto řešení bylo 

objednatelem odsouhlaseno a projektantem rozpracováno. 

V průběhu projekčních prací bylo zjištěno, že výsadba stromů mezi CS a stávající komunikací vyvolává 

z důvodu bezpečnosti nutnost instalace svodidel podél komunikace II. třídy. To by zvýšilo investiční 

náklady o cca 2 mil. Kč a spolu se stromy výrazně ztížilo údržbu. Tato varianta je neprůchozí z pohledu 

SÚS Pk. Varianta bez výsadby také nepřipadá v úvahu, ÚMO V, OŽP požaduje náhradní výsadbu 

stromů v této lokalitě, v co největším počtu přímo podél CS. 
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Návrh usnesení č. 14 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2788/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 51. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

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

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

sportu). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 51. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

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

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

sportu). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 51. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

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

transfery položky "ZŠ Br. Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Žádáme o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 1.050,0 tis. Kč z běžných 

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

kultury a sportu) na běžné transfery položky "ZŠ - Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 

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

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

transfery položky "ZŠ - Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

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

upgrade IT v rámci rekonstrukce odborných učeben na ZŠ. Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 je 

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

školu určená na: 

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

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

platba. 

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

celou školu na stejnou úr oveň. Exis tuje několik var iant 

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

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

Každoročně se opakující platba. 

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

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

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

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

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

opakující platba. 

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

nové disky apod. 

 
 

Návrh usnesení č. 15 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2789/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 52. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 43,7 

tis. z běžných výdajů položky "Program podpory sportu - vyhlášení nejúspěšnějších sportovců" na 

běžné transfery položky "DDM Alfa (Družby) - KD Hronovická" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 43,7 tis. Kč z běžných 

výdajů položky "Program podpory sportu - Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu) na běžné transfery položky "DDM ALFA (Družby) Polabiny - KD 

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

spojených s pořádáním akce Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka 2021 (zajištění prostor 

a cateringu v KD Hronovická), která se uskuteční začátkem roku 2022. 

 
 

Návrh usnesení č. 16 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2790/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 53. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Územní studie Svítkov - sport" na běžné výdaje položky 

"Územní studie prostoru za Domem hudby" (správce 811 - Odbor hlavního architekta). 

Důvodová zpráva 

Přesun finančních prostředků určených na ÚS Svítkov sport z důvodu větší důležitosti řešení území v 

centru města, kde se připravuje několik investičních záměrů a je třeba i koordinace se zájmy města a 

řešením frekventovaného veřejného prostranství. Studie navrhne řešení území od západní části 

náměstí Republiky po ulici Na Hrádku, respektive prostoru za OC Grand a Domem hudby. Koordinace 

území zejména parteru – veřejných prostranství, dopravních vazeb v souvislosti s připravovanými 

záměry v tomto území a řešení pěších vazeb, zeleně, veřejného prostoru a dopravní obslužnosti. 
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Návrh usnesení č. 17 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2791/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 54. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

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

na běžné výdaje položky "Zelená brána - oprava dřevěného schodiště" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na opravu dřevěného schodiště na Zelené bráně. Provedeným stavebně 

technickým průzkumem byly zjištěny závady na dřevěném schodišti. Z důvodu bezpečnosti 

návštěvníků Zelené brány je nutné zajistit opravu schodiště, aby se předešlo úrazům.   

 
 

Návrh usnesení č. 18 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2792/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 55. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 330,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "Mokrý poldr na 

Spojilském odpadu" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 

Důvodová zpráva 

Město zadalo v r. 2021 zpracování PD na terénní úpravy pozemků v majetku města Pardubice č. 1185, 

1179/3 a 2709/1 vše v k.ú. Pardubice za účelem otevření zemníku. Projektová dokumentace z důvodu 

nedořešení přístupovývh komunikací nebyla v r. 2021 dokončena a schválená částka v rozpočtu 

města nebyla čerpána. Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z r. 2021 do 

rozpočtu r. 2022 na stejnou akci. Cílem akce je, aby mohla být zemina z lokality odvážena a využita na 

výstavbu severovýchodního obchvatu. Konfigurace terénu vzniklá těmito terénními úpravami bude 

východiskem pro budoucí plánovanou výstavbu poldru v uvažovaném rozsahu. Proto konfigurace 

výkopu se bude co nejvíce blížit konfiguraci terénu poldru. Odvoz a využití zeminy za peníze státu 

(ŘSD) by měl zlevnit výstavbu budoucího poldru bez rozlišení, kdo bude jeho investorem. 

 
 

Návrh usnesení č. 19 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2793/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 56. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" (správce 1327 - Odbor 

dopravy) na kapitálové výdaje položky "Cyklostojany - centrální část města - IV. etapa" (správce 

711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na další etapu realizace dodávky a montáže cyklostojanů v centru města 

stejného typu, které byly instalovány v rámci realizace rekonstrukce Třídy Míru. 

 
 

Návrh usnesení č. 20 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2794/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 57. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

770,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Zvýšení základního kapitálu akciových společností" na 

kapitálové výdaje položky "RFP a.s. - příplatek mimo základní kapitál" (správce 1411 - Odbor 

rozvoje a strategie). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 57. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 

200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Parkovací dům u MFA - zápůjčka RFP" na kapitálové 

výdaje položky "RFP a.s. - příplatek mimo základní kapitál" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 

strategie). 

Důvodová zpráva 

Dne 14. 1. 2022 obdrželo město Pardubice žádost představenstva RFP a.s., která vychází z snesení 

Rady města č. R/7048/2021 (citace: Rada města Pardubic schvaluje v pozici jediného akcionáře 

společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s. zpracování variantního modelu investičních a provozních 

výdajů MFA (dle účelu a rozsahu využívání MFA) v kontextu realizace výstavby nové 

hokejové/multifunkční arény na území města Pardubice, Z: představenstvo RFP a.s. T: do 1.3. 2022). 

Postup při plnění usnesení byl s ohledem na znalost území a vzájemných vazeb znamenal oslovení 

společnosti PPP  spol. s.r.o.  (architektonická studie) a společnosti H2O (ekonomická + provozní 

analýza), kdy předpokládaný rozsah spolupráce sebou ponese neplánované výdaje pro naši 

společnost ve výši 570. 000 Kč bez DPH.    Z důvodu požadavku Rady definovaného v usnesení č. 

R/7049/2021 (citace: Rada města Pardubic ukládá projektovému manažerovi projektu MAS Dukla 

sportovní a vedoucímu ORS zpracovat v součinnosti s a.s. Rozvojový fond Pardubice variantní model 

investiční a provozní náročnosti budoucích sportovišť (sportovních hal) tak, aby tyto varianty 

umožnily městu Pardubice následně rozhodovat v kontextu záměru realizace výstavby nové 

hokejové/multifunkční arény na území města Pardubice a v kontextu budoucí schválené varianty 

využívání MFA (enteria arény) v majetku společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s., Z: vedoucí ORS, 

T: do 31. 3. 2022", je navrženo navýšení plnění vůči RFP a.s. na zpracování odborné analýzy o 200 tis. 

Kč.  Z důvodu zjednodušení administrativních úkonů spojených se uzavřením smlouvy o zápůjčce s 
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následným plnění formou navyšování základního kapitálu peněžitým vkladem s předpokládaným 

zápočtem této zápůjčky je nově navrženo, aby potřebné smluvní plnění mezi městem a RFP a.s. bylo 

realizováno formou příplatku mimo ZK.  V případě schválení tohoto rozpočtového usnesení bude na 

jednání ZmP dne 31. 03. 2022 předložena ke schválení Smlouva o příplatku mimo základní kapitál, vč. 

předložení změny usnesení o zápůjčce na plnění formou příplatku mimo ZK. 

 
 

Návrh usnesení č. 21 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2795/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 58. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Analytické a metodické práce" na běžné výdaje položky 

"Správa akciových podílů - externí poradenství" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 58. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Zvýšení základního kapitálu akciových společností" na 

běžné výdaje položky "Správa akciových podílů - externí poradenství" (správce 1411 - Odbor 

rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

Z důvodu požadavku na zpracování odborných externích právních 

analýz/posudků/doporučení/vyhodnocení s vazbou na přípravu memoranda o spolupráci s firmou 

Elektrárny Opatovice a.s. (PROJEKT ZEVO), memoranda s firmou EKO -FAKTOR s.r.o. (PROJEKT CEKVO) 

a komunikace potenciální možnosti získat do majetku a.s. vlastněné městem Pardubice (případně 

SmP a.s.) spalovnu v Rybitví, je navrženo posílení položky o částku Kč 550,0 tis. Částka je 

"předběžným kvalifikovaným odhadem" za externí právní služby.  

 
 

Návrh usnesení č. 22 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2796/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 59. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 3 000,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "MŠ Teplého - 

rozšíření kapacit - PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o nový požadavek ve výši Kč 3 000,0 tis. na finanční prostředky na zpracování projektové 

dokumentace ve všech stupních. Dne 31.12.2021 byl ORS odevzdán návrh stavby, který byl projednán 

v komisi pro výchovu a vzdělávání dne 26.1.2022 a bude předložen na jednání ZmP dne 24.2.2022. 
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Rozšíření kapacit MŠ Teplého o 100 dětí (4 třídy) včetně úpravy zahrady, herních prvků a 

stravovacího provozu je důležité pro zajištění dostatečné kapacity v mateřských školách. Objekt je 

umístěn na sídlišti Dukla (městský obvod Pardubice V), kde žije cca 15 tis. obyvatel. Město má ambice 

čerpat dotace z programu ITI 2021+ na realizaci projektu. Náklady na zpracování  projektové 

dokumentace ve všech stupních budou hrazeny z vlastních zdrojů. Na jednání ZmP dne 24. 2. 2022 

bude předložen ke schválení investiční záměr tohoto projektu v souladu s "PRAVIDLA PRO 

SCHVALOVÁNÍ INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮV ZASTUPITELSTVU MĚSTA PARDUBIC" ze dne 15. 5. 2017.  

 
 

Návrh usnesení č. 23 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2797/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 60. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 3 000,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "Centrum sociálních 

služeb Bělehradská 389" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o nový požadavek ve výši 3 000 tis Kč na finanční prostředky na zpracování projektové 

dokumentace ve všech stupních. Návrh stavby, který byl projednán v komisi sociální a zdravotní věci 

a bude předložen jednání ZmP dne 24.2.2022. Cíl projektu spočívá ve vytvoření moderního centra, 

které by integrovalo služby pro osoby se smyslovým a zdravotním postižením na jednom místě. 

Přestěhováním organizací do nové budovy na Bělehradské 389 by došlo k uvolnění stávajících 

nebytových prostor města, které organizace užívají, což by mohlo mít přínos v jejich využití pro další 

důležité identifikované potřeby jako např. vytvoření nových kapacit mateřské školky.  

Přínosem projektu je vytvoření komplexního centra služeb pro cílovou skupinu lidí se zdravotním 

postižením, které by bylo v lokalitě s dobrou dopravní dostupností a v docházkové vzdálenosti od 

zastávek MHD. 

Technicky se bude jednat o částečnou rekonstrukci stávajících prostor domu a o přístavbu objektu 

společně s řešením prostranství okolo domu.  Město má ambice čerpat dotace z programu ITI 2021+ 

na realizaci projektu. Náklady na zpracování  projektové dokumentace ve všech stupních budou 

hrazeny z vlastních zdrojů. Na jednání ZmP dne 24. 2. 2022 bude předložen ke schválení investiční 

záměr tohoto projektu v souladu s PRAVIDLA PRO SCHVALOVÁNÍ INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ V 

ZASTUPITELSTVU MĚSTA PARDUBIC ze dne 15. 5. 2017.   

 
 

Návrh usnesení č. 24 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2798/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 61. Zapojení části nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 694,0 

tis. z rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "SUMP - plán 

udržitelné městské mobility" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
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Důvodová zpráva 

Město má uzavřenou smlouvu o dílo na Plán udržitelné městské mobility statutárního města 

Pardubice č. OVZ/VZZR/2019/016 ze dne 23.8.2019 ve výši 2 800 000,- Kč bez DPH tj. 3 388 000,- Kč 

vč. DPH. Dle harmonogramu plnění jsou jednotlivé části dokumentu navrženy k fakturaci v částkách 

ve třech platbách, kdy původní předpoklad úhrady roku 2021 tj. 560 + 840 tis. Kč bez DPH bude 

hrazen v letošním roce 2022. Částka zesmluvněná za analytickou část a návrhovou část dokumentu je 

tak nárokována k zapojení z minulého roku 2021 v částce 1 694 000,- Kč vč. DPH. V prosinci 2021 

požádal zpracovatel SUMP, společnost UDIMO SPOL. s r.o. o prodloužení termínu dokončení díla do 

28. 2. 2022. Při jednání o termínovém dodatku došlo k úpravě plnění, a to snížením celkové ceny o 

cca 300 tis. Kč (viz zapojení nižší částky o tento rozdíl). 

 
 

Návrh usnesení č. 25 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2799/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 62. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 803,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "Inteligentní dopravní 

systém - řízení křižovatek" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

Město realizuje od 02/2020 projekt Inteligentní řízení dopravy a souvisejících služeb na základě 

smlouvy č. OVZ/VZZR/2018/019 ze dne 16.10.2018 ve znění dodatku č.1, kdy součástí smlouvy je 

"pořízení systému křižovatek"  hrazených z kapitoly ORS a dále pak následný "servis" hrazený v rámci 

kapitoly OD. V rámci kapitoly ORS je zesmluvněna částka ve výši  28 269 169,5 Kč, kdy byly uhrazeny 

faktury do výše 26 466 541,75 Kč, a pro rok 2022 zbývá k úhradě část systému vážící se na preferenci 

MHD, jehož dokončení je plánováno na 04/2022 (vazba na radiovou síť - společné zadání/plnění pro 

DPmP a městskou policii, bylo dokončeno 12/2021). Nárokovaná částka k zapojení ve výši 1 802 

627,75 Kč je výše zbývajícího závazku k dokončení díla pro část "pořízení systému křižovatek" v rámci 

kapitoly ORS, neboť tato částka nebyla čerpána v prosinci 2021. 

 
 

Návrh usnesení č. 26 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2800/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 63. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 690,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "Energeticky úsporné 

projekty - regulace technických zařízení ZŠ a MŠ" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
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Důvodová zpráva 

Jedná se o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2021 na položku rozpočtu města 

2022, na postupné zregulování otopných soustav na objektech v majetku města, především ZŠ a MŠ a 

regulace vzduchotechniky. 

Podle zkušeností a došlých nákladů na energie, dochází v objektech po zateplení a především výměně 

oken k navýšení odběru tepla a energie pro vytápění a větrání. Je to dáno především tím, že je 

potlačena přirozená výměna vzduchu v objektu a větrání se tak zajišťuje ventilací oken přirozeným 

větráním, které je však neregulovatelné a dochází k vyšším únikům tepla z objektu. Výměnou oken či 

zateplením objektu dojde k výraznému snížení tepelných ztrát a dochází následně k přetápění 

objektu, které je řešeno větráním. V těchto případech je nutné zajistit regulaci systému vytápění či 

větrání tak, aby nedocházelo k únikům energií, tzn. osazení termostatických hlavic, provedení 

ekvitermních regulací na okruzích vytápění, regulace větrání podle potřeby vzduchu a vlhkosti. Dále 

dochází na objektech ZŠ a MŠ k překračování sjednaného výkonového maxima v případě dodávky 

tepla CZT, na objektech je nutno realizovat regulace maximálního průtoku a soudobosti chodu 

jednotlivých odběrných míst. Tato položka nebyla v roce 2021 čerpána z důvodu příprav technického 

řešení na realizaci opatření, které se předpokládá převážně v roce 2022. 

 
 

Návrh usnesení č. 27 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2801/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 64. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 28 000,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "Zvýšení základního 

kapitálu DPmP a.s. (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

V rámci II. změny rozpočtu města na rok 2022 je navrženo pokrytí zvýšení základního kapitálu 

společnost Dopravní podnik města Pardubic a.s. (dále jen DPMP) o částku 28 mil. Kč na pořízení 

pozemků pro novostavbu Terminálu Jih (parkovacího domu). Návrh je předkládán v souladu s 

vyčleňovacím usnesení číslo č. Z/1529/2020 ze dne 24. 09. 2020 - citace: "1. v rámci rozpočtu města 

na rok 2022 bude pokryto zvýšení základního kapitálu společnost Dopravní podnik města Pardubic 

a.s. (dále jen DPMP) o částku 28 mil. Kč na pořízení pozemků pro novostavbu Terminálu Jih 

(parkovacího domu);“ Pozn.: Pořizovací cena pozemku do majetku DPmP a.s. byla určena znaleckým 

posudkem znalce Milana Skřivánka ze dne 14. 10. 2019 (posudek č. 3914- 54/2019). Pokrytí je 

nezbytně nutné, neboť se k nákupu pozemků DPmP a.s. smluvně zavázal jejich majiteli, společnosti 

enteria a.s., kdy uzavření smlouvy bylo podmínkou pro získání souhlasů nezbytných pro získání 

územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení na stavbu "Terminálu JIH". 

 
 

Návrh usnesení č. 28 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2802/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 65. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 60 500,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu - 

energie" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

Důvodová zpráva 

viz příloha usnesení 

Příloha 

Energie - důvodová zpráva 

 
 

Návrh usnesení č. 29 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2803/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 66. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 4 500,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu MO III - Studánka" na rok 2022 na kapitálové transfery položky 

"Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359-365 - podíl města" (správce 598 - Ekonomický 

odbor). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o převod finančních prostředků ve výši Kč 4.500 tis. do rozpočtu MO III, jako fixní podíl 

města na spolufinancování předmětné akce, kterou bude realizovat MO III. Kompletní projektová 

dokumentace pro společné řízení a pro provedení stavby je dokončena, celkové realizační náklady dle 

rozpočtu této projektové dokumentace jsou ve výši cca Kč 6.000,0 tis. vč. DPH. Předpokládaný termín 

realizace v období letních prázdnin 2022. 

Financování  je navrhováno fixním podílem města ve výši Kč 4.500,0 tis. a dofinancováním z rozpočtu 

MO III na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele. Podíl města ve výši Kč 4.500,0 tis. 

vychází z příslibu na spolufinancování akce "RPS Dubina - etapa U - lokalita 6B - org. 6969" v celkové 

výši Kč 9.000,0 tis. v loňském roce, ze kterého byla čerpána zhruba 1/2. Celkové realizační náklady 

RPS Dubina (stavební 9.438 tis. a ostatní 59 tis. ) byly ve výši Kč 9.497,0 tis. vč. DPH (z toho přijatý 

transfer z MO III Kč 5.000,0 tis. a podíl města Kč 4.497,0 tis.). 

Projekt řeší nové šířkové uspořádání obousměrné komunikace, vybudování 25 parkovacích míst 

včetně chodníků a zesílených chodníkových ploch, odvodnění, přeložek sítí, sadových a terénních 

úprav a vybudování nového místa pro přecházení v nároží křižovatky Rumunská a U Školy. 

 
 

Návrh usnesení č. 30 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2804/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 67. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 

000,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na kapitálové výdaje položky 

https://aplikace.pardubice.eu/app/jednani/PodkladyKJednani/Z-2022-039/BODZ-2022-1030/028/Energie%20-%20důvodová%20zpráva.pdf
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"Budova U Divadla 828 - rekonstrukce interiéru přízemí objektu radnice MO I" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na stavební úpravy budovy U Divadla. Hlavní dispoziční úpravou v 1.NP je 

přemístění hlavního vchodu. Hlavní vchod z ulice U Divadla bude přemístěn do ulice Jindřišská. Za 

tímto hlavním vchodem vznikne vstupní vestibul s recepcí, v prostoru bývalé prodejny. Ze vstupního 

vestibulu budou přímo přístupné nové prostory pokladny a podatelny. Vzniknou tři nové kanceláře 

pro cca 8 administrativních pracovníků. Nově bude vytvořena kuchyňka jako zázemí administrativních 

pracovníků. Všechna technologická zařízení jsou plánována stávající včetně otopné soustavy se 

systémem dálkového vytápění společností EOP, budou doplněna pouze otopná tělesa. 

 
 

Návrh usnesení č. 31 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2805/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 68. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

120,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na kapitálové výdaje položky 

"Terminál Univerzita - pozemky" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na řešení majetkoprávního vypořádání pozemků ve vlastnictví Univerzity 

Pardubice v souvislosti s realizací stavby terminálu. Jedná se o náklady na zpracování geometrických 

plánů a zřízení věcných břemen (trvalý zábor), a to před zahájením stavby. Vypořádání pozemků pod 

dotační investiční akcí města „Terminál Univerzita“ dle specifických pravidel IROP musí infrastruktura 

(tj. terminál), který obdrží podporu, zůstat ve vlastnictví příjemce podpory. Listiny osvědčující 

vlastnické právo k těmto nemovitostem musí příjemce podpory doložit s první zprávou o udržitelnosti 

projektu.     

 
 

Návrh usnesení č. 32 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2806/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 69. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

950,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na kapitálové výdaje položky "ZŠ 

Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o  finanční prostředky určené na  projektovou dokumentaci na rekonstrukci kuchyně a 

gastro  v ZŠ Spořilov. Současný stav kuchyně  je nevyhovující, prostory a gastro zařízení je zastaralé, 

opotřebené a nevyhovující současným standardům. Veškeré rozvody vody, elektroinstalace, 
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kanalizace, podlahové povrchy a obklady jsou za hranicí životnosti. 

Předmětem je zpracování projektové dokumentace na celkovou  rekonstrukci prostoru kuchyně a 

zázemí v ZŠ Spořilov.  V rámci rekonstrukce kuchyně v základní škole budou provedeny úpravy 

dispozičního řešení kuchyně a souvisejících prostor, demontáž zařizovacích předmětů, předmětů 

gastro technologie, rozvodů vody, kanalizace, plynu, elektroinstalace, vzduchotechniky, vytápění a 

dále odstranění stávajících podlah v nutném rozsahu, povrchových úprav v podobě keramických 

obkladů dlažeb maleb či nátěrů.  

Nově budou zhotoveny zdravotechnické rozvody vč. tukové kanalizace a odlučovače tuků, rozvody 

plynu, rozvody vzduchotechniky včetně vzduchotechnické jednotky, rozvody silnoproudé a 

slaboproudé elektroinstalace  a rozvody výdejního systému. 

Bude vyspraveno podlahové souvrství včetně hydroizolační vrstvy, vyhotovení nových omítek popř. 

oprava stávajících, provedení nových povrchových úprav v podobě, keramických obkladů a dlažeb, 

nové výmalby, osazení nových dveřních výplní vč. zárubní. Nově bude instalováno zařízení gastro 

technologie a zařizovací předměty. 

 
 

Návrh usnesení č. 33 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2807/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 70. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

400,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na běžné výdaje položky "Oprava 

Mariánského sloupu vč. balustrády - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o  finanční prostředky určené na vypracování projektové dokumentace řešící restaurování 

Mariánského sloupu včetně balustrády.  Předmětem PD bude i  odstranění příčin vzniku trhlin 

vyskytujících se u napojení balustrádových polí  východní a západní strany na jižní nárožní bloky se 

sochami lvů. Zrestaurováním a zajištěním statiky tak  bude zabráněno  další destrukci významné 

kulturní památky. 

 
 

Návrh usnesení č. 34 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2808/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 71. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

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

na běžné výdaje položky "Oprava části komunikace Pod Břízkami - PD (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 
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Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace pro následné zajištění oprav nerovností 

komunikace Pod Břízkami a části ulice S.K. Neumanna, a to v úseku od křižovatky s ulicí U Krematoria 

po křižovatku s ulicí K Židovskému hřbitovu. 

 
 

Návrh usnesení č. 35 má stav Doporučeno 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 91,6 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2023 na 

běžné výdaje položky "Místní akční plán rozvoje vzdělávání III - vlastní zdroje" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání budeme čerpat finanční prostředky do 

maximální výše 1 832 000,- Kč (dle propočtu metodiky pro 100 zapojených IZO) a minimální povinný 

podíl města bude činit 5 % tj. 91 600,- Kč). 

Příloha 

MAP III 

 

Příloha 

Aktuální rozpočet 2022 - po II. změně 

https://aplikace.pardubice.eu/app/jednani/PodkladyKJednani/Z-2022-039/BODZ-2022-1030/035/MAP%20III.docx
https://aplikace.pardubice.eu/app/jednani/PodkladyKJednani/Z-2022-039/BODZ-2022-1030/Aktuální%20rozpočet%202022%20-%20po%20II.%20změně.xls

