






















































































Příloha č. 1 usnesení č.5 – Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Památníku Zámeček Pardubice 
 

Strana 1 (celkem 1)  
 

  
Statutární město Pardubice 
 

 
 
 

 
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a na základě usnesení č. XXXXX ze dne 
04.03.2021 
  

 
vydává dodatek č. 1 ke zřizovací listině  

 
 

Památníku Zámeček Pardubice,  
příspěvkové organizace 

 
schválené dne 17.12.2020  

 
 

v tomto znění: 
 

 
Čl. I 

 

1. Čl. II. (Základní údaje o organizaci) - se mění tak, že nově zní: 
  

Název organizace:   Památník Zámeček Pardubice, příspěvková organizace 
Zřízená ke dni:  01.04.2021 na dobu neurčitou 
Sídlo:   Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
Identifikační číslo (IČO):  09812806 
Právní forma:   příspěvková organizace  

 

 

Čl. II 

1. Ostatní ujednání zřizovací listiny, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny a v 
platnosti. Tento dodatek č. 1 ke zřizovací listině nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem města 
Pardubic. Účinný je od 01.04.2021. 

 
2. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí zřizovací listiny Památníku Zámeček Pardubice, 

příspěvkové organizace schválené dne 17.12.2020.   
 

V Pardubicích dne:  

 
 
Ing. Martin Charvát 
primátor města  



VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE PRO CESTOVNÍ RUCH 

ZA ROK 2020 
 

 

Předsedkyně komise:     Jiřina Klčová 

Členové komise: Jan Řeháček, Dis., Mária Ministrová, Jaroslav Mlateček, Radim Petružálek, 
Vojtěch Razskazov, Eduard Kraus, Bc. Stanislav Kolařík, Bedřich Práchenský, 
Lumír Sokol, Ing. Zdeněk Hájek, Bc. Alexandra Jetmarová, Bc. Markéta Krátká                                                 

                                             
Členové s hlasem poradním: Ing. Jaroslav Cihlo, Ludmila Zvěřinová 

Tajemnice komise:       Mgr. Jana Fiedlerová 

 

Komise Rady města Pardubic pro cestovní ruch se v roce 2020 sešla celkem 8x, z čehož 3x jednání 
proběhlo on-line z důvodu nouzového stavu v rámci špatné epidemiologické situace v republice. 

Komise nedoznala během roku žádných změn ve složení členů. Docházka členů komise je uvedena 
v tabulce č. 1 této zprávy. 

V rámci svých jednání umožnila komise osobní prezentaci projektu 6 subjektům, které se ucházely o 
dotaci z Programu podpory cestovního ruchu 2020 a o prezentaci projevily zájem. Projekty by měly být 
nejen atraktivními pro občany města, ale měly by také splňovat kritéria podpory cestovního ruchu, 
propagace města, propojování městských atraktivit za účelem zvyšování návštěvnosti města a jeho 
turistického potenciálu. 

Dle Pravidel pro poskytování dotací z Programu podpory cestovního ruchu bylo v roce 2020 zachováno 
rozdělení na dva dotační podtituly: 

• Rozvoj infrastruktury a služeb pro cestovní ruch (investiční/neinvestiční dotace) 
• Akce s významným turistickým potenciálem a marketingové aktivity (neinvestiční dotace) 

Celkem bylo v Programu podpory cestovního ruchu na rok 2020 z rozpočtu statutárního města 
Pardubice alokováno celkem 1.098.300 Kč + zůstatek roku 2019 ve výši 19.000 Kč. Vyčerpáno bylo 
celkem 929.800 Kč – podáno bylo 16 řádných žádostí a 1 žádost o individuální dotaci. Komise všechny 
předložené žádosti projednala s ohledem na stanovená hodnotící kritéria a následně předložila svá 
doporučení Radě města Pardubic (u žádostí do 50 tis. Kč) a Zastupitelstvu města Pardubic (u žádostí 
nad 50 tis. Kč). Projekty, které byly doporučeny k podpoře, jsou uvedeny v tabulce č. 2 této zprávy. 

S ohledem na opatření vlády v rámci prevence proti onemocnění COVID – 19 a s tím souvisejícím 
omezením konání hromadných akcí, se některé plánované akce přes snahu organizátorů nemohly 
uskutečnit (Létofest Pardubice 2020, Fresh festival, Výstava k 60. výročí Mezinárodní veteran rallye 
Pardubice), některé akce proběhly v omezeném režimu (např. Friendsfest). Vůči pořadatelům, kteří byli 
nuceni akce zrušit, byl uplatněn vstřícný přístup v podobě vyplacení dotace do výše max. 75 % 
prokazatelně vynaložených uznatelných nákladů. Tento přístup byl uplatněn v případě projektu 
Freshfestival – původní výše dotace byla revokována.  



  

Komise pro cestovní ruch na svém jednání projednala Pravidla Programu podpory cestovního ruchu 
pro rok 2021. Zásadní změnou Pravidel napříč všemi dotačními tituly města je zavedení elektronického 
podávání žádostí o dotace prostřednictvím Portálu občana. Hodnotící kritéria byla ponechána ve znění 
roku 2020, kdy bylo nově zařazeno hodnotící kritérium – Ekologická odpovědnost projektu, které 
posuzuje odpadové hospodaření v rámci projektu (eliminace a třídění odpadu, …), využívání alternativ 
k plastovému nádobí, používání vratných kelímků atd.). 

Na jednáních komise byly mimo jiné projednávány tyto záležitosti: 

• Akční plán TO Pardubicko vycházející z platné Koncepce cestovního ruchu – plnění a výhled pro 
další roky 

• Žádost o mimořádnou dotaci pro Aviatickou pouť, která si v roce 2020 připomínala výročí 30 
let (akce se nakonec s ohledem na preventivní opatření proti onemocnění COVID-19 
neuskutečnila) 

• Prezentace – ředitelka organizace oblastního destinačního managementu, spolku Pardubicko 
– Perníkové srdce Čech, Markéta Krátká: 

o seznámení se stávajícími aktivitami spolku, plány na budoucí období  
o výsledky z průzkumu týkajícího se dopadu pandemie Covid – 19 na subjekty působící 

v cestovním ruchu v TO Pardubicko 
o seznámení se statistickými údaji o kapacitách HUZ a počtu návštěvníků v HUZ (na 

úrovni turistické oblasti a na úrovni města) s dostupnými daty za rok 2019 (patrná 
pozvolná rostoucí tendence) 

o seznámení s auditem cestovního ruchu pro TO Pardubicko  
• situaci aktérů cestovního ruchu poznamenanou pandemií COVID-19 a způsob vypořádání 

přidělených dotací projektům, které nemohly být realizovány 
• Prezentace – nová ředitelka Turistického informačního centra Pardubice, Mgr.et Mgr. 

Miloslava Christová – představena nová koncepce směřování organizace, akční plán 
organizace 

• Schválení záměru zpracování Strategie podpory cestovního ruchu TO Pardubicko pro období 
let 2021-2025 

• Seznámení s projektem rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček, doporučení schválit 
jako právní formu samostatnou příspěvkovou organizaci zřizovanou statutárním městem 
Pardubice 

• Projednání Pravidel Programu podpory cestovního ruchu na rok 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka č. 1- Docházka členů komise 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka č. 2 – Přehled příjemců dotací 2020 

 

Zpracovala: 

Jiřina Klčová, předsedkyně komise pro cestovní ruch 

Mgr. Jana Fiedlerová, tajemnice komise pro cestovní ruch 

1 098 300 Kč     
19 000 Kč          

1 Friends Agency s.r.o. Friends Fest            5 200 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč

3 RETROMĚSTEČKO s.r.o. Retroměstečko (nejen) ČSLA, setkání 
hasičů a bezpečnostních složek            3 000 000 Kč 190 000 Kč 190 000 Kč

4 Pardubický spolek historie železniční 
dopravy

Provoz železničního Musea Rosice nad 
Labem                  78 565 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč

5 Společnost Jana Kašpara, z.s. Aviatický festival                300 000 Kč 19 300 Kč 19 300 Kč

6 Východočeské muzeum v Pardubicích Turistické atraktivity na  Zámku 
Pardubice                110 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč

7 Yashica Events a.s. Létofest Pardubice 2020            5 835 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč

8 Veteran klub Pardubice Veteran Randevu Pardubice 2020                295 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč

9 Escape Media s.r.o. Food Truck Fest                376 200 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč

10 Pigs production s.r.o. Fresh Festival            3 200 000 Kč 190 000 Kč 142 500 Kč

894 300 Kč 706 800 Kč

11 Sport Motion s.r.o. SUP Pardubice                757 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč

12 Pardubický spolek historie železniční 
dopravy

Zvýšení atraktivity Musea Rosice - 
exponáty                511 500 Kč 45 000 Kč 45 000 Kč

13 Klub českých turistů Pardubický kraj Značení pěších turistických tras                  18 055 Kč 7 000 Kč 7 000 Kč

14 Klub českých turistů Pardubický kraj Kontrola a oprava silničního značení pro 
cyklisty                  58 000 Kč 21 000 Kč 21 000 Kč

223 000 Kč 223 000 Kč

929 800 Kč

ZŮSTATEK 187 500 Kč

CELKEM 

ROZVOJ INFRASTRUKTURY A SLUŽEB PRO CESTOVNÍ RUCH

Číslo 
žádosti

Žadatel Název akce - projektu
Celkové 

PLÁNOVANÉ 
náklady projektu

SCHVÁLENÁ 
DOTACE

SKUTEČNÉ 
ČERPÁNÍ 
DOTACE

PPCR 2020
Program podpory cestovního ruchu k 1. 1. 2020
Zůstatek 2019

AKCE S VÝZNAMNÝM TURISTICKÝM POTENCIÁLEM A MARKETINGOVÉ AKTIVITY 

Číslo 
žádosti

Žadatel Název akce - projektu
Celkové 

PLÁNOVANÉ 
náklady projektu

SCHVÁLENÁ 
DOTACE

SKUTEČNÉ 
ČERPÁNÍ 
DOTACE
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Statutární město Pardubice 
Zastupitelstvo města Pardubic 

 
 
 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. ../2021,  
KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2019,  

KTEROU SE VYDÁVÁ STATUT MĚSTA PARDUBIC, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ 
VYHLÁŠKY Č. 7/2020 

 
Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne ….. 2021 usnesením č. Z/…./2021 usneslo vydat 
na základě ust. § 130 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  
a v souladu s ust. § 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. 4/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic, ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 7/2020, se mění takto: 
 

 
1. V Příloze č. 4 zní část označená jako Městský obvod Pardubice I nově takto: 

 
„Městský obvod Pardubice I: 
 

část pozemku označeného jako pozemková parcela č. 316/13 – ostatní plocha, jiná plocha, v 
katastrálním území Pardubice (lokalita za Domem hudby, ul. Na Hrádku), graficky vymezená (červeně 
zvýrazněná) v níže uvedeném zákresu:  
 
 

“ 
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2. V Příloze č. 1 odst. 6 písm. c) zní poznámka pod čarou č. 10 takto: 
  

         „10 § 29 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích“. 
 
 
 

Čl. 2 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.   
 

 
 
 
……………………...........................................       ……………………............................................... 

  Ing. Martin Charvát              Ing. Petr Kvaš  
          primátor           náměstek primátora  

      statutárního města Pardubic                  statutárního města Pardubic 
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Statutární město Pardubice 
Rada města Pardubic 

 

 

 

SMĚRNICE Č. 13/2016 ………………. 
PRAVIDLA PRO PŘÍPRAVU ZPRÁV NA JEDNÁNÍ RADY A 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA A PRO KOMENTÁŘE K PLNĚNÍ USNESENÍ 
 

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

znění pozdějších předpisů, vydává tuto směrnici. 

Čl. 1  
Úvodní ustanovení 

(1) Tato směrnice Pravidla pro přípravu zpráv na jednání rady a zastupitelstva města jsou  je vytvořena 

za účelem dosažení vyššího stupně jednotnosti, přesnosti, srozumitelnosti a kontrolovatelnosti 

náležitostí zpráv a formulace návrhu usnesení. 

(2) Tímto materiálemTouto směrnicí se ukládá zaměstnancům statutárního města Pardubic, zařazeným 

do Magistrátu města Pardubic, zabezpečit následující postup při přípravě a předkládání zpráv pro 

jednání rady a zastupitelstva, a při formulaci komentářů k plnění usnesení.   

(3) Pro přípravu a zpracování zpráv pro jednání rady a zastupitelstva města a pro účely evidence a 

sledování plnění usnesení se vždy využívá speciální softwarová aplikace Usnesení (dále jen „aplikace“).  

Čl. 2  
Návrh programu jednání 

(1)  Zařazení zprávy do návrhu programu jednání schvaluje předkladatel. Poté, co vkladatel bodu založí 

bod v aplikaci, je uvedenému předkladateli automaticky vygenerována e-mailová zpráva se žádostí o 

zařazení bodu do návrhu programu jednání. Po otevření příslušného odkazu na vyřízení žádosti 

předkladatel může zařazení bodu do programu schválit či odmítnout a své odmítnutí zdůvodnit 

v příslušné kolonce pro komentář.  

(2) Zprávy, které mají vliv na rozpočet, se na jednání předkládají zásadně se zajištěním finančního krytí a 

vymezením položky v rozpočtu města. 

(3) Zpracovatelem zprávy je zpravidla příslušný vedoucí odboru či vedoucí oddělení. Zpracovatel 

odpovídá nejen za věcnou správnost a projednání s dotčenými orgány, odbory apod., ale i za formální a 

jazykovou správnost. Zpracovatel dále zodpovídá za shodu obsahu zprávy (včetně příloh) v listinné 

podobě a v  aplikaci. Připouští se uvedení více zpracovatelů (např. vedoucí odboru + vedoucí jiného 

odboru, vedoucí odboru + vedoucí oddělení, vedoucí odboru + příslušný referent atd.). 

(4) Návrhy k projednání na schůzi rady může předkládat každý člen rady města, každý člen 

zastupitelstva města, tajemník magistrátu, vedoucí jednotlivých odborů magistrátu, ředitel městské 

policie a předsedové komisí rady1.  

(5) Právo předkládat zastupitelstvu města návrhy k projednání mají členové zastupitelstva města, rada 

města a výbory ZmP dle příslušného ustanovení zákona o obcích, v platném znění.2 

 
1 Čl. 6 odst. 1 Jednacího řádu Rady města Pardubic 
2 Čl. 3 odst. 6 Jednacího řádu Zastupitelstva města Pardubic 
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Čl. 3  
Části zprávy 

(1) Zprávy jsou rozlišovány na řádné a informativní. Jsou vždy generovány z aplikace, a obsahují 

zpravidla pořadové číslo, datum jednání, název zprávy, návrh usnesení, informaci o vlivu na rozpočet 

města a informaci o projednání v příslušných orgánech města, dále důvodovou zprávu, případně jednu 

nebo více příloh. Informativní zprávy mají pouze informativní charakter, neobsahují návrh na usnesení 

ani informaci o vlivu na rozpočet města.  

(2) Název zprávy vystihuje vlastní obsah zprávy, neměl by však být neopodstatněně obsáhlý. 

 Název revokační zprávy obsahuje následující sousloví (v textu se píše bez uvozovek): 

 „revokace usnesení“ (ruší-li se usnesení částečně nebo dochází k jeho změně) nebo 

 „zrušení usnesení“ (ruší-li se usnesení jako CELEK) 

v obou případech ve zprávách, které jsou ve výhradní schvalovací kompetenci rady nebo 

zastupitelstva 

– nebo obsahuje následující sousloví: 

 „návrh revokace usnesení“ nebo 

 „návrh zrušení usnesení“ 

v obou případech ve zprávách, které jsou předkládány radě a dále jsou postoupeny 

zastupitelstvu; při předložení takové zprávy zastupitelstvu (po schválení návrhu radou) se zpráva 

na jednání zastupitelstva již pojmenuje podle předcházející odrážky. 

Termínem „zrušení“ se označuje zrušení CELÉHO usnesení. V ostatních případech (vč. zrušení ČÁSTI 

usnesení) se používá termín „revokace“. Více k revokacím viz v čl. 9. 

(3) Důvodová zpráva musí vyjadřovat základní obsah zprávy s poukazem na důležité body materiálu. 

 Součástí důvodové zprávy má být zpravidla zejména: 

a) stručně vyjádřená východiska a zhodnocení dosavadního stavu, 

b) rozbor příčin případných nedostatků, 

c) odůvodnění navrhovaných opatření včetně vypořádání zásadních připomínek z projednání 

materiálu s dotčenými orgány, odbory úřadu apod., 

d) vyjádření o ekonomických dopadech.  

(4) Pokud budou ze zprávy, která není předložena ekonomickým odborem, vyplývat dopady na rozpočet 

města, je vždy nutno konzultovat obsah zprávy s vedoucím ekonomického odboru, anebo jím 

pověřeným pracovníkem ekonomického odboru. 

(5) Má-li zpráva přímý či nepřímý negativní dopad na rozpočet (např. dotace, dar, výpůjčka), musí závěr 

důvodové zprávy obsahovat rovněž informaci o tom, zda se jedná o veřejnou podporu či nikoliv. Pokud 

půjde o veřejnou podporu, musí být popsán právní režim jejího poskytnutí.  

Čl. 4  
K některým dalším náležitostem zpráv 

(1) Zprávy musí být obecně koncipovány tak, aby byly chráněny údaje, které nelze zveřejňovat (např. 

osobní údaje). 

Při předkládání materiálu, který je určen vymezenému okruhu osob, je nezbytné informovat o této 

skutečnosti organizační oddělení a v aplikaci tyto materiály označit jako přílohy s citlivým obsahem. 

(2) Zprávy se odevzdávají podepsané předkladatelem i zpracovatelem (v případě uvedení konzultanta i 

tímto konzultantem). Odpovědnost za případnou předkladatelem či konzultantem nepodepsanou 

zprávu nese zpracovatel. V aplikaci obsah zprávy publikuje vkladatel bodu po jejím schválení 

předkladatelem, zpracovatelem i konzultantem (pokud je uveden). 

(3) Zprávy na jednání rady, které jsou výsledkem spolupráce s externím partnerem, uvádí a případně 

komentuje vždy za zpracovatele zástupce magistrátu, pokud rada nerozhodne jinak. 
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(4) V případě nesouhlasu předkladatele, zpracovatele nebo konzultanta s usnesením nebo s jinými 

částmi zprávy uvedou své vyjádření na příslušném místě, tj. buď u svého podpisu, nebo v rámci 

důvodové zprávy. 

(5) Pokud mají předložené návrhy na usnesení vliv na rozpočet města, bude tato skutečnost 

zaznamenána na zprávě s konkrétním upřesněním, o jakou položku se jedná. Obdobně se postupuje 

v případě, že mají předložené návrhy na usnesení vliv na strategický plán města. V takovém případě je 

nutné konkretizovat tzv. specifické cíle. 

(6) Nedoporučuje se ve zprávách uvádět zkratky, které dávají možnost různého výkladu, jako např. DD 

(domov důchodců / dětský domov), DZ (důvodová zpráva), PO (příspěvková organizace / požární 

ochrana) apod. Zkratky či akronymy mohou být ve zprávách uváděny za předpokladu, že jsou 

srozumitelně vysvětleny.  

(7) Zpracovatelé se řídí kodifikovanou (obecně platnou) normou českého pravopisu a pravopisným 

územ (nebo pravidlem užívaným úřadem).  

Čl. 5  
Změny ve zprávách  

(1) Po projednání s konzultantem nelze již zprávu měnit bez jeho vědomí. 

(2) Pokud je doplňována či opravována již předaná zpráva, musí být rozdávaný doplněk viditelně 

označen. V aplikaci je nutné po každé provedené změně provést generování zprávy a novou publikaci. 

(3) Jakékoliv následné změny (s výjimkou zřejmých formálních či gramatických chyb) po schválení 

usnesení je možno vykonat pouze novou (revokační) zprávou.  

Čl. 6  
Usnesení a jeho části 

(1) Usnesení se skládá z výroku a textu usnesení. 

(2) Návrh usnesení musí být formulován stručně (pokud možno), výstižně, adresně a konkrétně (zejm. v 

odkazech na případné přílohy) s ohledem na splnitelnost (vykonatelnost) určenou osobou ve 

stanoveném čase. Návrh usnesení musí být v souladu se zásadami českého pravopisu. 

(3) Pokud z usnesení vyplývá byť jen jeden úkol, musí mít usnesení ukládací část (viz čl. 7). Výjimkou je 

případ, kdy rada schvaluje pouze návrh, který je určen k projednání v zastupitelstvu; v tomto případě se 

má za to, že úkol předložit návrh k projednání v zastupitelstvu vzniká předkladateli a zpracovateli zprávy 

automaticky, bez nutnosti přijímat ukládací usnesení. 

Čl. 7  
Náležitosti ukládací části usnesení 

(1) Pokud je předkládáno ukládací usnesení, je povinností zpracovatele porovnat, zda takové usnesení či 

jeho část nevytvoří duplicitu s již dříve přijatým usnesením (popřípadě nemění již dříve přijaté 

usnesení), které je v systému kontroly plnění usnesení vykazováno jako usnesení rozpracované či trvalé. 

(2) V ukládací části se u každého odstavce (podbodu) vždy uvádí termín splnění a zodpovědné osoby 

(člen zastupitelstva, člen rady, tajemník magistrátu, vedoucí odboru, vedoucí oddělení).   

(3) U návrhu usnesení do rady typu „ukládá uzavřít smlouvu …“, se uvádějí jako zodpovědné osoby 

příslušný člen rady a vedoucí odboru, který zodpovídá za vyhotovení materiálu.3 

 
3 Oprávnění k uzavírání smluv upravuje zákon, resp. organizační řád magistrátu. 
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(4) Je-li předmětem úkolu získání povolení/rozhodnutí apod., je třeba usnesení formulovat ve smyslu 

“zajistit povolení/rozhodnutí …” nebo "podat žádost a předložit zprávu o jejím vyřízení" tak, aby bylo 

zřejmé, že úkol je splněn (a může být vyřazen z evidence úkolů) až v okamžiku, kdy je dosaženo vydání 

předmětného povolení/rozhodnutí apod., nebo zastupitelstvo/rada dostane zprávu k rozhodnutí o 

dalším postupu (v případě záporného vyřízení žádosti). 

(5) Usnesení typu "schvaluje záměr" se zpravidla doprovodí ukládacím usnesením, které uloží konkrétní 

úkoly směřující k realizaci schváleného záměru. 

(6) Usnesení, jehož předmětem je úkol předložit věc k projednání příslušnému orgánu, je vždy 

formulováno ve smyslu „předložit k projednání“, nikoli „předložit ke schválení“. 

(47) Po přijetí ukládacího usnesení vkladatel návrhu založí úkol v aplikaci. V kolonce „Zodpovědná 

osoba“ vyplní jméno zodpovědné osoby uvedené v textu usnesení. V kolonce „Přiřazeno“ vyplní jméno 

osoby, která daný úkol řeší a dále s ním nakládá. 

Čl. 8  
Náležitosti revokujícího usnesení 

(1) V případě nemožnosti plnění termínů uložených radou či zastupitelstvem řešitel úkolu 

prostřednictvím aplikace požádá o změnu termínu. Organizační oddělení zpracuje souhrn žádostí 

(zpravidla jednou měsíčně) a tento předloží příslušnému orgánu (rada, zastupitelstvo) ke schválení.  

(2) V případě jakékoliv změny (doplnění, úpravy, vypuštění části textu, zrušení) v usnesení nebo příloze 

je třeba včas navrhnout revokaci. 

(2) Revokace je každá změna v dříve schváleném usnesení nebo v příloze. Změnou se myslí: změna 

zodpovědné osoby, změna textu (nebo číselného údaje) dříve schváleného usnesení nebo přílohy. 

Změna má povětšinou podobu náhrady textu jiným textem, vypuštění (části) textu, zrušení (části) textu. 

(3) Je nepřípustné popisovat revokační změnu pouze v důvodové zprávě a nezapracovat ji do usnesení. 

Každá zpráva obsahující revokaci musí uvádět revokovanou záležitost i v usnesení. 

(4) Pokud není revokace v kompetenci rady, schvaluje se na jednání rady návrh revokace usnesení nebo 

návrh zrušení usnesení.  

(5) Více současných revokací jednoho odboru může být sdruženo do jedné zprávy. 

(6) V návrhu usnesení se slovo „revokace“ neuvádí. Zde se již přímo upřesňuje typ revokace: „mění“, 

„doplňuje“, „nahrazuje“, „ruší“. 

(7) Revokace se v usnesení neuvádí výrokem „schvaluje“ (např. „schvaluje změnu termínu“ nebo 

„schvaluje změnu usnesení“ apod.). Výrokem je vždy slovní vyjádření typu revokace (viz předcházející 

odstavec), např. „doplňuje přílohu č. …“ apod. 

 (9) Nelze revokovat splněné usnesení, a pokud není dohodnuto jinak ani usnesení, jehož termín splnění 

již uplynul. 

(10) Při změně textu se v usnesení revokační zprávy zpravidla nevypisuje celý text původního usnesení, 

je však třeba vypsat jej do důvodové zprávy. Uvede se jen stručná charakteristika revokovaného 

usnesení. Např. „mění stávající text uvedený v usnesení R/…, bod 2b), týkající se přestavby … z 

původního textu … textem …“.  

(11) Zpráva se změnou při jmenování do různých komisí a problematika revokací: 

a) změna ve jmenování do komise pro výběrové a zadávací řízení JE REVOKACÍ, 

b) změna ve jmenování do komise rady nebo do výboru zastupitelstva NENÍ REVOKACÍ; jedná se 

totiž o samosprávný akt jmenování (či odvolání). 
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(12) Z povahy některých typů zpráv vyplývá někdy i nutnost revokace textu přílohy. 

a) Příklad usnesení se zrušením části textu v příloze: „ruší dotaci poskytnutou usnesením R/… 

občanskému sdružení … dle tabulky A přílohy č. 1 zprávy“. 

b) V případě revokace v příloze se ke zprávě přikládá i příloha s novým zněním. 

(13) V případě rozsáhlejších změn se předcházející usnesení zpravidla ruší a nahrazuje novým. 

Čl. 9  
K některým dalším náležitostem usnesení 

(1) Pokud zpráva obsahuje záležitosti schvalované v kompetenci rady a současně i záležitosti 

předkládané jako návrh k projednání zastupitelstvu, je třeba tyto dva okruhy v usnesení odlišit 

a samostatně je věcně popsat i v oddělených částech důvodové zprávy nebo v samostatných přílohách. 

(2) Pokud usnesení odkazuje v opodstatněných případech na přílohu, je nutno vždy uvádět, že se jedná 

o přílohu usnesení, např. „… dle přílohy č. …usnesení“. V případě, že se návrh usnesení odkazující na 

přílohu týká rozhodnutí o smluvním vztahu s externím subjektem, musí být přímo v návrhu usnesení 

uvedena: 

- přesná specifikace tohoto externího subjektu (název, sídlo, IČO či jiné identifikační číslo - pokud jej 

má), 

- finanční částka předmětného plnění (pokud lze určit její konkrétní výši), 

- délka smluvního vztahu (doba určitá – konkrétní délka; doba neurčitá).  

(3) Úkoly vyplývající ze zprávy musí být jasně formulovány v usnesení. Pokud řešitel shledá svěřený úkol 

jako splněný, v aplikaci označí stav úkolu na „žádost o vyřazení z evidence“. Organizační oddělení na 

jednání Kontrolního výboru ZmP (zpravidla 1x za čtvrtletí) zpracuje souhrn těchto žádostí, který je 

posoudí a s případným souhlasným či nesouhlasným stanoviskem předloží orgánům města (rada, 

zastupitelstvo) ke schválení. V případě nemožnosti plnění termínů uložených zastupitelstvem řešitel 

úkolu prostřednictvím aplikace požádá o změnu termínu, svoji žádost patřičně zdůvodní 

v komentáři a navrhne nový kontrolní termín. Organizační oddělení zpracuje souhrn žádostí a tento 

předloží primátor radě či zastupitelstvu města. 

(4) U návrhu usnesení je nutné formulačně rozlišovat záležitost, kterou rada schvaluje ve své 

kompetenci, a záležitost, kdy rada schvaluje pouze návrh určený k projednání zastupitelstvu. Pokud se 

jedná o návrh, používá se termín „návrh“ („… schvaluje návrh …“). 

(5) Nelze předkládat „negativní“ návrh usnesení typu „neschvaluje“. Návrh usnesení je tedy vždy 

formulován „pozitivně“ s tím, že se vždy uvede, zda je návrh doporučen či nedoporučen ke schválení. 

Pokud usnesení obsahuje více bodů, přičemž některé z nich jsou doporučeny a některé naopak nejsou 

doporučeny ke schválení, uvedou se zpravidla jako první v pořadí ty body usnesení, které jsou 

doporučeny ke schválení.  

(6) Pokud rada či zastupitelstvo schvaluje materiál, který má být vydán jako vnitřní norma magistrátu, 

uvede zpracovatel do ukládací části usnesení úkol k vydání normy se zodpovědností vedoucího 

kanceláře tajemníka. Text části usnesení bude v tomto případě znít: „ukládá zabezpečit vydání (čeho) … 

jako vnitřní normy magistrátu“, a doplní se termín splnění.  

Čl. 10  
Náležitosti zpráv předkládaných radě při jejím rozhodování ve věcech města jako jediného akcionáře 

(1) Administrativní podporu orgánů akciových společností, kterých je město jediným akcionářem, 

zajišťuje pro účely rozhodování ve věcech města jako jediného akcionáře věcně příslušný odbor 

magistrátu. Přizvání externích osob na jednání zajišťuje tento odbor. 
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(2) Pokud je předkládána zpráva radě při jejím rozhodování ve věcech města jako jediného akcionáře, 

má název zprávy podobu: „Rozhodování ve věcech města jako jediného akcionáře … (název a. s.)“.  

 

Čl. 11 
Komentáře v aplikaci 

(1) Odpovědná osoba okomentuje v aplikaci stav plnění příslušného usnesení. 

(2) Do závěrečného komentáře se neuvádějí informace, které nesouvisí přímo s plněním úkolu. 

Komentáře jsou formulovány věcně, pokud možno stručně, přehledně a srozumitelně.  

(3) Bylo-li dané usnesení revokováno/zrušeno, je třeba uvést do aplikace číslo revokujícího/rušícího 

usnesení a konstatování, zda byl úkol zrušen, změněn či nahrazen novým úkolem (evidovaným pod 

novým číslem usnesení). 

(4) Brání-li splnění úkolu vyplývajícího z usnesení přijatého orgánem města jakékoliv objektivní důvody, 

nemůže být dané usnesení vyřazeno z evidence pouze na základě konstatování odpovědné osoby v 

komentáři, ale může být vyřazeno až na základě jeho revokace či zrušení příslušným orgánem města. 

Úkol nelze splnit prostřednictvím úkonů, které odpovědná osoba považuje za “náhradní způsob 

splnění”, který se však míjí formulací úkolu v usnesení. Takové okolnosti však mohou být důvodem pro 

jeho revokaci/zrušení. 

(5) V případě žádosti o prodloužení termínu je třeba v aplikaci uvést kroky, které již byly učiněny ke 

splnění úkolu a jaké okolnosti zdržely/zdržují jeho splnění v termínu. 

 

Čl. 121  
Závěrečná ustanovení 

(1) O schválení výjimečně odlišného postupu rozhoduje v případě členů zastupitelstva či rady rada, v 

případě zpráv podávaných magistrátem primátor města. 

(2) Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2016 15. března 2021. Touto směrnicí se ruší 

směrnice č. 613/2016. 

(3) Nedílnou součástí této směrnice jsou přílohy č. 1 (Vzorová usnesení), a č. 2 (Revokace usnesení nebo 

přílohy) a č. 3 (Strategický plán rozvoje města Pardubice - základní členění: Pilíře/cíle).  

(4) Některé další otázky přípravy zpráv, dále pak svolání, průběh schůze, způsob usnášení, způsob 

realizace přijatých usnesení, kontrolu plnění úkolů, případně další otázky spojené s činností rady a 

zastupitelstva upravují Jednací řád Rady města Pardubic, Jednací řád Zastupitelstva města Pardubic a 

zákon o obcích, v platném znění. 

 

 

 

 

………………………………                        …………………………………… 

Ing. Martin Charvát   

primátor města  

                  Mgr. Michal Zitko, MPA 

                  tajemník magistrátu  
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Příloha č. 1 ke směrnici č. 13/2016 

 
Vzorová usnesení 

(Příklady formulací usnesení) 

 

 

 
Obecné modely usnesení rady určeného zastupitelstvu 

Modely prezentují zavedené typy usnesení rady, které jsou určeny zastupitelstvu. UJEDNOCUJÍ SLED 

jednotlivých náležitostí usnesení. V zásadě existují (zjednodušeně) dva nejpoužívanější modely usnesení 

rady určeného zastupitelstvu: 

výrok – komu – co 

výrok – komu – k čemu – co 

Model 1 
VÝROK (a jeho upřesnění) – KOMU – CO 

 

Rada města Pardubic  

u k l á d á  

informovat Zastupitelstvo města Pardubic o schváleném rozpočtovém opatření 

 

 

 

 

Model 2 
VÝROK (a jeho upřesnění) – KOMU – K ČEMU („k projednání“) – CO 

 

Zastupitelstvo města Pardubic  

u k l á d á  

předložit Zastupitelstvu města Pardubic k projednání návrh … 

 

 

 

 

 

 

 

v!rok  
a jeho 

upřesnění 

komu/koho co / o 
čem 

komu k čemu co v!rok  
a jeho 

upřesnění 
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Příloha č. 2 ke směrnici č. 13/2016 

Revokace usnesení nebo přílohy 

Příklad 1 
ZMĚNA textu uvnitř jednoho bodu či podbodu usnesení; týká se změny, která nepřesahuje rozsah 

jednoho podbodu či jednoho bodu, který není dále dělen na podbody. 

m ě n í  

stávající text uvedený v usnesení R…, bod …, (písm. …,) týkající se … z původního textu „…“ na text „…“. 

Ostatní text usnesení zůstává beze změny 

Příklad 2 
DOPLNĚNÍ nového textu. 

d o p l ň u j e  

v usnesení R… za bod … (, písm. …,) text „…“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny 

Příklad 3 
ZMĚNA/NÁHRADA celého bodu či podbodu usnesení. 

n a h r a z u j e  

usnesení R…, bod …, (písm. …,) týkající se … textem „…“. Ostatní části usnesení zůstávají beze změny 

Příklad 4 
ZRUŠENÍ textu uvnitř jednoho bodu usnesení. 

r u š í  

stávající text uvedený v usnesení R…, bod …, písm. …, týkající se … ve znění „…“ bez náhrady. Ostatní 

text usnesení zůstává beze změny 

Příklad 5 
ZRUŠENÍ celého bodu či písmene usnesení. 

r u š í  

usnesení R…, bod …, (písm. …,) týkající se …. Ostatní části usnesení zůstávají beze změny 

Příklad 6 
ZRUŠENÍ celého usnesení. 

r u š í  

usnesení R… 

Příklad 7 
Revokace v příloze. 

R u š í  

rozhodnutí o poskytnutí dotace dle usnesení R… (komu) …. dle přílohy č. … zprávy4 

Příklad 8 
Opakovaná revokace. 

m ě n í  

v usnesení R…, bod …, (písm. …,) ve znění R…, bod …, (písm. …,) … 

 
4 Popř. doplnit konkrétní část, polo"ku přílohy, která se ru#í 

Původní usnesení 

 
Předcházející revokace 
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Příloha č. 3 ke směrnici č. 13/2016 
 
 
 
 
  Strategický plán rozvoje města Pardubice – základní členění: Pilíře/cíle  
1.     Životní prostředí, územní rozvoj a energetika 

1.1.   Zajistit efektivní odpadové hospodářství, využít odpady jako ekonomickou příležitost 

1.2.   Vytvořit podmínky pro hospodárné nakládání s energií a zavést systém řízení energetického  

          hospodaření města a městských organizací 

1.3.   Snižovat znečišťování ovzduší a zamezit zvyšování hlukové zátěže nad stanovené limity 

1.4.   Zlepšovat kvalitu veřejného prostranství ve městě, optimalizovat územně technické  

          a sociálně-psychologické podmínky pro rozvoj bydlení 

1.5.   Využít potenciálu řek Labe a Chrudimky a ostatních vodních ploch pro oživení města; rozšířit  

          zelené plochy k občanskému využití 

1.6.   Podporovat ekologickou výchovu a osvětu 

1.7.   Podporovat odstraňování ekologických zátěží a omezit rizika z nich plynoucí  
 2.       Doprava a mobilita 
2.1.    Zkvalitnit dopravní plánování 

2.2.    Rozvíjet integrovanou veřejnou dopravu a zvýšit podíl ekologické MHD na městské mobilitě při  

          zachování její dostupnosti a minimalizaci ekonomické náročnosti 

2.3.    Vybudovat systém inteligentního řízení dopravy ve městě 

2.4.     Propojit vybrané části města s cílem lepší dopravní prostupnosti, bezpečnosti a bezbariérovosti,  

          doplnit územní rezervu pro SZ tangentu a prověřit napojení PZ Čívice a Semtín na D11 

2.5.    Podporovat rozvoj nemotorové dopravy a bezemisní dopravy, přístav umístit variantně i na druhém  

          břehu Labe 

2.6.    Regulovat dopravu v klidu 

2.7.   Podporovat rozvoj letiště pro rozvoj celého regionu  
 3.       Ekonomika a život ve městě 
3.1.    Vytvářet podmínky pro podporu podnikání a zaměstnanost, rozšířit plochy rozvoje lehkého průmyslu,  

          logistiky a nerušící výroby zejména podél silnice I/37 

3.2.    Aktivně komunikovat a nabízet využití brownfieldů ve městě k podpoře podnikání, příp. jako plochy  

          pro bydlení nebo pro veřejnou infrastrukturu 

3.3.    Zajistit udržení pověsti bezpečného města a zamezit vytváření sociálně vyloučených lokalit ve spolupráci  

          s městskou policií a Polici ČR 

3.4.    Podporovat sociální podnikání a vymezit problematiku sociálního bydlení ve městě, vypracovat koncepci  

          bydlení, která umožní nárůst počtu obyvatel 

3.5.    Podporovat tradiční atraktivní sportovní či kulturní akce a zájmovou činnost dětí a mládeže 

3.6.   Revitalizovat MAS na Dukle a vyřešit prostor letního stadionu  
 4.       Veřejné služby a kvalita řízení města 
4.1.    Optimalizovat výkon a infrastrukturu místní veřejné správy 

4.2.    Dodržovat principy strategického a projektového řízení a otevřené komunikace s veřejností 

4.3.    Dodržovat principy zdravého finančního řízení 

4.4.    Prosazovat zájmy města u státních a dalších institucí, aktivizace podnikatelské veřejnosti 

4.5.    Zvyšovat kvalitu mateřských a základních škol (domů dětí a mládeže a základních uměleckých škol) 

4.6.    Zajistit efektivní koordinaci sociálních služeb 

4.7.    Zajistit zacílenou propagaci města a s unikátními tématy budovat značku města i na mezinárodním poli  
 5.       Integrované projekty a EU fondy 
5.1.    Podporovat kroky k vytvoření partnerství s městem HK a v rámci aglomerace a zároveň přispívat  

          k projektové spolupráci s terciární a soukromou sférou 

5.2.    Připravit a realizovat strategické projekty s příznivým dopadem do aglomerace 
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5.3.    Vytvořit kapacity pro čerpání prostředků z EU a omezit chybovost v zadávání veřejných zakázek  

          a udržitelnosti projektů 
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Statutární město Pardubice 
Zastupitelstvo města Pardubic 

 

 
 
JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA PARDUBIC 

 
O b s a h:  

Čl. 1 Úvodní ustanovení  

Čl. 2 Svolání zasedání zastupitelstva  

Čl. 3 Příprava jednání  

Čl. 4 Zahájení jednání zastupitelstva  

Čl. 5 Procedurální forma předkládání materiálů  

Čl. 6 Rozprava  

Čl. 7 Hlasování  

Čl. 8 Práva občanů 

Čl. 9 Diskuse  

Čl. 10 Práva a povinnosti člena zastupitelstva  

Čl. 11 Způsob a průběh voleb při jednání zastupitelstva  

Čl. 12 Činnost komisí při jednání zastupitelstva  

Čl. 13 Usnesení a jeho kontrola  

Čl. 14 Technické a organizační zabezpečení jednání zastupitelstva  

Čl. 15 Přerušení a ukončení jednání 

Čl. 16  Kluby členů zastupitelstva 

Čl. 17 Závěrečná ustanovení  

 

 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Základní úkoly zastupitelstva města vymezují příslušná ustanovení zákona o obcích. Jednací řád 

vydává zastupitelstvo města (dále také „ZmP“) v souladu s tímto zákonem.  

(2) Věci a procedurální postupy, o kterých jednací řád nehovoří, rozhoduje svým ad hoc 

rozhodnutím zastupitelstvo města na návrh pracovního předsednictva či jakéhokoli jiného člena 

zastupitelstva v souladu s platným zněním zákona o obcích.  

 
 

Čl. 2 

Svolání zasedání zastupitelstva města 

(1) Jednání zastupitelstva města jsou veřejná a konají se podle potřeby, nejméně však jedenkrát 

za tři měsíce.  

(2) Jednání zastupitelstva města svolává primátor města.  

(3) V případě, že o svolání mimořádného jednání zastupitelstva města požádá alespoň 1/3 členů 

zastupitelstva nebo hejtman kraje, musí být mimořádné jednání zastupitelstva svoláno, a musí se 

konat nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena Magistrátu města Pardubic. Žádost 

musí být podána písemně a musí obsahovat návrh pořadu jednání. O svolání mimořádného 

jednání zastupitelstva musí být zastupitelé písemně informováni nejméně 7 kalendářních dní 

předem.  
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Čl. 3 

Příprava jednání 

(1) Za zabezpečení obsahové stránky jednání zastupitelstva zodpovídá rada města. V dostatečném 

časovém předstihu stanoví program následujícího jednání zastupitelstva a určí pro jednotlivé body 

programu předkladatele z řad členů zastupitelstva.  

(2) Na přípravě zpráv pro jednání zastupitelstva města se mohou podílet jednotliví členové 

zastupitelstva, odborné komise rady města, výbory zastupitelstva města, tajemník magistrátu, 

odbory magistrátu, městská policie, organizační složky či organizační jednotky města (např. 

městské obvody). Předkládané materiály musí být opatřeny jmény zpracovatele, předkladatele, 

termínem jednání zastupitelstva, zpravidla termínem projednání v radě, názvem a návrhem 

usnesení. Formulace usnesení musí být jednoznačná. V materiálu je vždy uvedeno, jaký má návrh 

na usnesení vliv na rozpočet města v daném roce či v letech budoucích; součástí materiálu musí 

být vždy důvodová zpráva přehledně a jednoznačně vysvětlující věcný obsah, smysl a účel 

navrhovaného usnesení.  

(3) Materiály, které mají být projednány, obdrží členové zastupitelstva spolu s pozvánkou včetně 

programu nejpozději 7 kalendářních dnů před jednáním ZmP, a to v elektronické podobě 

prostřednictvím počítačové aplikace magistrátu (dále jen „aplikace“). Pro potřeby elektronické 

komunikace s magistrátem používají členové zastupitelstva emailové účty magistrátu. Člen 

zastupitelstva může nejpozději 10 dní před jednáním ZmP požádat organizační oddělení kanceláře 

primátora (dále jen „organizační oddělení“) o materiály v jiné formě, tj. na CD, USB či v tištěné 

podobě. V takovém případě sdělí organizačnímu oddělení požadovanou formu (CD, USB v tištěné 

podobě) a vyzvedne si po dohodě materiály na tomto oddělení. 

 

Vedle členů zastupitelstva města mají přístup do aplikace rovněž zaměstnanci magistrátu, 

starostové městských obvodů, tajemníci úřadů městských obvodů, určení zaměstnanci Městské 

policie Pardubice, zaměstnanci Útvaru interního auditu a členové představenstva, kteří jsou 

pověřeni řízením obchodních společností, v nichž je město Pardubice jediným společníkem. 

Uvedené osoby mají povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích chráněných zvláštními 

právními předpisy (zejména osobní údaje, obchodní tajemství), které jim byly touto či jinou formou 

zpřístupněny. Uvedené osoby zejména nesmí zneužít uvedené důvěrné informace ve prospěch 

svůj ani třetích osob a nesmí tyto informace vystavit přístupu neoprávněných osob či nebezpečí 

jejich ztráty. S touto povinností budou uvedené osoby před zahájením přístupu do aplikace 

prokazatelně seznámeny. 

 

Magistrát města zároveň umožní občanům města, kteří o to požádají, do uvedených materiálů 

nahlédnout, s výjimkou informací podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů.  

 

(4) Za mimořádných okolností, kdy nebude dodržen čl. 3 odst. 3, budou materiály předány členům 

zastupitelstva přímo v den jednání, a to v papírové podobě i elektronicky. Předkladatel a řídící 

jednání zabezpečí, aby členové zastupitelstva obdrželi před schvalováním programu jednání k 

těmto materiálům odpovídající vysvětlení. Před zahájením rozpravy k dotčeným bodům bude 

zaručen na žádost předsedy klubu, popřípadě pověřeného člena klubu, potřebný časový prostor 

pro vzájemné konzultace členů zastupitelstva.  

(5) Magistrát města v dostatečném časovém předstihu zabezpečí pro občany města informaci o 

termínu, místě konání zasedání zastupitelstva a navrženém programu dle příslušného ustanovení 

zákona o obcích. Magistrát města ve lhůtě podle čl. 3 odst. 3 tohoto jednacího řádu zveřejní na 
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internetových stránkách města v elektronické podobě návrhy usnesení, které mají být na zasedání 

zastupitelstva města projednány (s výjimkou těch informací v nich obsažených, které podléhají 

ochraně podle zvláštních právních předpisů).  

Výše uvedené uveřejňovací procedury nevylučují možnost přijetí usnesení vzniklých z rozpravy.  

(6) Právo předkládat zastupitelstvu města návrhy k projednání mají členové zastupitelstva města, 

rada města a výbory ZmP dle příslušného ustanovení zákona o obcích.  

(7) Předkladatel a zpracovatel zprávy společně zodpovídají za věcnou správnost materiálu, za 

soulad s právními předpisy. Stejnou odpovědnost má i předkladatel návrhu na změnu.  

 
 

Čl. 3a 

Účast členů zastupitelstva formou videokonference 

1. Vedle osobní účasti je výjimečně přípustný (po předchozím rozhodnutí rady města ve vztahu 

ke konkrétnímu jednání zastupitelstva) i distanční způsob účasti členů zastupitelstva ze 

závažných důvodů (epidemie, karanténa, izolace, přírodní katastrofa apod.). Půjde o 

přítomnost „on-line“ formou videokonference, tj. vizuální a zvuková přítomnost v reálném 

čase jednání zastupitelstva. Tento způsob účasti oznámí zastupitel organizačnímu oddělení 

nejpozději 1 den před konáním zastupitelstva. 

2. Využití distančního způsobu účasti členem zastupitelstva je podmíněno poskytnutím 

součinnosti spočívající ve využití vlastních technických prostředků včetně sdělení kontaktního 

telefonního čísla, na němž bude distančně přítomný zastupitel k zastižení v průběhu zasedání 

(z důvodu řešení případných technických problémů) a e-mailové adresy pro zaslání odkazu pro 

připojení a dalších případných materiálů týkajících se jednání. 

3. V případě ztráty nebo jiné vážné poruchy spojení s distančně připojeným členem 

zastupitelstva, které není na straně města, řídící jednání přeruší na dobu nezbytnou pro 

obnovení spojení, nejdéle na 5 minut. Nepodaří-li se poruchu odstranit, může řídící v jednání 

pokračovat. Po dobu trvání poruchy se má za to, že člen zastupitelstva není na jednání 

přítomen. Při opakovaném výskytu poruchy v případě téhož člena zastupitelstva není řídící 

povinen jednání znovu přerušit. I v tomto případě se má za to, že člen zastupitelstva není 

přítomen. Všechny tyto události neprodleně zaznamená pracovník organizačního oddělení pro 

účely pořízení zápisu. 

4. V případě poruchy, která má původ v zařízení či službě zajišťované městem, přeruší řídící 

jednání na nezbytnou dobu. Nepodaří-li se poruchu odstranit do 1 hodiny, platí, že jednání 

uplynutím této doby končí, pokud se předsedové klubů nedohodnou jinak. 

5. V případě využití distanční účasti členů zastupitelstva na jednání lze volby provádět pouze 

formou veřejného hlasování. 

6. Pro člena zastupitelstva účastnícího se jednání na dálku („distančně“) platí tato základní 

pravidla umožňující realizovat jeho práva spojená s výkonem funkce: 

a. před složením slibu člena zastupitelstva s distanční účastí, předseda politického klubu 

potvrdí totožnost tohoto zastupitele. Po složení slibu uvedený zastupitel potvrdí jeho 

složení podpisem do obdrženého formuláře. Magistrát města zajistí převzetí formuláře 

a fyzické předání osvědčení o zvolení členu zastupitelstva do 10 dní; účast na jednání 

(přihlášení do aplikace videokonference) potvrzuje do listiny přítomných určený 

zaměstnanec magistrátu města; 

b. k hlasování lze využít barevné hlasovací karty nebo přímé slovní vyjádření, eventuálně 

kombinaci obou těchto způsobů; barva hlasovacích karet se stanovuje takto: zelená – 

pro návrh, červená – proti návrhu, žlutá – zdržel se hlasování; 
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c. přihlášení do rozpravy nebo faktická poznámka se provádí zdvižením ruky a následně 

po udělení slova slovním sdělením (zda jde o přihlášení do rozpravy nebo o faktickou 

poznámku); 

d. podání návrhu na usnesení nebo jeho změnu se provede formou ústního sdělení; 

takový návrh do písemné podoby převede návrhová komise a před hlasováním o 

návrhu jej opětovně přednese. 

7. Na distanční účast na jednání se jednací řád zastupitelstva vztahuje všude tam, kde to určuje 

povaha věci. 

 
 

Čl. 4 

Zahájení jednání zastupitelstva 

(1) Člen zastupitelstva je povinen po svém příchodu do jednací místnosti vždy zapnout své hlasovací 

zařízení. Člen zastupitelstva je povinen při opuštění jednacího sálu vypnout své hlasovací zařízení. Člen 

zastupitelstva je povinen svůj předpokládaný pozdní příchod či předpokládaný odchod před řádným 

ukončením jednání oznámit organizačnímu oddělení. 

(2) Jednání zastupitelstva města zpravidla řídí primátor města, popřípadě pověřený člen 

pracovního předsednictva (dále jen předsedající).  

(3) Jednání zastupitelstva koordinuje pracovní předsednictvo v čele s předsedajícím jednání. 

Složení pracovního předsednictva navrhuje předsedající jednání a schvaluje zastupitelstvo města.  

(4) Předsedající zahájí zasedání zastupitelstva města ve stanovenou dobu. Jestliže při zahájení 

jednání zastupitelstva města není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města, 

ukončí předsedající zasedání zastupitelstva. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání.  

(5) Povinností a právem předsedajícího je dbát na dodržování jednacího řádu, zahajovat, vést a 

uzavírat rozpravu, udělovat slovo, řídit průběh hlasování a oznamovat výsledky hlasování.  

(6) V úvodní části oznámí předsedající jednání počet přítomných členů zastupitelstva, určí 

zapisovatele a ověřovatele zápisu, předloží ke schválení složení návrhové komise, popřípadě i 

dalších komisí jednání zastupitelstva. Složení návrhové komise vychází z principu střídání zástupců 

klubů a v klubech nezařazených členů  zastupitelstva.  

Dále předsedající předloží ke schválení program jednání. Pro schvalování programu jednání platí 

následující: 

- Předkladatel bodu programu je oprávněn tento bod z jednání stáhnout (a to i v průběhu 

jednání); o tomto stažení bodu se nehlasuje.  

- Na návrh jakéhokoli člena zastupitelstva lze na základě hlasování rozhodnout o změně pořadí 

bodů v programu jednání. 

- Na návrh jakéhokoli člena zastupitelstva lze na základě hlasování rozhodnout o zařazení 

nového bodu na program jednání; v případě více návrhů na zařazení nového bodu na program 

jednání se o těchto návrzích hlasuje jednotlivě. Po hlasování o doplnění programu následuje 

schválení programu jako celku. O programu jako celku se nehlasuje v případě, kdy již proběhlo 

hlasování o všech bodech jednotlivě. 

- Pro rozpravu a hlasování v této části jednání platí čl. 6 a čl. 7 jednacího řádu obdobně. 

- Program je po schválení závazný. Tím není dotčena možnost stažení bodu jednání jeho 

předkladatelem v průběhu jednání. 

- Tato fáze jednání není určena k vystoupení zástupců veřejnosti. 
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(7) V případě používání hlasovacího a evidenčního systému je povinností člena zastupitelstva 

zaregistrovat se předepsaným způsobem.  

(8) Evidence omluvených členů zastupitelstva je vedena pro každé jednání samostatně 

v přiložených prezenčních listinách. 

 

 
Čl. 5 

Procedurální forma předkládání materiálů 

(1) K dané problematice vystoupí v úvodu jednání předkladatel, popřípadě zpracovatel (pokud je 

předkladatelem vyzván), který podá zastupitelstvu města stanovisko k předkládanému materiálu 

i k doručeným písemným připomínkám. Pokud je stanovisko předkladatele v rozporu se 

stanoviskem rady města, předkladatel sdělí tuto skutečnost a uvede, zda doporučuje či 

nedoporučuje návrh usnesení dle předloženého materiálu ke schválení. 

(2) Po uzavření tohoto bloku otevře předsedající rozpravu k předloženému materiálu, ve které 

členové zastupitelstva mají právo přednést věcné návrhy. Pokud tyto přednesené věcné návrhy 

doplňují nebo mění předkladatelem předložený návrh na usnesení k projednávanému materiálu, 

předloží je písemně návrhové komisi.  

(3) Rozpravu ukončí předsedající, který vyzve zástupce návrhové komise, aby písemně předané 

věcné návrhy na doplnění nebo změnu návrhu na usnesení zrekapituloval a předložil k projednání 

zastupitelstvu. Zástupce návrhové komise tyto návrhy přednese v opačném pořadí, než byly 

podány. Předsedající dá předkladateli, popřípadě zpracovateli možnost vyjádřit se před 

hlasováním k předloženým návrhům.  

 
 

Čl. 6 

Rozprava 

(1) Přihlášení do rozpravy  

a) Členové zastupitelstva se hlásí do rozpravy písemně nebo přímo, a to prostřednictvím 

hlasovacího a evidenčního systému, je-li používán, nebo zvednutím ruky. Písemné přihlášky 

podané před zahájením rozpravy k příslušnému bodu mají přednost.  

b) Slovo se uděluje v pořadí, ve kterém se o ně zastupitelé písemně přihlásili a poté ostatním 

přihlášeným. Předkladateli udělí předsedající slovo během rozpravy kdykoliv o to požádá. Požádá-

li o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, nebo zástupce orgánů kraje, musí 

mu být uděleno.  

c) Na návrh člena zastupitelstva lze hlasováním bez rozpravy rozhodnout o ukončení přijímání 

přihlášek do rozpravy.  

d) V úvodu rozpravy může za podmínek uvedených v čl. 8 odst. 4 vystoupit i fyzická osoba, která 

dosáhla věku 18 let a je občanem obce nebo vlastní na území obce nemovitost.  

(2) Pravidla rozpravy  

a) Při projednávání jednotlivých bodů programu dá předsedající jednání před projednáním 

definitivního stanoviska možnost členům zastupitelstva, aby k uvedeným bodům vystoupili v 

rozpravě. Na vyžádání členů zastupitelstva, které mohou uplatnit z místa, jim musí být vystoupení 

v rozpravě umožněno. Vystoupení v rozpravě může dále být rozhodnutím předsedajícího 

umožněno pracovníkům města, delegovaným zástupcům městských obvodů, pozvaným expertům 

a odborníkům. Dalším občanům je vystoupení umožněno dle příslušných ustanovení zákona o 

obcích a v souladu s tímto jednacím řádem.  

b) Příspěvek do rozpravy je časově omezen na 3 minuty. V časové tísni se zastupitelstvo může 

usnést na dalším omezení. Zastupitelstvo se může v jednotlivých případech usnést i na prodloužení 

časového limitu. Časový limit neplatí pro hosty, je-li jejich vystoupení součástí programu jednání.  
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c) Zastupitel má hovořit k projednávané věci. Odchyluje-li se od ní, nebo překročí-li stanovený 

časový limit, předsedající jej na to upozorní. Místo dalšího upozornění mu odejme slovo. Řečník 

má právo odvolat se k zastupitelstvu, které tuto věc rozhodne hlasováním bez rozpravy.  

d) Na základě souhlasu pracovního předsednictva má předsedající jednání možnost jednání 

zastupitelstva přerušit.  

e) Předsedající je povinen vyhlásit přestávku vždy, požádá-li o to předseda klubu, popř. pověřený 

člen klubu.  

f) Dojde-li při jednání zastupitelstva k zásadním neshodám u projednávané zprávy, má předsedající 

možnost vyhlásit dohodovací řízení, jehož podmínky stanoví se souhlasem zastupitelstva pracovní 

předsednictvo.  

g) Pracovní předsednictvo, popřípadě předsedající jednání, je oprávněno si k projednávané 

problematice vyžádat okamžitě stanovisko pověřeného pracovníka magistrátu města, případně 

přítomného vedoucího pracovníka organizace, zřizované městem Pardubice, delegovaného 

městského obvodu apod. Obdobné vyžádání může uplatnit i každý člen zastupitelstva města. 

Oslovený pracovník je povinen reagovat na vznesený požadavek okamžitě, v případě složitější 

problematiky i písemně. Tato odpověď je předána všem zastupitelům na nejbližším dalším jednání 

zastupitelstva. Není-li možné zajistit odborné stanovisko pověřeného pracovníka magistrátu 

města, případně přítomného vedoucího pracovníka organizace, zřizované městem Pardubice, 

delegovaného městského obvodu apod. podle tohoto ustanovení jednacího řádu ještě v průběhu 

zasedání zastupitelstva, na němž bylo odborné stanovisko vyžádáno, nemělo by být o věci (bodu, 

materiálu, problematice), jíž se má odborné stanovisko týkat, bez tohoto odborného stanoviska 

rozhodnuto a věc by měla být přesunuta na program jednání nejbližšího dalšího zasedání 

zastupitelstva.  

(3) Formální a věcné návrhy  

a) Každý člen zastupitelstva může v průběhu rozpravy přednést formální nebo věcný návrh.  

b) Formálním návrhem se rozumí návrh na ukončení rozpravy, odročení věci, na její odkázání radě, 

či na změnu způsobu hlasování. K podání tohoto návrhu se navrhovatel přihlašuje jako k technické 

poznámce, přednáší jej bez zdůvodnění. K pronesení tohoto formálního návrhu má právo na 

přednostní udělení slova, slovo mu však může být předsedajícím odejmuto, jakmile překročí rámec 

formálního návrhu.  

c) Věcným návrhem se rozumí návrh na změnu či doplnění již dříve podaného návrhu usnesení. 

Každý tento návrh musí být navrhovatelem přednesen a přesně písemně formulován, aby mohl 

být předložen k hlasování, jinak o něm hlasováno nebude.  

d) Návrh  výroku usnesení je zpravidla formulován „pozitivně“.  

e) V návrhu usnesení mohou být použity veřejnosti všeobecné známé zkratky. Méně obvyklé 

zkratky musí být v textu návrhu usnesení předem vysvětleny. 

f) O bodu, o kterém se hlasovalo, se již v průběhu daného jednání zastupitelstva hlasovat nebude.  

g) Navrhovatel může vzít svůj návrh zpět do ukončení rozpravy.  

(4) Technická poznámka  

a) Technickou poznámku je možné vznést kdykoliv kromě již probíhajícího hlasování.  

b) Technická poznámka obsahuje především upozornění na porušení jednacího řádu, legislativy, 

jinou procedurální záležitost či technickou stránku jednání. Dále může obsahovat určitou 

informaci, která bezprostředně souvisí s posledním předneseným příspěvkem do rozpravy.  

c) Délka technické poznámky nesmí přesáhnout 30 sekund.  

d) Předsedající udělí slovo k technické poznámce přednostně, ale může je odejmout ihned, jakmile 

dle jeho názoru překročí řečník vymezený rámec.  

(5) Ukončení rozpravy  

a) Předsedající ukončí rozpravu, není-li již přihlášen další člen zastupitelstva, nebo jestliže o tom 

zastupitelstvo rozhodlo hlasováním.  

b) Po ukončení rozpravy udělí předsedající závěrečné slovo předkladateli. Předkladatel se může 

závěrečného slova vzdát.  
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c) Bezprostředně po ukončení rozpravy se přistoupí k hlasování.  

 
 

 
 

Čl. 7 

Hlasování 

(1) O více jednotlivých návrzích na usnesení obsažených v jednom materiálu předkládaném 

k projednání zastupitelstvu nebo o více jednotlivých bodech obsažených v jednom návrhu na 

usnesení se hlasuje zpravidla dohromady. Každý člen zastupitelstva může navrhnout samostatné 

hlasování o jednotlivých návrzích na usnesení nebo samostatné hlasování o jednotlivých bodech 

návrhu usnesení, přičemž samostatnost bodu návrhu usnesení může být vyjádřena jak v textu 

samotného návrhu usnesení (obvykle rozdělením textu návrhu usnesení do samostatných bodů 

oddělených zejména odrážkami, číslováním apod.), tak v příloze návrhu usnesení (obvykle formou 

tabulky jednotlivých položek souvisejících s návrhem usnesení – např. rozpočtových, dotačních 

apod.). V případě sporu rozhodne o způsobu hlasování zastupitelstvo. 

(2) Za obvyklé se považuje veřejné hlasování, v případě volby hlasování tajné. Při veřejném 

hlasování se zpravidla používá elektronický hlasovací a evidenční systém. Předsedající může před 

hlasováním vyzvat členy zastupitelstva k provedení opakované prezence, a to zejména v případě, 

kdy je zřejmé, že počet přítomných zastupitelů se od poslední prezence změnil.  

(3) Zastupitel může hlasovat pouze osobně, zastoupení není možné.  

(4) Hlasování řídí předsedající. Je povinen upozornit, že bude přikročeno k hlasování slovy "dávám 

hlasovat" a končí tím, že sdělí výsledek hlasování. Hlasuje se způsobem předepsaným pro 

používání elektronického systému. V průběhu hlasování nejsou přípustné žádné technické 

poznámky nebo komentáře, a to ani ze strany předsedajícího.  

(5) V případě, že neprodleně po hlasování některý z hlasujících oznámí závadu na svém hlasovacím 

zařízení, nechá předsedající ověřit funkčnost kontrolním hlasováním. V případě oprávněnosti 

oznámení je po odstranění poruchy výsledek upraven o hlas z nefunkčního zařízení. V případě 

nedůvodného oznámení platí původní výsledek hlasování. Nelze-li poruchu neprodleně odstranit, 

rozhodne zastupitelstvo o jiném způsobu hlasování. 

(6) Námitky vůči výsledkům hlasování jiného charakteru než jak je uvedeno v bodu 5 nezakládají 

právo na změnu nebo opakování hlasování. Člen zastupitelstva však může navrhnout nové 

hlasování pro zmatečnost předchozího hlasování; toto právo může člen zastupitelstva uplatnit 

pouze bezprostředně po předchozím hlasování, jehož zmatečnost napadá (nejpozději do zahájení 

projednávání nejbližšího následujícího bodu programu jednání). O tomto formálním návrhu 

rozhoduje zastupitelstvo. K výsledku hlasování, které bylo usnesením zastupitelstva prohlášeno za 

zmatečné, se nepřihlíží. 

(7) O formálním návrhu se hlasuje bez rozpravy. Před hlasováním však předsedající jednání umožní 

vystoupit s technickými poznámkami těm, kteří se k nim přihlásili před podáním formálního 

návrhu.  

(8) O vyhláškách města se zpravidla hlasuje tak, že návrh je buď přijat, nebo odmítnut. To 

nevylučuje, aby v odůvodněných případech bylo na základě předloženého, řádně věcně 

odůvodněného, pozměňujícího návrhu hlasováno o opravě zjevných chyb v psaní nebo v počtech 

v textu obecně závazné vyhlášky města ve znění takového pozměňujícího návrhu. Při odmítnutí 

předloženého návrhu vyhlášky může zastupitelstvo doporučit, v jakém směru by měl být návrh 

dopracován nebo změněn.  
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(9) Postup návrhové komise  

a) Před hlasováním o věcných návrzích na usnesení návrhová komise v případě, že dojde několik 

návrhů, tyto rozdělí na návrhy doplňující a pozměňující. Poté návrhová komise navrhne způsob 

hlasování, při zohlednění věcného obsahu navržených usnesení, vzájemných logických souvislostí 

a stanoviska předkladatele ve smyslu čl. 5 odst. 1, věta druhá. 

b) K hlasování předloží nejprve návrhy pozměňující, a to tak, že je přečte všechny v opačném 

pořadí, než v jakém byly podány a poté o nich ve stejném pořadí, v jakém byly čteny, dává po 

jednom hlasovat. O původním návrhu bude tedy hlasováno jako o posledním.  

c) Doplňující návrhy utřídí návrhová komise podle toho, který návrh doplňují. Ty návrhy, které 

směřují k doplnění základního návrhu, předloží zastupitelstvu k hlasování, přičemž jejich pořadí 

stanoví tak, aby na sebe navazovaly.  

d) Návrh na zamítnutí podaného návrhu není samostatným návrhem a tedy se o něm samostatně 

nehlasuje.  

e) Vylučuje-li přijatý pozměňující či doplňující návrh nebo protinávrh původní návrh či jiný 

pozměňující či doplňující návrh, o těchto návrzích se již nehlasuje. Není-li takové vyloučení zřejmé, 

rozhodne o tom zastupitelstvo hlasováním. 

f) V případě sporu rozhodne o způsobu hlasování zastupitelstvo. 

(10) Hlasování nelze ničím přerušit.  

(11) K platnému usnesení zastupitelstva města, rozhodnutí nebo volbě, je třeba souhlasu 

nadpoloviční většiny všech zvolených členů zastupitelstva města.  

(12) Výsledky hlasování jsou v případě používání elektronického systému neprodleně vytisknuty a 

zveřejněny.  

 
 

Čl. 8 
Práva občanů 

 
(1) V tomto článku jsou ve vztahu k jednání zastupitelstva města upravena práva fyzické osoby, 

která dosáhla věku 18 let a je občanem obce nebo vlastní na území obce nemovitost (dále jen 

„občan“).  

(2) Občan má právo: 

- vyjadřovat na zasedání zastupitelstva svá stanoviska k projednávaným věcem,  

- vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva k návrhu rozpočtu města a k závěrečnému účtu města 

za uplynulý kalendářní rok,  

- požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti zastupitelstvem  

- podávat zastupitelstvu návrhy, připomínky a podněty.  

(3) Občan má právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu města a její jednotlivé členy, 

na členy zastupitelstva města, na předsedy výborů zastupitelstva, tajemníka magistrátu a 

na zástupce městem založených či zřizovaných právnických osob, a to v rámci bodu „Diskuse“  

(čl. 9), na základě předchozí písemné přihlášky podané pracovníkovi organizačního oddělení. 

(4) Občan má rovněž právo vystoupit ke konkrétnímu bodu programu, a to na základě předchozí 

písemné přihlášky podané pracovníkovi organizačního oddělení. V takovém případě bude 

vystoupení umožněno v úvodu rozpravy (čl. 6) k tomuto bodu. Vystoupení může trvat nejvýše 3 

minuty, zastupitelstvo však může rozhodnout o prodloužení tohoto časového limitu. 

(5) Přihlášky občanů jsou řazeny podle času jejich odevzdání.  

(6) O způsobu vyřízení příspěvku (dotazu, podnětu, připomínky) občana rozhoduje dotazovaný.  
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(7) Pokud je reakce na příspěvek občana vyřizována písemně, odpověď musí být dána nejpozději 

do 30 dnů.  

(8) Předsedající může umožnit vystoupení i jiné osobě než občanovi ve smyslu odst. 1 tohoto 

článku. 

 

 

Čl. 9  
Diskuse 

 (1) Bod „Diskuse“ je zařazen jako pevný bod jednání zastupitelstva v předem určeném čase. Bod 

„Diskuse“ je určen jak pro příspěvky občanů (čl. 8), tak pro příspěvky členů zastupitelstva.  

(2) Diskusní příspěvek je omezen časovým limitem tří minut. Hlasováním je možno tento časový 

limit prodloužit.  

(3) Pořadí jednotlivých diskusních příspěvků stanoví předsedající jednání po dohodě s pracovním 

předsednictvem.  

(4) Podněty, připomínky a dotazy (dále jen „podněty“), které jsou diskutujícím vzneseny na jednání 

zastupitelstva a na které diskutující žádá od příslušného orgánu obce či pracovníka magistrátu 

odpověď, jsou přednostně zodpovídány přímo na místě. Pokud nemohou být zodpovězeny na 

místě, nebo zde nejsou zodpovězeny dostačujícím způsobem, předloží diskutující jejich text 

písemně pracovníkovi organizačního oddělení. Texty podnětu se stávají součástmi zápisu z jednání 

zastupitelstva. Písemnou odpověď musí diskutující obdržet do 30 dnů od jednání zastupitelstva, 

členové zastupitelstva na nejbližším jednání zastupitelstva. Podnět, který nebyl podán písemně, 

nezakládá povinnost k písemné odpovědi.  

(5) K vystoupení v diskusi může být přijato pouze usnesení, které nemá ukládací část. Vyplyne-li z 

diskusního příspěvku nutnost se předneseným podnětem dále zabývat, může být usnesení 

směrováno na radu města nebo konkrétní osobu, a to pouze ve smyslu přípravy řádného 

písemného materiálu pro některé další jednání zastupitelstva.  

 
 

Čl. 10 

Práva a povinnosti člena zastupitelstva 

Práva a povinnosti člena zastupitelstva jsou obsažena v příslušných ustanoveních zákona o obcích.  

 
 
 

Čl. 11 

Způsob a průběh voleb při jednání zastupitelstva 

Způsob volby při jednání zastupitelstva (např. volba primátora, náměstků, předsedů a členů 

výborů a komisí) je upraven platným volebním řádem.  

 
 
 

Čl. 12 

Činnost komisí při jednání zastupitelstva 

(1) Komise jsou voleny na jednání zastupitelstva z členů zastupitelstva podle potřeby. Vždy je 

volena komise návrhová.  

(2) Předsedové komisí jsou určeni dohodou mezi členy komise.  
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(3) Zastupitelstvo města má možnost si pro své jednání v případě potřeby vytvořit odbornou 

pracovní skupinu - komisi, složenou z odborníků a expertů. Tato komise se může podílet na 

přípravě podkladů pro jednání.  

(4) Předsedající jednání zastupitelstva města koordinuje činnost návrhové komise (případně i 

dalších komisí).  

(5) Za činnost komise zodpovídá vždy její předseda.  

 
 

Čl. 13 

Usnesení a jeho kontrola 

(1) Návrh usnesení předkládá na jednání zastupitelstva města návrhová komise.  

(2) Kontrola plnění usnesení ZmP podléhá kontrolnímu výboru, výstupy z této kontroly jsou 

předkládány zastupitelstvu města v podobě kontrolní zprávy. Obsahem kontrolní zprávy je souhrn 

žádostí o vyřazení z evidence. Proces vyhodnocení plnění usnesení se provádí následovně: 

odpovědná osoba v počítačové aplikaci okomentuje stav plnění příslušného usnesení a navrhne 

jeho vyřazení z evidence. Tyto komentáře jsou vyhodnoceny na jednání kontrolního výboru a poté 

zapracovány do kontrolní zprávy. Za její správnost a komplexnost odpovídá její předkladatel, 

kterým je zpravidla předseda kontrolního výboru.  

(3) V případě nemožnosti plnění termínů uložených zastupitelstvem řešitel úkolu prostřednictvím 

aplikace požádá o změnu termínu, svoji žádost patřičně zdůvodní v komentáři a navrhne nový 

kontrolní termín. Organizační oddělení zpracuje souhrn žádostí a tento předloží primátor 

zastupitelstvu města ke schválení. 

(4) Zastupitelstvo města si může vyhradit průběžnou kontrolu přijatých usnesení. (Tento způsob 

se zpravidla využívá u dlouhodobých úkolů.)  

 

 
Čl. 14 

Technické a organizační zabezpečení zasedání zastupitelstva 

(1) Organizační a technickou přípravu a průběh zasedání zastupitelstva zabezpečuje organizační 

oddělení.  

(2) O každém zasedání zastupitelstva města se pořizuje zvukový záznam a stručný zápis, který 

obsahuje:  

- kdo řídil jednání  

- projednávané body  

- kdo se zúčastnil rozpravy  

- kdo se zúčastnil závěrečné diskuse (s uvedením tématu diskusního příspěvku)  

- jaké byly podány připomínky, dotazy a návrhy  

- všechny písemně předložené podněty  

- schválená usnesení včetně termínu plnění a osobní odpovědnosti a neschválené návrhy usnesení  

- tisk výsledků hlasování z hlasovacího a evidenčního systému.  

(3) Zvukový záznam je, stejně jako stručný zápis a všechny projednávané materiály, archivován pro 

možnou další potřebu, a to po dobu do konce příštího volebního období, není-li stanoveno jinak.  

(4) Zápis z jednání zastupitelstva se pořizuje do 10 dnů po ukončení zasedání. Za vyhotovení zápisu 

a zkompletování všech materiálů z jednání zastupitelstva města odpovídá organizační oddělení. 

Zpracovaný zápis vč. zvukového záznamu a hlasování je zveřejněn na webových stránkách města, 

případně je na vyžádání zaslán členům zastupitelstva města a dalším odpovědným osobám.  
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(5) O případných námitkách členů zastupitelstva města proti zápisu z jednání rozhodne nejbližší 

zasedání zastupitelstva města.  

(6) Zápis ze zasedání zastupitelstva města stvrzují podpisem primátor města a jmenovaní 

ověřovatelé.  

(7) Z jednání zastupitelstva města se pořizuje audiovizuální on-line přenos, který je uveřejněn na 

internetových stránkách města. Záznam tohoto přenosu je následně uveřejněn rovněž na 

internetových stránkách města, po předchozí anonymizaci údajů chráněných zvláštními právními 

předpisy. 

 
 

 

Čl. 15 
Přerušení a ukončení jednání 

 

Přerušení jednání 

Pokud některý z členů zastupitelstva podá návrh na přerušení jednání z objektivních důvodů (např. 

projednávání neúnosně dlouhou dobu v pozdních hodinách), rozhodne o tomto návrhu 

zastupitelstvo svým hlasováním. V případě přerušení jednání zároveň zastupitelstvo určí svým 

usnesením termín pokračování jednání. O termínu, místě a programu pokračování jednání musí 

být zastupitelé písemně informováni nejméně 7 kalendářních dní předem, a to obdobným 

způsobem podle čl. 3 odst. 3 tohoto jednacího řádu. Magistrát města v dostatečném časovém 

předstihu zabezpečí pro občany města informaci o termínu, místě a programu pokračování 

jednání, a to obdobným způsobem, jakým je občanům města podle čl. 3 odst. 5 tohoto jednacího 

řádu poskytována informace o termínu, místě konání a navrženém programu zasedání 

zastupitelstva.   

 
Ukončení jednání 

Pokud během jednání klesne počet přítomných členů ZmP pod hranici usnášeníschopnosti, 

primátor ukončí jednání a do 7 dnů určí náhradní termín. Do 15 dnů od určení náhradního termínu 

se koná náhradní zasedání. Svolá se postupem podle zákona o obcích. 

 

 
Čl. 16 

Kluby členů zastupitelstva 

(1) Členové zastupitelstva se mohou sdružovat v klubech, a to zpravidla podle příslušnosti k volebním 

stranám. Mohou též vytvořit klub nezávislých členů zastupitelstva. 

(2) K ustavení klubu a jeho existenci je třeba nejméně 2 členů zastupitelstva. 

(3) Jménem klubu jedná jeho předseda nebo jiný pověřený člen. 

(4) Člen zastupitelstva může být současně členem pouze jednoho klubu. 

(5) Předseda klubu oznámí písemně primátorovi ustavení klubu, jeho název a jména a příjmení členů 

zastupitelstva, kteří jsou jeho členy. Během volebního období oznámí též jména členů zastupitelstva, 

kteří přestali být členy klubu nebo se stali jeho novými členy. Primátor seznámí se složením klubů 

všechny členy zastupitelstva. 

(6) Podle potřeby nebo na základě žádostí alespoň tří klubů svolává primátor předsedy klubů. Tohoto 

jednání se mohou účastnit náměstkové primátora a další členové rady a místo předsedů klubů jejich 

zástupci. 
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Čl. 17 

Závěrečná ustanovení 

(1) Ruší se jednací řád Zastupitelstva města Pardubic ze dne 21.9.2017 27.2.2020. 

(2) Tento jednací řád Zastupitelstva města Pardubic nabývá platnosti a účinnosti schválením 

zastupitelstvem města dne 27.2.2020 a účinnosti dne 20.3.2020 4.3.2021. 

 

 

 

                     _____________________                                            _____________________  

Ing. Martin Charvát       Ing. Petr Kvaš 

       primátor města      náměstek primátora 
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Statutární město Pardubice 

Rada města 

 
 

 

JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTA PARDUBIC 
 

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Jednací řád Rady města Pardubic (dále jen „rada města“ či „rada“) upravuje přípravu, svolání, 
průběh schůze, způsob usnášení, způsob realizace přijatých usnesení, kontrolu plnění úkolů, 
případně další otázky spojené s činností tohoto orgánu města.   
 
 

Čl. 2 
Pravomoci rady města, podněty fyzických osob 

1. Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti, ze své činnosti 
odpovídá zastupitelstvu města. Připravuje návrhy pro zasedání zastupitelstva a zabezpečuje 
plnění jím přijatých usnesení. Radě přísluší rozhodovat ve věcech, které jsou jí zákonem o 
obcích výslovně svěřeny, dále zabezpečuje rozhodování v těch záležitostech, které nejsou tímto 
zákonem vyhrazeny zastupitelstvu nebo které si zastupitelstvo nevyhradilo (§ 102 zákona o 
obcích).  

2. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.   

3. Schůze rady jsou neveřejné.  

4. Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je občanem obce nebo vlastní na území obce 
nemovitost, má právo: 

- požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou města; je-li 
žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána nejpozději do 60 dnů,  

- podávat radě města návrhy, připomínky a podněty; ty se vyřizují bezodkladně, nejdéle však 
do 60 dnů. 
 

Čl. 3 
Složení rady města  

1. Radu města tvoří primátor, náměstci primátora a další členové rady. Počet členů rady města 
stanoví vždy na příslušné volební období zastupitelstvo města.  

2. Není-li zvolen plný počet členů rady nebo sníží-li se v průběhu volebního období z jakéhokoli 
důvodu skutečný počet členů, rada může vykonávat svoji činnost. Aby však jakékoli usnesení či 
rozhodnutí rady bylo platné, musí pro něj hlasovat nadpoloviční většina zastupitelstvem 
stanoveného počtu členů rady.      
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Čl. 4 
Práva a povinnosti členů Rady města, způsob přijímání usnesení 

1. Členové rady mají právo a povinnost účastnit se každé schůze rady. Nemohou-li tak 
z objektivních důvodů učinit, omluví se primátorovi nebo některému z náměstků, případně o 
neúčasti informují organizační oddělení Kanceláře primátora (KP).   

2. Účast na schůzi rady stvrzují její členové podpisem do prezenční listiny. Na téže listině, avšak 
odděleně, stvrzují svoji přítomnost i ostatní osoby, které se účastní jednání, vyjma osob 
poskytujících vysvětlení či komentář k probíranému bodu jednání. Účast nečlenů rady města se 
zaznamenává také do zápisu.   

3. Rada města je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina zastupitelstvem 
stanoveného počtu členů rady.   

4. Řídící schůze (primátor nebo jím stanovený zástupce) zahájí jednání ve stanovený čas a zjistí 
počet přítomných členů. V případě, že rada není usnášeníschopná, řídící rozhodne o odložení 
začátku na jinou hodinu, případně o odložení jednání na jiný den.    
 

 
Čl. 5 

Svolání schůze rady města  

1. Schůzi rady svolává primátor města podle potřeby, zpravidla jednou za dva týdny.  

2. Schůze rady může být svolána i mimořádně, a to: 
- pokud o to požádají alespoň 4 členové rady, 
- v souvislosti s plněním usnesení zastupitelstva města, 
- v jiném podle primátora města nezbytném případě. 
 
 

Čl. 5a  
Jednání rady formou videokonference 

1. Jednání rady lze v mimořádných případech na návrh primátora uskutečnit distančně, a to 
formou videokonference. Na takové jednání rady se jednací řád rady vztahuje tam, kde to 
povaha věci umožňuje. 

2. Členové rady se jednání rady účastní prostřednictvím videokonferenční aplikace, a to tak, 
aby bylo umožněno po celou dobu jednání rady jejich ztotožnění prostřednictvím obrazu i 
zvuku.  

3. V případě technického výpadku při hlasování členů rady se toto hlasování opakuje. 

 
Čl. 6 

Příprava schůze rady města  

1. Návrhy k projednání na schůzi rady může předkládat každý člen rady města, každý člen 
zastupitelstva města, tajemník magistrátu, vedoucí jednotlivých odborů magistrátu, ředitel 
městské policie a předsedové komisí rady. Přitom zpravidla využívají příslušných odborů 
magistrátu. Předsedové představenstva, předsedové dozorčích rad a ředitelé obchodních 
společností, v nichž je město jediným akcionářem, mají právo předkládat radě materiály týkající 
se činnosti dané společnosti. Přitom jsou povinni respektovat příslušná ustanovení zákona o 
obcích a stanovenou formální a obsahovou stránku předkládaných materiálů. Nesplňuje-li 
materiál tyto podmínky, může být radou odmítnut.   
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2. Rada projednává pouze zprávy a návrhy usnesení předložené v souladu s tímto jednacím 
řádem. Je-li třeba projednat ústně předložený problém a přijmout k němu usnesení, pak smí 
být přijato pouze takové usnesení, u kterého nejsou pochybnosti o oprávněnosti daného 
úkonu, případně úkon nemá majetkovou povahu. Do zápisu se pak výslovně zaznamená 
předkladatel takovéhoto návrhu usnesení. Obdobně se postupuje u předkládaných 
pozměňujících návrhů.    

3. Předkladatel jakéhokoli návrhu usnesení či rozhodnutí je v plném rozsahu odpovědný za to, 
že není v rozporu s právním řádem. Případné schválení radou ho této odpovědnosti nezbavuje. 
Obdobnou odpovědnost nese předkladatel pozměňujícího návrhu. 

4. Přípravu, zpracování, formu a předávání materiálů pro jednání rady upravuje příloha 
jednacího řádu. 

5. Pozvánku na schůzi rady spolu se stanoveným programem odešle organizační oddělení KP 
s písemnými podklady pro jednání rady nejpozději 5 kalendářních dnů před konáním rady. 
Písemné podklady pro jednání rady v kompletní podobě obdrží elektronicky prostřednictvím 
počítačové aplikace (dále jen „aplikace“) členové rady, tajemník magistrátu, vedoucí KP a 
vedoucí právního oddělení. Pro ostatní oprávněné osoby jsou přístupné na organizačním 
oddělení KP, nebo elektronicky prostřednictvím aplikace. Program schůze dále obdrží 
předsedové politických klubů zastupitelstva města a starostové městských obvodů.    

6. Předkladatel má právo v případě zjištěných nejasností stáhnout zprávu z programu schůze. 
Takovéto rozhodnutí je konečné a zprávu rada již neprojednává. Zprávu má právo stáhnout 
vždy i primátor města a v rámci zastupitelstvem města svěřených pravomocí i náměstkové 
primátora. Zprávy předkládané vedoucími odborů má právo z jednání stáhnout vždy i tajemník 
magistrátu.  

 
 

Čl. 7 
Průběh schůze rady města  

1. Schůzi rady řídí primátor města. V odůvodněných případech je oprávněn svěřit řízení jinému 
členu rady. V případě neúčasti primátora řídí jednání náměstek nebo určený člen rady (dále jen 
řídící). 

2. Řídící dbá o to, aby jednání mělo pracovní charakter a věcný průběh. V úvodu schůze 
konstatuje počet přítomných členů rady a schopnost přijímat usnesení. Doplní předložený 
program jednání o případné připomínky členů rady a nechá ho schválit. Určí zapisovatele a dva 
členy rady za ověřovatele zápisu. 

3. Řídící oznámí, zda byl ověřen zápis z minulého jednání a jaké námitky byly proti němu 
podány. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly 
námitky uplatněny, rozhodne o nich rada řádným hlasováním. 

4. Mimo členů rady se trvale jednání tohoto orgánu zúčastňuje tajemník magistrátu s hlasem 
poradním. Jednání se dále účastní zaměstnanci přímo zajišťující průběh jednání a pořizující 
zápis, vedoucí KP, interní auditor a v případě potřeby též vedoucí právního oddělení. 
Předkladatelé návrhů, případně jejich zpracovatelé, kterých se jednání v nezbytných případech 
týká, se jednání účastní pouze v době nezbytné pro uvedení a zdůvodnění návrhu a v době 
diskuse o něm. Účast dalších přítomných je plně v kompetenci rozhodnutí rady města. 

5. Schůze rady se může bez omezení účastnit s hlasem poradním kterýkoli člen zastupitelstva. 
Jednání rady mají dále právo se účastnit s hlasem poradním i starostové městských obvodů, a 
to v projednávaných věcech týkajících se daného městského obvodu.   
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6. Na návrh kteréhokoli člena rady může dojít k přerušení schůze za účelem důvěrného jednání. 
Tohoto důvěrného jednání se pak účastní pouze členové rady, tajemník a osoby, které rada na 
jednání připustí. Z průběhu důvěrného jednání není pořizován zápis.  

7. Úvodní slovo ke zprávě přednese předkladatel, případně jiná osoba účastnící se schůze. 
V odůvodněných případech je přizván zpracovatel zprávy. 

8. Do diskuse se účastníci schůze hlásí zvednutím ruky. Slovo uděluje předsedající, členové rady 
mají zpravidla přednost. Doba diskusního vystoupení musí být přiměřená dané problematice, 
řídící je oprávněn odejmout diskutujícímu slovo. Nesouhlasí-li s tím diskutující, rozhodne ve 
věci rada hlasováním.  

9. Technická poznámka se signalizuje „téčkem“ a má přednost před diskusním příspěvkem. 
Technická poznámka zpravidla nesmí přesáhnout dobu půl minuty a obsahuje především 
upozornění na porušení legislativy, jednacího řádu, jinou procedurální záležitost či upřesňuje 
technickou stránku jednání.  

10. Každý člen rady a tajemník bez omezení, dále pak starostové městských obvodů v otázkách, 
kde mají postavení účastníka jednání s hlasem poradním, mají právo požádat o zaprotokolování 
svého stanoviska ke konkrétní věci. Tento požadavek je zapisovatel povinen respektovat.  
 
 

Čl. 8 
Hlasování 

1. O konečném znění usnesení dává řídící hlasovat. Každý člen rady má právo navrhnout, aby se 
o jednotlivých bodech či částech usnesení hlasovalo odděleně. 

2. Hlasování se provádí prostřednictvím hlasovacího zařízení, případně zdvižením ruky (pokud 
se takto členové rady města dohodnou). V odůvodněných případech může člen rady požádat o 
hlasování tajné, o takovémto návrhu opět rozhodne rada hlasováním. 

3. Rada zpravidla schvaluje právní úkon či rozhodnutí v určité věci. Hlasuje se proto vždy o 
kladném návrhu usnesení, případný negativní návrh musí být v tomto smyslu přepracován.  

4. Pokud jsou vzneseny připomínky a pozměňovací návrhy k návrhu původnímu, hlasuje se 
nejprve o těchto změnách, poté se hlasuje o ostatních částech původního návrhu. 

5.  Usnesení nabývá platnosti, jestliže pro návrh hlasuje nadpoloviční většina všech členů rady.  

6. V zápise se vždy zaznamená počet hlasů pro návrh, proti návrhu a počet hlasů členů rady, 
kteří se hlasování zdrželi. Závěrem je zaznamenán výrok, tedy skutečnost, zda byl návrh přijat či 
nikoli. V zápise se jmenovitě uvede hlasování konkrétních členů rady. Do zápisu se 
zaznamenávají i návrhy usnesení, které nebyly přijaty.  
 
 

Čl. 9 
Ukončení schůze rady města  

Řídící prohlásí schůzi rady za ukončenou, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o 
slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů rady pod 
nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti 
znemožňující nerušené jednání. V těchto případech svolá předsedající novou schůzi rady 
k témuž nebo zbývajícímu programu zpravidla do týdne.   
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Čl. 10 

Usnesení rady města  

1. Usnesení přijatá radou města musí mít konkrétní obsah a v případě úkolového usnesení i 
jmennou a termínovou odpovědnost. 

2. Návrhy na jiná usnesení či změny navržených usnesení předložené v průběhu schůze rady 
musí být předkladatelem předloženy zapisující osobě vždy v písemné formě.  

3. Mění-li rada své usnesení a nedojde-li nejdříve k výslovnému zrušení usnesení původního, 
pak platí, že usnesení nové ruší usnesení předešlé, a to buď zcela, nebo zčásti. Toto ustanovení 
se netýká případů, kdy se usnesení vzájemně nevylučují a obstojí vedle sebe.  

4. Primátor města může pozastavit výkon usnesení rady města, má-li za to, že jde o usnesení 
nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva. 
 
 

Čl. 11 
Kontrola plnění usnesení rady města  

1. Kontrola plnění usnesení RmP podléhá kontrolnímu výboru, výstupy z této činnosti jsou 
předkládány radě města v podobě kontrolní zprávy. Obsahem kontrolní zprávy je souhrn 
žádostí o vyřazení z evidence. Proces vyhodnocení plnění usnesení se provádí následovně: 
odpovědná osoba v aplikaci okomentuje stav plnění příslušného usnesení a navrhne jeho 
vyřazení z evidence. Tyto komentáře jsou vyhodnoceny na jednání kontrolního výboru a poté 
zapracovány do kontrolní zprávy. Za její správnost a komplexnost odpovídá její předkladatel, 
kterým je zpravidla předseda kontrolního výboru.  

2. V případě nemožnosti plnění termínů uložených radou města řešitel úkolu prostřednictvím 
aplikace požádá o změnu termínu, svoji žádost patřičně zdůvodní v komentáři a navrhne nový 
kontrolní termín. Organizační oddělení KP zpracuje souhrn žádostí a tento předloží primátor 
radě města ke schválení. 

3. Kontrolní výbor zastupitelstva je v případě nedostatečného zdůvodnění nesplnění usnesení 
rady oprávněn požadovat další vysvětlení a případně v dané věci vyzvat k předložení řádné či 
informativní zprávy pro jednání rady města. 
 
 

Čl. 12 
Organizační a technické zabezpečení schůze rady města  

1. Organizační a technickou přípravu schůze zabezpečuje organizační oddělení KP, přitom 
dodržuje zásady a postup stanovené přílohou tohoto jednacího řádu. 

2. O průběhu schůze rady se do 7 kalendářních dnů od jejího konání pořizuje stručný, ale 
výstižný zápis, který obsahuje všechny rozhodující a potřebné skutečnosti a informace, 
zejména: 
-  datum jednání, čas zahájení a ukončení,  
-  počet přítomných členů rady, 
-  jméno předsedajícího, 
- schválený pořad jednání rady,  
- stručný obsah diskuse k jednotlivým bodům, 
- průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení a nepřijatá usnesení. 
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Pro potřeby pořízení zápisu a jeho ověření ze strany členů rady, jakož i pro účely kontroly 
obsahu zápisu ze strany členů Zastupitelstva města Pardubic, se ze schůze rady pořizuje 
zvukový záznam.  
V případě, kdy na jednání rady vystupuje jiná osoba než člen rady nebo zaměstnanec města 
zařazený do magistrátu, upozorní předsedající tuto osobu na skutečnost, že z jednání je 
pořizován zvukový záznam. Pokud tato osoba požádá, aby její projev nebyl nahráván, bude jí 
vyhověno.  
S ohledem na skutečnost, že jednání rady je neveřejné a že zvukový záznam obsahuje osobní 
údaje a projevy osobní povahy (a může obsahovat i další neveřejné údaje a skutečnosti jako 
např. obchodní tajemství), nelze zvukový záznam použít pro jiné než výše uvedené účely. 
Uchovává se po dobu šesti měsíců, poté je neprodleně organizačním oddělením KP vymazán.  
Použití záznamu pro výše uvedené účely probíhá formou poslechu na pracovišti organizačního 
oddělení KP. O tomto poslechu se vyhotoví protokol. Jiné formy zpřístupnění zvukového 
záznamu nejsou přípustné.  

3. Zápis ze schůze rady podepisují primátor a dva další členové rady, kteří jeho správnost 
ověřují.   

4. Nedílnou součástí zápisu ze schůze rady je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, 
případně i návrhy a dotazy podané při zasedání písemně.  

5. Po podpisu stanovenými osobami je kopie zápisu na vyžádání rozeslána členům 
zastupitelstva, starostům městských obvodů, též jednotlivým složkám města a jeho orgánům či 
společnostem s obchodním podílem města a subjektům zřízeným městem. 

6. Zápis ze schůze rady je v příslušném rozsahu elektronicky pro veřejnost zveřejněn na 
internetových stránkách města a ve své písemné formě je přístupný k nahlédnutí oprávněným 
osobám 
 

Čl. 13 
Závěrečná ustanovení 

1. Tímto Jednacím řádem Rady města Pardubic se ruší jednací řád schválený radou města dne  
1.3.2016 26.11.2018. 
 
2. Tento Jednací řád Rady města Pardubic byl schválen radou dne 26.11.20181.3.2021, nabývá 
účinnosti téhož dne. 
 
 

________________________________   ____________________________ 
          Ing. Martin Charvát     Ing. Petr Kvaš 

  primátor města             náměstek primátora 
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Příloha:  

Příprava, zpracování a předávání materiálů pro schůzi Rady města Pardubic 

 
Časový harmonogram a postup při předávání zpráv: 
 
1/ Nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním schůze rady nahlásí předkladatelé 
prostřednictvím aplikace názvy předkládaných zpráv s uvedením jména zpracovatele a 
předkladatele. Názvy jednotlivých zpráv musí být jasné, stručné a srozumitelné. V případě 
duplicity názvu bude předkladatel nebo zpracovatel vyzván ke změně.    
 
2/ 6 kalendářních dní před konáním schůze rady při poradě primátora předloží vedoucí 
kanceláře primátora návrh programu rady města. Další organizace schůze rady města se pak 
řídí závěry z této porady, na základě nichž pak organizační oddělení KP sestaví definitivní 
program.  
Pokud je třeba do programu jednání rady zařadit bod, který nebyl schválen do programu při 
poradě primátora, může tak být učiněno až po schválení zařazení bodu do programu radou 
města na začátku jejího jednání. Do té doby musí být zpráva k tomuto bodu přístupná pouze 
zpracovateli, předkladateli a konzultantům. Pod pojmem „porada primátora“ se rozumí 
pravidelné jednání primátora města s náměstky primátora a tajemníkem magistrátu, z nějž se 
pořizuje zápis.  
 
3/ Zpracovatel (předkladatel) předá zprávu v originále, který obsahuje podpisy předkladatele, 
zpracovatele a zástupce příslušné komise rady či výboru zastupitelstva, v důvodných případech 
i konzultanta, na organizační oddělení KP nejpozději 6 kalendářních dnů před konáním schůze 
rady a vypublikuje bod v aplikaci, poté je již přístupna všem oprávněným uživatelům.  
  
4/ Organizační oddělení KP na základě předložených zpráv zpracuje definitivní verzi pozvánky, 
která je následně zveřejněna na webových stránkách města Podklady pro jednání včetně 
pozvánky jsou nejpozději 5 kalendářních dnů před konáním schůze rady k dispozici 
v elektronické aplikaci. 
 
5/ Takzvané zprávy na stůl se mohou předkládat radě města prostřednictvím organizačního 
oddělení KP jen zcela výjimečně, se souhlasem primátora nebo příslušného náměstka a s 
příslušným odůvodněním. Tyto zprávy budou předány organizačnímu oddělení KP nejpozději 
dvě hodiny před zahájením schůze rady V elektronické aplikaci budou k dispozici po jejich 
zařazení do programu. 
 
 
6/ Zprávy pro radu musí být zpracovány podle stanoveného vzoru, musí mít stanovené 
formální a obsahové náležitosti, musí být stručné, avšak vypovídající a srozumitelné. 
Organizační oddělení KP je oprávněno požadovat odstranění zjevných vad a nedostatků. 
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SMĚRNICE Č. 4/2019……….,  
OBECNÝ STATUT A JEDNACÍ ŘÁD KOMISÍ 

 
Čl. 1 

Základní ustanovení 

1. Tento Obecný statut a jednací řád komisí (dále také „Směrnice“) je aplikovatelný ve vztahu ke 
komisím Rady města Pardubic (dále jen „rada“), které rada zřizuje jako své iniciativní a poradní 
orgány pro určité oblasti samostatné působnosti (dále jen „komise“). 

2. Komise vzniká dnem příslušného rozhodnutí rady, nestanoví-li rada pozdější den vzniku komise. 
Komise zaniká okamžikem zvolení „nové“ rady po volbách do zastupitelstva obce (funkční období 
komise končí současně s funkčním obdobím rady). Dále může komise zaniknout dnem, který stanoví 
rada, nebo zrušením komise radou. 

3. Členství v komisi vzniká jmenováním radou. V písemném návrhu na členství v komisi, případně v 
předneseném ústním návrhu, musí být obsaženo výslovné prohlášení navrhovatele, že možnost 
členství v komisi bylo s danou osobou projednáno, a ta s ním souhlasí. Součástí prohlášení může být i 
stanovisko dotčené osoby k jejímu možnému jmenování předsedou či místopředsedou komise, které 
je předpokladem k takovému jmenování. Předloženými návrhy na členství v komisi rada vázána není.  

4. Počet členů komise je stanoven rozhodnutím rady. Rada v rámci jmenování členů komise současně 
jmenuje svým usnesením z řad členů předsedu a místopředsedu komise. Rada však může ve věci 
jmenování předsedy a/nebo místopředsedy vyčkat na nezávazné doporučení dotčené komise. 
V případě, že rada v rámci jmenování členů komise nejmenovala předsedu ani místopředsedu 
komise, pověří některého z členů komise nebo tajemníka komise jejím dočasným řízením. Odvolání 
z funkce předsedy či místopředsedy komise je rovněž v kompetenci rady. 

5. Členství v komisi zaniká v případech vzdání se členství, odvolání nebo smrti člena komise, a v 
případě zániku dotčené komise. 

6. Vzdání se členství musí mít písemnou formu, musí být podepsáno jednající osobou a úmysl musí 
být nepochybný. Rada ho bere pouze na vědomí. Členství v komisi v tomto případě zaniká dnem, 
který je v písemnosti uveden, není-li tomu tak, pak dnem, kdy byla rada o této skutečnosti 
prokazatelně písemně informována. 

7. Člena komise může rada odvolat (např. z důvodu opakované neomluvené absence). Členství v 
komisi zanikne dnem následujícím po dni, kdy bylo dotčené osobě příslušné rozhodnutí rady 
doručeno, nestanovila-li rada den odvolání pozdější. 

8. Rada při jmenování členů komise jmenuje tajemníka komise, který zabezpečuje organizační a 
administrativní stránku jednání. Tajemníkem komise může být zaměstnanec města zařazený do 
magistrátu (taková osoba se nestává členem komise a v rámci jednání komise disponuje pouze 
hlasem poradním). 
 

Čl. 2 
Práva a povinnosti komisí a jejich členů 

1. Každý člen komise má právo a povinnost účastnit se jejího jednání. Není-li to možné, musí tuto 
skutečnost vhodným způsobem sdělit předsedovi komise, tajemníkovi komise, případně jinému 
pověřenému členovi komise. Funkce člena komise musí být vykonávána osobně, zastoupení je 
nepřípustné.  

2. V rámci svěřené působnosti a při respektování zákonných omezení (ochrana osobních údajů, 
obchodního tajemství a jiných právem chráněných informací; s možností v odůvodněných případech 
odmítnout poskytnutí podkladů či informací) mají komise právo požadovat od organizačních útvarů 
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města podklady a informace prostřednictvím předsedy komise, který se s žádostí o poskytnutí 
podkladů a informací obrací vždy na toho člena rady (zejména gesčně příslušeného náměstka 
primátora), do jehož gesce daná agenda spadá, popř. na tajemníka magistrátu (ostatní gesce). 

V obdobném rozsahu a za obdobných podmínek (zejména při respektování zákonných omezení – 
např. ochrana osobních údajů, obchodního tajemství a jiných právem chráněných informací; zejména 
s možností v odůvodněných případech odmítnout poskytnutí podkladů či informací) mají komise 
právo požadovat podklady a informace týkající se činnosti právnických osob a organizačních složek 
města založených či zřízených zastupitelstvem, a to prostřednictvím předsedy komise, který se 
s žádostí o poskytnutí podkladů a informací obrací vždy na toho člena rady (zejména gesčně 
příslušeného náměstka primátora), do jehož gesce činnost dané právnické osoby či organizační složky 
města spadá. 

3. Zjistí-li komise při své činnosti, že projednávaná problematika spadá do působnosti jiné komise, je 
povinna ji neprodleně postoupit této komisi. V případě částečného průniku v působnostech komisí je 
jednající komise povinna předat příslušnou část projednávané problematiky dotčené komisi k 
samostatnému projednání a radě města věc postoupit, nebrání-li tomu vážné důvody, nejdříve po 
získání komplexního stanoviska všech dotčených komisí rady v dané věci. Získá-li komise při své 
činnosti informace z oblastí, které se dotýkají či mohou dotýkat činnosti jiné komise, je povinna o 
nich dotčenou komisi informovat. 

4. Členové komise a ostatní osoby, které se účastní jednání komise, jsou povinni se všemi 
informacemi, které získali či se kterými přišli do styku v souvislosti se svojí prací a činností, zacházet 
uvážlivě a zodpovědně, respektovat práva jiných subjektů na ochranu obchodního tajemství, 
osobních údajů, osobnosti apod. Členové komise a ostatní osoby, které se účastní jednání komise, 
nesmí využívat informace, které získali v souvislosti s prací v komisi, k osobnímu prospěchu nebo 
k prospěchu třetích osob. Za případné porušení těchto povinností, za způsob a formu jak s 
informacemi naloží apod., nesou plnou osobní odpovědnost. Jednají-li v dané situaci na základě 
usnesení některého orgánu města, odpovědnost nese i předkladatel návrhu takovéhoto usnesení. 
 

Čl. 3 
Jednání komise 

1. Komise se scházejí a jednají podle potřeby, případně podle požadavků rady.  

2. Jednání komise svolává a řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, nebo jiný 
člen komise, kterého komise těmito úkony pověří, nebo člen komise, kterého rada pověřila dočasným 
řízením komise dle čl. 1 odst. 4. Tato osoba je zodpovědná za vhodný způsob svolání, za formální a 
obsahovou přípravu jednání, za jeho průběh a za realizaci usnesení či jiných závěrů. Tato osoba může 
v případě potřeby rozhodnout, že se jednání komise uskuteční distanční formou (on-line). 

3. Člen komise je povinen při jednání komise oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se 
zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na 
věci jiný osobní zájem; v takovém případě není tento člen komise oprávněn hlasovat. 

4. Neformálně může komise jednat bez ohledu na počet přítomných členů. Rozhoduje-li však, činí tak 
pouze usnesením. To je přijato, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina všech členů komise (nikoli 
pouze přítomných). Členové komise hlasují v rámci jednání osobně nebo, ve výjimečných případech, 
prostřednictvím technických prostředků (např. videokonference, telefon, e-mail) per rollam; 
hlasování v zastoupení je nepřípustné a neplatné. Hlasování per rollam může svolat kterýkoli člen 
komise; hlasování je platné, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí nadpoloviční většina všech 
členů komise. Člen komise, který vyvolal hlasování per rollam, poskytne materiály o tomto hlasování 
tajemníkovi komise k provedení zápisu. 

5. Rada města v případě potřeby může jmenovat   
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a) odborníky na věcnou oblast spadající do působnosti komise jako řádné členy komise se všemi 
právy a povinnostmi člena komise (zejména s právem hlasovacím) nebo  

b) odborníky na danou oblast s hlasem poradním, kteří se mohou účastnit zasedání komise (v 
některých případech i pouze ad hoc – dle projednávané problematiky). 

6. Jednání komise se mohou účastnit starostové městských obvodů, s hlasem poradním. Starosta 
městského obvodu může být při jednání komise zastoupen místostarostou městského obvodu. 
V případě nesouhlasu starosty nebo místostarosty městského obvodu se závěry z jednání komise, 
resp. s přijatými usneseními, bude tento nesouhlas zřetelně zaznamenán do zápisu z jednání, včetně 
důvodů tohoto nesouhlasu, které sdělí starosta nebo místostarosta městského obvodu na jednání 
komise. Pokud se tento nesouhlas týká návrhů předkládaných k projednání radě města, zajistí 
předkladatel zprávy do rady, aby ve zprávě bylo na tento nesouhlas zřetelně upozorněno, a to tak, že 
u navrženého usnesení bude uvedena poznámka „nesouhlas starosty/místostarosty městského 
obvodu s vyjádřením komise“, včetně uvedení podrobnější informace v důvodové zprávě či příloze.  

7. Komise si k jednání mohou přizvat zaměstnance města, činí tak prostřednictvím jeho přímého 
nadřízeného.  

8. Z jednání pořizuje komise stručný zápis. Z něho musí být zřejmé, o jakou komisi se jedná, kolik 
členů bylo přítomno, jaká usnesení byla přijata, průběh a výsledek příslušného hlasování, případně 
další skutečnosti. Zápis podepisují řídící jednání (předseda, místopředseda, člen pověřený řízením) a 
další člen komise. Podepsaní nesou plnou odpovědnost za správnost uvedených údajů a skutečností. 
Zápis poté uveřejní tajemník komise na internetových stránkách města, a to v rozsahu, který 
umožňují příslušné právní předpisy (ochrana osobních údajů, obchodního tajemství a jiných právem 
chráněných informací). S ohledem na přijatelnou míru administrativní zátěže a nutnost chránit určité 
zákonem stanovené a interní informace postačuje zveřejnění zápisu v základním rozsahu (věta druhá 
tohoto odstavce). Tajemník komise uveřejňuje na internetových stránkách města přehledné 
informace o účasti členů komise na jednání. 

9. Návrhy na usnesení, doporučení, stanoviska či náměty směřované radě předkládá komise 
prostřednictvím svého předsedy, popř. místopředsedy. 

10. Komise je povinna informovat radu o své činnosti formou výroční zprávy a kdykoli ji o to rada 
požádá. Výroční zpráva je předkládána radě zpravidla do tří měsíců po uplynutí kalendářního roku a 
bezprostředně před skončením volebního období zastupitelstva. Musí obsahovat název komise, 
informace o účasti jednotlivých členů komise, základní informace o činnosti komise a zhodnocení její 
práce, případně návrhy na změny složení komise či změny působnosti komise. Obsah výroční zprávy 
komise schvaluje usnesením. Výroční zpráva je po jejím schválení zveřejněna na internetových 
stránkách města, a to obdobným způsobem a za obdobných podmínek (zejména při respektování 
zákonných omezení – např. ochrana osobních údajů, obchodního tajemství a jiných právem 
chráněných informací) jako zápisy z jednání komise. 
 

Čl. 4 
Závěrečná ustanovení 

1. Nedílnou součástí této Směrnice je příloha č. 1 - Působnost komisí RmP. 

2. Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 15. března 2021 2019. 

3. Dnem nabytí účinnosti této Směrnice se ruší Obecný statut a jednací řád komisí rady – směrnice  
č. 3/2015 4/2019. 
 
_______________ 
Ing. Martin Charvát 
  primátor města 
 



1. Seznam schválených projektů a pořadatelů na rok 2021-2023 v Programu podpory Pardubičtí tahouni  - výplata formou poskytnuté dotace 

Pořadové 
číslo 

Oblast Název projektu Pořadatel IČ Podpora "de mininis" Celkové plánované 
náklady projektu v Kč Počet dosažených bodů Navrhované prostředky v Kč 

1. Kultura Mezinárodní festival Pardubické hudební jaro Barocco sempre giovane, o.p.s. 28813201 NE 4 300 000,00 84 550 000,00

2. Kultura Pardubická vinařská noc Czech marketing, s.r.o. 25265652 NE 325 000,00 77 130 000,00

3. Kultura 

Foklorní festival Pardubice - Hradec Králové - 
Pernštýnská noc 

Mgr. Aleš Mokren 69855471 NE 570 000,00 83 400 000,00

4. Sport Pardubická Juniorka LTC Pardubice z.s. 15051056 NE 2 300 000,00 92 250 000,00

5. Sport
Aviatická pouť Sdružení aviatické pouti 64242943 NE 7 000 000,00 92 500 000,00

6.
Sport Czech Open - mezinárodní festival šachu a her AVE-KONTAKT, s.r.o. 60108665 ANO 6 550 000,00 91 700 000,00

7.
Sport ZLATÁ PŘILBA MĚSTA PARDUBIC

AMK ZLATÁ PŘILBA PARDUBICE v 
AČR

42939097 ANO 6 000 000,00 98 400 000,00

8.
Sport Velká pardubická Dostihový spolek a.s. 48155110 ANO 13 360 000,00 98 300 000,00

9.
Sport Pardubický vinařský půlmaraton Oldřich Bujnoch 10479724 ANO 3 200 000,00 84 250 000,00

10.
Sport Sportovní park Pardubice DEEP VISION s.r.o. 27540065 NE 3 500 000,00 90 1 250 000,00

11.
Cestovní ruch Mezinárodní výstava Koně v akci Dostihový spolek a.s. 48155110 NE 1 150 000,00 82 150 000,00

CELKEM 4 880 000,00

12.
Kultura Městské slavnosti - Zrcadlo umění Statutární město Pardubice 00274046 x 400 000,00 84

13. Kultura Městské slavnosti, podzimní část Statutární město Pardubice 00274046 x 1 000 000,00 87

14. Kultura GRAND Festival smíchu Východočeské divadlo Pardubice 00088358 x 2 750 000,00 91 750 000,00

3. Projekty, jejichž pořadatelem je příspěvková organizace města Pardubice - výplata formou provozního příspěvku 

2. Projekty, jejichž pořadatelem je statutární město Pardubice - schválený řádek v rozpočtu města 
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Statutární město Pardubice 

                     Zastupitelstvo města Pardubic 
 
 
 
 
 

 
 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. ../2021, KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ 
VYHLÁŠKA Č. 2/2018, KTEROU SE STANOVÍ ŠKOLSKÉ OBVODY  

A ČÁSTI ŠKOLSKÝCH OBVODŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL  
ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM PARDUBICE  

 
Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne …… usnesením č. Z/…/2021 usneslo vydat na 
základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
přepisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  
 

 
Čl. 1 

 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se stanoví školské obvody a části školských obvodů základních 
škol zřízených statutárním městem Pardubice, se mění takto: 
 
 
1. V článku 1 odst. 2 se text „Základní školy a mateřské školy Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159,“ 

nahrazuje textem „Základní školy Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159,“. 
 

2. V článku 1 odst. 4 se vypouští text „Základní školy Waldorfská Pardubice, Gorkého 867,“. 
 
3. V článku 1 se za odst. 6 vkládá nový odst. 7, který zní takto:  
 

„7. Školský obvod Základní školy Waldorfské Pardubice, Gorkého 867, a Základní školy Montessori 
Pardubice, příspěvkové organizace, tvoří území statutárního města Pardubice („školský obvod 
VII“).“ 

4. V článku 1 se dosavadní odst. 7 nově označuje jako odst. 8.  
 

5. V článku 1 odst. 8 se text „dle odst. 1 až 6“ nově nahrazuje textem „dle odst. 1 až 7“.   
6. Příloha, kterou se graficky znázorňují školské obvody a části společných školských obvodů základních 

škol zřízených statutárním městem Pardubice v mapě města, se nahrazuje jejím novým zněním.   
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Čl. 2 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2021.  
 
 
   

…………………........................................... …………………........................................... 
Ing. Martin Charvát Ing. Petr Kvaš 

primátor  náměstek primátora 
                     statutárního města Pardubic                   statutárního města Pardubic 



ŽADATELÉ:

Poř. 
číslo IČ Žadatel dotace Název 

projektu/účel Popis projektu

Počet 
uživatelů/z 

Pardubic 
2021

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu 
(tis.Kč)

Požadované 
prostředky

Podíl 
požadovaných 
prostředků na 
celkových 
nákladech v %

Veřejná 
podpora 
de minimis

Navrhované 
finanční 

prostředky 
2021 v Kč

Navrhované 
finanční 

prostředky 
2022 v Kč

Navrhované 
finanční 

prostředky 
celkem 2021 a 

2022 v Kč

1 4675126 Bethany-dům 
pomoci, z.ú.

Terapeutické-
duchovní 

doprovázení 
seniorů v DPS

Tato služba je poskytnuta v návaznosti na poptávku 
ze strany domova pro seniory. Posláním je 

poskytnutí kvalitní terapeutické služby, podpůrné 
péče, poradenství nebo doprovázení lidem, kteří 

nejsou v produktivním věku a jejich rodinám 
nacházejících se v náročné životní situaci. Služba je 

terénní.

25/25 122 000 90 000 73,77 ne 39 300 39 300 78 600

2 26594625

Centrum pro 
zdravotně 

postižené a 
seniory 

Pardubického 
kraje, o.p.s.

Půjčovna 
rehabilitačních a 
kompenzačních 

pomůcek - poradna

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 
osobám se zdravotním postižením 280/270 427 402 117 774 27,56 ne 51 500 51 500 103 000

3 499277 Fond ohrožených 
dětí

Zařízení pro děti 
vyžadující 

okamžitou pomoc 
Klokánek 
Pardubice

1. Poskytovat přechodnou péči pro děti, co nejvíce 
podobnou péči rodinné 2. Vrátit děti zpět do 

původní rodiny, případně rodiny širší či náhradní 3. 
Podporovat zdravý vývoj dětí, učit je novým věcem

25/'12 3 274 800 190 000 5,80 ne 83 100 83 100 166 200

4 26679485 Koalice nevládek 
Pardubicka, z.s.

Dobrovolnické 
centrum Koalice 

nevládek 
Pardubicka

Cílem projektu je udržení fungování a rozvoj 
Dobrovolnického centra KoNeP, které díky náboru a 

vysílání akreditovaných dobrovolníků do 
přijímajících organizací pomáhá zkvalitňovat služby 
a aktivity pro klienty neziskových a příspěvkových 

organizací.

150/90 750 000 390 000 52,00 ne 102 400 102 400 204 800

5 67441441 Most pro o.p.s. Integrační kurzy 
pro cizince

Integrace cizince v podmínkách ČR - znalost českého 
jazyka, ekonomická a sociální soběstačnost cizince, 

orientace ve společnosti
150/140 429 850 114 950 26,74 ne 50 300 50 300 100 600

6 67441441 Most pro o.p.s. Multiklub pod 
Mostem

Pomoc dětem cizinců integrovat se do české školy, 
volnočasové aktivity zaměřené na integraci. Cílovou 

skupinou jsou děti cizinci bez ohledu na zemi 
původu a legálnost pobytu ve věku 5 - 16 let

100/95 1 461 033 193 454 13,24 ne 84 600 84 600 169 200

Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1



Poř. 
číslo IČ Žadatel dotace Název 

projektu/účel Popis projektu

Počet 
uživatelů/z 

Pardubic 
2021

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu 
(tis.Kč)

Požadované 
prostředky

Podíl 
požadovaných 
prostředků na 
celkových 
nákladech v %

Veřejná 
podpora 
de minimis

Navrhované 
finanční 

prostředky 
2021 v Kč

Navrhované 
finanční 

prostředky 
2022 v Kč

Navrhované 
finanční 

prostředky 
celkem 2021 a 

2022 v Kč

7 46492160 Oblastní charita 
Pardubice

Potravinová a 
materiální pomoc

Bezplatná potravinová a materiálová pomoc 
osobám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci. 
Podmínkou je, aby osoba zároveň řešila svoji situaci 

ve spolupráci se sociální službou nebo institucí 
veřejné správy.

3350/3000 156 397 90 000 57,55 ne 39 300 39 300 78 600

8 46492160 Oblastní charita 
Pardubice

Domácí hospicová 
péče Pardubice

Předmětem projektu je poskytování komplexní 
týmové domácí hospicové péče. Cílovou skupinou 
jsou osoby v terminální fázi nemoci. Účelem této 
služby je umožnit nemocnému zemřít ve vlastním 

sociálním prostředí mezi svými blízkými a zajistit mu 
biologické, psychologické, sociální a spirituální 

potřeby.

105/60 2 051 583 300 000 14,62 ne 131 200 131 200 262 400

9 46492160 Oblastní charita 
Pardubice Sociální šatník

Poskytování šatstva osobám v nouzi prostřednictvím 
organizací poskytující služby v sociální a zdravotní 

oblasti. 
675/500 362 286 150 000 41,40 ne 65 600 65 600 131 200

10 46492160 Oblastní charita 
Pardubice

Doprava a 
doprovod osob se 

sníženou 
soběstačností

Poskytnutí dopravy speciálně upravenými 
automobily pro přepravu osob se sníženou 

soběstačností a doprovod odborně vyškolenou 
posádkou na místo, kam se osoba potřebuje dostat

35/32 207 366 130 000 62,69 ne 56 800 56 800 113 600

11 46492160 Oblastní charita 
Pardubice

Charitní půjčovna 
zdravotních 

pomůcek

Půjčování zdravotních a kompenzačních pomůcek 
pro osoby se ZP, osoby s chronickým onemocněním, 

osoby po úrazu, seniory a jejich rodiny
660/600 2 012 083 80 000 3,98 ne 35 000 35 000 70 000

12 27026728 Rodinné Integrační 
Centrum z. s.

Canisterapie aneb 
aktivity se psem 

pro osoby se 
zdravotním 

postižením a se 
speciálními 
potřebami

Canisterapie je terapie se psem pro osoby se 
zdravotním postižením, se speciáními potřebami je 
podpůrná, speciální metoda využívající pozitivního 

působení psa na celou osobnost jedince.

200/150 322 000 176 000 54,66 ne 46 200 46 200 92 400



Poř. 
číslo IČ Žadatel dotace Název 

projektu/účel Popis projektu

Počet 
uživatelů/z 

Pardubic 
2021

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu 
(tis.Kč)

Požadované 
prostředky

Podíl 
požadovaných 
prostředků na 
celkových 
nákladech v %

Veřejná 
podpora 
de minimis

Navrhované 
finanční 

prostředky 
2021 v Kč

Navrhované 
finanční 

prostředky 
2022 v Kč

Navrhované 
finanční 

prostředky 
celkem 2021 a 

2022 v Kč

13 27026728 Rodinné Integrační 
Centrum z. s.

Léčebná 
muzikoterapie pro 

osoby se 
zdravotním 

postižením a se 
speciálními 
potřebami

Muzikoterapie je metodou léčebné psychoterapie. 
Většina osob se zdravotním postižením a speciálními 

potřebami vykazuje přirozený hudební talent a je 
možné ji využít jako podpůrnou metodu rozvoje. 

Muzikoterapie pomáhá rozvoji emocionální 
komunikace a následně také sociální interakce

150/108 420 000 252 000 60,00 ne 66 100 66 100 132 200

14 27026728 Rodinné Integrační 
Centrum z. s.

Doprovázení a péče 
o dítě/osobu se 

zdravotním 
postižením a se 

speciálními 
potřebami

Poskytování služeb krátkodobého hlídání rodičům 
dětí se zdravotním postižením a dětí ze sociálně 

slabých, či jinak znevýhodněných rodin.
116/40 460 000 158 621 34,48 ne 41 600 41 600 83 200

15 75045907

Salesiánský klub 
mládeže, z.s. 
Centrum Don 

Bosco

Na cestě do života - 
podpora a 

doprovázení 
mladých lidí z 

dětských domovů, 
pěstounské péče a 
ohrožených rodin

Projekt je zaměřen na přípravu dětí a mladých lidí 
vyrůstajících v ústavní výchově, pěstounské péči či 
ohrožených rodinách takovým způsobem, abychom 

jim pomohli uspět v samostatném životě, nalézt 
zaměstnání, zajistit si vlastní zázemí, založit 

fungující rodinu a vychovat své děti

150/12 1 656 000 80 000 4,83 ne 35 000 35 000 70 000

14 112 800 2 512 799 928 000 928 000 1 856 000



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 2

ŽADATELÉ:

Poř. 
číslo IČ Žadatel dotace

Paragraf 
sociální 
služby

Název sociální 
služby dle 
registrace 

poskytovatelů 
soc. služeb

Název projektu/účel Popis projektu Spoluúčast 
2021

Počet 
uživatelů/z 

Pardubic 
2021/anonym.

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu (Kč)

Požadovaná 
částka

Podíl 
požadovaných 
prostředků na 

celkových 
nákladech v %

Veřejná 
podpora 

de 
minimis

Vyčleněné 
prostředky 
2021 pro 

oblast

Oblast 
2021

Navrhované 
finanční 

prostředky 2021 v 
Kč

Navrhované 
finanční 

prostředky 2022 v 
Kč

Navrhované 
finanční prostředky 

2021 a 2022 v Kč

2 00499811
Centrum pro 
dětský sluch 

Tamtam, o.p.s.
54 Raná péče

Poskytování služeb rané 
péče rodinám s dětmi se 
sluchovým postižením v 

Pardubicích

Komplexní služba pro rodiny se sluchově postiženými 
dětmi ve věku 0-7 let žijící na území města Pardubice 160/2 11 826 954 17 000 0,14 ne 5 000 000 II 10 100 10 100 20 200

3 24743054 EDA cz, z.ú. 54 Raná péče

Raná péče pro rodiny 
dětí se zrakovým a 

kombinovaným 
postižením 

Poskytování rané péče pro 2 rodiny dětí s těžkým 
zrakovým a kombinovaným s bydlištěm na území 

města Pardubice (terénní služby poskytované v místě 
bydliště klientů, ambulantní služby jsou v sídle 

organizace). 

277/2 110 450 13 050 11,8 ne 5 000 000 II 13 000 13 000 26 000

1 49774883 AUDIOHELP z.s. 37

Odborné 
sociální 

poradenství pro 
osoby se 

sluchovým 
postižením

Sluchové poradenské 
středisko Pardubice

Odborné poradenství pro osoby se sluchovým 
postižením - úprava sluchových pomůcek 750/650 304 286 50 000 16,4 ne 5 800 000 III 24 400 24 400 48 800

4 61239488 KONTAKT Ústí 
nad Orlicí o.p.s. 55 Telefonická 

krizová pomoc

Provoz krajské Linky 
důvěry Ústí nad Orlicí v 

roce 2021

Náplní projektu je zajištění nepřetržitého porovozu 
linky důvěry a umožnění tak lidem z Pard.kraje 

využívat telefonickou krizovou pomoc
1900 2 774 300 21 400 0,8 ne 5 800 000 III 12 000 12 000 24 000

5 26611716 Tichý svět, o.p.s. 56 Tlumočnické 
služby Komunikace bez bariér

Služba umožňuje bezbariérovou komunikaci mezi 
klientem se sluch.a kombinovaným postižením a 

slyšícím člověkem.
655/6 25 261 250 15 000 0,06 ne 5 800 000 III 5 600 5 600 11 200

6 26611716 Tichý svět, o.p.s. 70 Sociální 
rehabilitace Sociální rehabilitace

Komplexní služby pro osoby se sluchovým a 
kombinovaným postižením, s registrací soc.služeb 

sociální rehabilitace, odborné soc.porad.a 
tlumočnické služby. Další aktivity organizace - kurzy 

znakového jazyka, provozování soc.podniku.

497/29 37 361 700 50 000 0,13 ne 5 800 000 III 18 800 18 800 37 600



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1

ŽADATELÉ:

Poř. 
číslo IČ Žadatel dotace

Paragraf 
sociální 
služby

Název sociální 
služby dle 
registrace 

poskytovatelů 
soc. služeb

Název projektu/účel Popis projektu Spoluúčast 
2021

Počet uživatelů/z 
Pardubic 

2021/anonym.; 
počet hod.přímé 
péče/z Pardubic

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu (Kč)

Požadovaná 
částka

Podíl 
požadovaných 
prostředků na 

celkových 
nákladech v %

Veřejná 
podpora 

de 
minimis

Vyčleněné 
prostředky 
2021 pro 

oblast

Oblast 
2021

Navrhované 
finanční 

prostředky 2021 v 
Kč

Navrhované 
finanční 

prostředky 2022 v 
Kč

Navrhované 
finanční prostředky 

2021 a 2022 v Kč

1 26594625

Centrum pro 
zdravotně 
postižené 

Pardubického 
kraje a seniory , 

o.p.s.

39 Osobní 
asistence

Osobní asistence 
(Pardubice)

Terénní služba poskyt.v místě bydliště uživatele, 
posílení soběstačnosti, rozvin.psych.a fyz.schopnosti, 

zapojení do běžného života
70-130kč/hod 55/50      

13500/12272 1 371 360 215 000 15,68 ne 5 700 000 I 136 500 136 500 273 000

2 67363156
Česká 

abilympijská 
asociace, z.s.

39 Osobní 
asistence Osobní asistence

Pomáhá lidem se zdravot.postižením a seniorům 
prostř.osobního asistenta kompenzovat soc.handicap 

a umožňuje zachovat si vlastní život.styl-
terénní,individuální

85-110kč/hod 48/45 17000/15935 7 880 695 984 800 12,50 ne 5 700 000 I 866 200 866 200 1 732 400

3 66000653 Hewer, z.s. 39 Osobní 
asistence

Osobní asistence pro 
občany Pardubic

Osobní asistence pro občany města Pardubice 110-130kč/hod 75/50 11000/11000 5 126 000 900 000 17,6 ne 5 700 000 I 879 500 879 500 1 759 000

4 03254097 Kamilka s.r.o. 40 Pečovatelská 
služba

Pečovatelská služba 
Kamilka

Pečovatelská služba poskytovaná v domácím 
prostředí pro dospělé osoby a seniory  

130kč/hod30kč/
oběd 80/80      5500/5500 4 340 000 258 900 6,0 ne 5 700 000 I 227 700 227 700 455 400

5 3776395
Komunití 

centrum Petrklíč, 
z.s.

40 Pečovatelská 
služba

Pečovatelská služba 
Petrklíč

Pečovatelská služba s primárním zaměřením na 
seniory, sekundární cílovou skupinou jsou osoby s 

tělesným postižením
130/hod 67/17     9500/2000 5 120 000 350 000 6,8 ne 5 700 000 I 188 100 188 100 376 200

6 46492160 Oblastní charita 
Pardubice 39 Osobní 

asistence
Charitní služba osobní 

asistence na Pardubicku

Osobní asistence poskytovaná osobám s 
kombinovaným, tělesným a zdravotním postižením, 

rodinám s dětmi a seniorům 
130kč/hod 25/25      4560/4560 2 497 002 353 000 14,1 ne 5 700 000 I 310 400 310 400 620 800

7 46492160 Oblastní charita 
Pardubice 40 Pečovatelská 

služba
Charitní pečovatelská 

služba Pardubice

Pečovatelská služba poskytovaná v domácím 
prostředí uživatele služeb - především osoby v 

důchod.věku, s chronickým, zdravotním, tělesným 
nebo kombinovaným postižením 

130kč/hod 
14,20kč/km 

doprava
140/120 8000/6857 7 244 820 1 810 000 25,0 ne 5 700 000 I 1 149 800 1 149 800 2 299 600
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8 46492160 Oblastní charita 
Pardubice 44 Odlehčovací 

služby
Charitní odlehčovací 

služby Červánky 
Odlehčovací služba poskytovaná v ambulantním 

zařízení Červánky v Třebosicíh 

130kč/hod 
14,20kč/km 

dopr.,170kč/celo
d.strava,210kč/u

byt.

163/120 6900/5080 19 217 998 1 623 000 8,4 ne 5 700 000 I 1 586 100 1 586 100 3 172 200

9 27534804 SKP-CENTRUM, 
o.p.s. 44 Odlehčovací 

služby
Domov Simeon - 

odlehčovací služba

Odlehčovací služba (odlehčení rodině při péči o své 
blízké poskytovaná v pobytovém zařízení v Horním 

Jelení.

120kč/hod,170/
celod.strava,210

kč/ubyt.

110/20        
9000/1636 10 677 000 226 000 2,12 ne 5 700 000 I 220 800 220 800 441 600

10 24732915 VČELKA sociální 
služby o.p.s. 40 Pečovatelská 

služba Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba k zajištění pomoci, podpory a 
péče s individuálním přístupem ke klientovi - senioři, 
osoby s ochronickým onem., tělesným postižením a 

kombinovaným postižením

130/hod 50/20     1200/1200 699 200 250 000 35,8 ne 5 700 000 I 134 300 134 300 268 600

11 69859914 APOLENKA z.s. 66

Sociálně 
aktivizační 
služby pro 

seniory a osoby 
se zdravotním 

postižením

Sociálně aktivizační 
služby APOLENKA 

Sociálně aktivizační služby s animoterapií pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením bez omezení věku. 150/80 2 150 000 400 000 18,60 ne 5 000 000 II 359 600 359 600 719 200

12 27547850 CEDR Pardubice, 
o.p.s. 66

Sociálně 
aktivizační 
služby pro 

seniory a osoby 
se zdravotním 

postižením

Centrum denních aktivit - 
Sociálně aktivizační 
služba pro seniory a 
osoby se zdravotním 

postižením 

Cílem projektu je poskytnout lidem s duševním 
onemocněním volnočasové, zájmové, vzdělávací 
aktivity a sociálně terapeutické služby za účelem 

aktivizace klientů

25/20 1 383 610 276 722 20,0 ne 5 000 000 II 276 700 276 700 553 400

13 00499811
Centrum pro 
dětský sluch 

Tamtam, o.p.s.
65

Sociálně 
aktivizační 
služby pro 

rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 

dětmi Pardubice

Komplexní služba pro rodiny se sluchově postiženými 
dětmi ve věku 0-18 let, v nichž některý z členů rodiny 
má sluchové postižení. Smyslem projektu je zamazit 
sociálnímu vyloučení rodiny a přispět k integraci do 

běžných sociálních struktru. 

24/9 12 664 171 57 000 0,45 ne 5 000 000 II 51 200 51 200 102 400

14 22690069
KŘIŽOVATKA 

handicap 
centrum o.p.s.

45 Centrum 
denních služeb 

Centrum denních služeb 
KŘIŽOVATKA

Služba je určena pro osoby s tělesným a 
kombinovaným postižením (tělesným+zrakovou 

vadou, lehkou sluchovou vadou, aj.) se zachovaným 
intelektem od 15 let věku do 64 let.

20/30/45/hod. 14/11 2 472 000 280 000 11,3 ne 5 000 000 II 280 000 280 000 560 000
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15 27553744 MIREA denní 
stacionář, o.p.s. 46 Denní stacionář Denní stacionář MIREA Denní stacionář pro dospělé osoby s mentálním 

postižením - ambulantní

120Kč 
indiv.zajišť. 21Kč 

skupin.zajišť. 
75Kč oběd, 5Kč 
nápoje celod.

27/19 5 050 000 520 000 10,3 ne 5 000 000 II 520 000 520 000 1 040 000

16 26678390 Most do života, 
z.s. 45 Centrum 

denních služeb
Denní centrum Most do 

života

Všestranné rozvíjení a aktivizace člověka s 
mentálním postiž.,posilování soběstačnosti v 

běžných živ.situacích, zdokonalování 
zákl.prac.návyků

290kč/den 8/6 1 273 000 50 000 3,9 ne 5 000 000 II 44 900 44 900 89 800

17 67441441 Most pro o.p.s. 65

Sociálně 
aktivizační 
služby pro 

rodiny s dětmi

Rodina pod Mostem

Cílem je naučit děti a jejich rodiče, které přichází do 
Pardubic ze své země původu základním činnostem 

potřebným pro fungování dítěte hlavně ve škole 
(neznalost českého jazyka, školy, životního stylu a 

kultury)

130/124 2 206 353 165 609 7,51 ne 5 000 000 II 165 600 165 600 331 200

18 27026728
Rodinné 

Integrační 
Centrum z. s.

54 Raná péče

Raná péče pro rodiny s 
dětmi s PAS, poruchami 

komunikace a soc. 
interakce

Podpora psychomotorického a sociálního vývoje 
dítěte s poruchami autistického spektra, posílení 

kompetencí a kooperace rodiny ať již 
diagnostikovanými či ve fázi diagnostického procesu, 

děti ve věku 1-7 let, které mají trvalé bydliště na 
území Pardubického kraje

75/26 4 874 000 895 000 18,4 ne 5 000 000 II 804 600 804 600 1 609 200

19 27026728
Rodinné 

Integrační 
Centrum z. s.

65

Sociálně 
aktivizační 
služby pro 

rodiny s děti

Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 

dětmi s PAS. 

Péče o děti s poruchami autistického spektra a 
kombinovanými vadami pomocí sociálně 

aktivizačních služeb.
80/19 5 376 000 970 000 18,0 ne 5 000 000 II 872 000 872 000 1 744 000

20 27534804 SKP-CENTRUM, 
o.p.s. 60 Intervenční 

centra Intervenční centrum 

Poskytování odborné předochné pomoci osobám 
ohroženým domácím násilím v souvislosti s 

policejním vykázáním násilné osoby ze společného 
obydlí, případně osobám, které samy vyhledají 

službu IC. Službu může využít osoba bez omezení 
věku. 

200/80 4 114 000 237 000 5,8 ne 5 000 000 II 237 000 237 000 474 000

21 27534804 SKP-CENTRUM, 
o.p.s. 61 Nízkoprahová 

denní centra 
Nízkoprahové denní 

centrum 

Podpora a pomoc osobám bez přístřeší a osobám 
ohroženým zrátou bydlení, zajištění základních 

životních podmínek (potravin.servis, sprcha, 
ošacení).

4kč/den 250 anonym. 2 676 000 852 000 31,84 ne 5 000 000 II 765 900 765 900 1 531 800
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22 26600285

Středisko rané 
péče v 

Pardubicích, 
o.p.s.

54 Raná péče

Zajištění služby sociální 
prevence raná péče ve 

městě Pardubice a 
Pardubickém kraji

Podpoření vývoje dětí s ohroženým vývojem 
(předčasně narozených), s nerovnoměrným vývojem 

těles. a mentál.postižením, PAS a 
kombin.postižením, podpora rodin dětí ve věku 0-7 

let v Pardubicích a celém Pardubickém kraji

150/30 6 900 000 300 000 4,35 ne 5 000 000 II 269 700 269 700 539 400

23 25997343 TyfloCentrum 
Pardubice, o.p.s. 66

Sociálně 
aktivizační 
služby pro 

seniory a osoby 
se zdravotním 

postižením

TyfloCentrum Pardubice, 
o.p.s. - sociálně 

aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením, jedná se o aktivity 

kulturního, společenského a sportovního charakteru 
(setkávání, turistika, kuželky, jízda na dvojkole) 

75/29/15 1 546 700 101 300 6,55 ne 5 000 000 II 60 700 60 700 121 400

24 25916092
Základní škola a 
Praktická škola 
SVÍTÁNÍ, o.p.s

46 Denní stacionář Denní stacionář SVÍTÁNÍ Denní stacionář pro osoby s těžkým kombinovaným 
postižením ve věku 16-64 let  

120/90/45kč/ho
d 12/5 2 923 780 46 200 1,58 ne 5 000 000 II 35 900 35 900 71 800

25 69859914 APOLENKA z.s. 70
Sociální 

rehabilitace 
Apolenka

Sociální rehabilitace 
APOLENKA

Podpora a pomoc při zlepšování dovedností a návyků 
zejména v oblasti práce a zaměstnání osobám se 
zdravot. postižením a duševním onemocněním.

25/15 1 131 000 280 000 24,76 ne 5 800 000 III 189 700 189 700 379 400

26 26594625

Centrum pro 
zdravotně 
postižené 

Pardubického 
kraje a seniory , 

o.p.s.

70 Sociální 
rehabilitace

Sociální rehabilitace - PC 
učebna

Vytváření příležitosti k zapojování do 
společensk.života lidem, kteří jsou z důvodu 

zdravot.znevýhodnění ohroženi soc.vyloučením. 
Podpora jejich schopností, dovedností, rozvinutí 
jejich soběstačnosti, nezávislosti a sebevědomí.

90/90 1 098 318 438 607 39,93 ne 5 800 000 III 214 600 214 600 429 200

27 67363156
Česká 

abilympijská 
asociace, o.s.

70 Sociální 
rehabilitace Sociální rehabilitace

Umožňuje lidem se ZP, duševním onemocněním a 
soc. znevýhodněním začlenit se do společnosti a na 

trh práce.
33/30 2 342 000 461 000 19,68 ne 5 800 000 III 312 400 312 400 624 800

28 22690069
KŘIŽOVATKA 

handicap 
centrum o.p.s.

70

Sociální 
rehabilitace pro 

osoby s 
tělesným 

postižením

Sociální rehabilitace pro 
osoby s tělesným 

postižením

Minimalizování důsledků zdravot.postižení, pomáhá 
osobám se ZP k sociálnímu začlenění se zaměřením 

na posílení osobních kompetencí, schopností a 
dovedností člověka.

46/31 2 520 000 170 000 6,7 ne 5 800 000 III 64 000 64 000 128 000
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29 62695487 Laxus o.s. 37
Odborné 
sociální 

poradeství

Ambulantní centrum 
Pardubice

Poskytují sociální a adiktologické služby uživatelům 
drog, alkoholu a gamblerům 300/150 2 905 800 550 000 18,9 ne 5 800 000 III 269 200 269 200 538 400

30 62695487 Laxus o.s. 59 Kontaktní 
centrum K-centrum Pardubice Nízkoprahové zařízení poskytují sociální a 

adiktologické služby uživatelům drog a jejich blízkým 220/200 3 511 000 850 000 24,2 ne 5 800 000 III 640 000 640 000 1 280 000

31 62695487 Laxus o.s. 64 Služby následné 
péče Služby následné péče

Služby jsou určeny lidem ohroženým důsledky 
užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického 
hráčství a jejich blízkým. Pracujeme s klienty, kteří 

absolvovali pobytovou léčbu, ambulantní léčbu nebo 
samostatně abstinují. Cílem je jejich zařazení do 

běžného života.

80/50 956 000 125 000 13,1 ne 5 800 000 III 47 000 47 000 94 000

32 62695487 Laxus o.s. 69 Terénní 
programy

Centrum terénních 
programů PK - regionální 

část pro město 
Pardubice

Projekt poskytuje soicální a adiktologické služby 
uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí an 

území Pard.kraje za účelem minimalizace rizik 
spojených s užíváním drog a ochranou veřejného 

zdraví

260/50 4 712 000 440 000 9,3 ne 5 800 000 III 248 500 248 500 497 000

33 61383198 Linka bezpečí, 
z.s. 55 Telefonická 

krizová pomoc

Linka bezpečí pro děti a 
mládež z města 

Pardubice

Posláním Linky bezpečí je poskytovat kvalitní a 
snadno dostupnou pomoc dětem a studentům do 26 
let. Poskytuje krizivou intervenci a poradenství pro 
klienty z celé ČR prostřednictvím telefonu, chatu a 

emailu; anonymně, zdarma a non stop.

1400 34 884 000 50 000 0,1 5 800 000 III 28 200 28 200 56 400

34 67441441 Most pro o.p.s. 37
Odborné 
sociální 

poradeství

Informační  středisko 
pro cizince

Poskytování odborného soc.poradenství s cílem 
zvýšení soc.a právního povědomí cizinců v systému 

ČR - prevence soc.vyloučení
350/315 2 891 021 98 688 3,41 ne 5 800 000 III 165 600 165 600 331 200

35 70856478

Národní rada 
osob se 

zdravotním 
postižením ČR, 

z.s.

37
Odborné 
sociální 

poradeství

Odborné sociálně-právní 
poradenství pro OZP a 
seniory v Pardubicích

Sociální poradenství pro osoby, které jsou 
znevýhodněny v důsledku zdrav.postižení - právní 

poradenství
700/420 970 000 280 000 28,87 ne 5 800 000 III 48 300 48 300 96 600
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36 26597764
Občanská 
poradna 

Pardubice, z.s.
37

Odborné 
sociální 

poradeství

Občanská poradna 
Pardubice

Prevence vzniku sociálně patologických jevů 
(předluženost, nezaměstnanost, bezdomovectví), 

které by mohly vést k protiprávnímu jednání
800 1 912 000 245 000 12,81 ne 5 800 000 III 119 900 119 900 239 800

37 71238514
Péče o duševní 

zdraví - středisko 
Výměník, z.s.

70 Sociální 
rehabilitace

Sociální rehabilitace - 
Výměník

Osvojení základních pracovních návyků a dovedností 
pro osoby s duševním onemocněním nutných pro 

práci v chráněném provozu, kavárny, dílny či 
obchodu

23/22 1 324 270 120 000 9,1 ne 5 800 000 III 67 700 67 700 135 400

38 64242218 Péče o duševní 
zdraví, z.s. 70 Sociální 

rehabilitace
Sociální rehabilitace 

Pardubice

Umožňuje závažně duševně nemocným lidem žít v 
jejich přirozeném prostředí, rozvíjet své schopnosti a 

dovednosti a žít co nejsamostatněji.
110/50 11 014 020 550 000 5,0 ne 5 800 000 III 310 600 310 600 621 200

39 27026728
Rodinné 

Integrační 
Centrum z. s.

70 Sociální 
rehabilitace

Sociální rehabilitace pro 
osoby s PAS

Podpora dospělých osob s PAS svými komplexními 
službami (individuální nácvik motorických, 

psychických a sociálních schopností a dovedností, 
sociální začlenění s PAS)

22/9 2 206 000 400 000 18,13 ne 5 800 000 III 271 000 271 000 542 000

40 26537036 Romodrom, 
o.p.s. 37

Odborné 
sociální 

poradenství

Odborné sociální 
poradenství - Pardubický 

kraj

Posílení realizace sociální služby s cílem 
minimalizovat dopad sociálního vyloučení osob z 
cílových skupin, která je poskytovaná na území 

Pardubic, a to i pro občany této obce

160/48 1 985 497 270 627 13,63 ne 5 800 000 III 132 400 132 400 265 200

41 27516733
Rytmus 

Východní Čechy, 
o.p.s.

70 Sociální 
rehabilitace Sociální rehabilitace

Cílem služby je získání a rozvíjení soc.a 
prac.dovedností, získání a udržení  si zaměstnání, 
maximální osamostatnění, posilování uplatňování 

práv, aktivní zapojení do společnosti, podpora 
hledání bydlení

90/12 6 649 000 863 370 13,0 ne 5 800 000 III 520 100 520 100 1 040 200

42 27534804 SKP-CENTRUM, 
o.p.s. 62

Nízkoprahová 
zařízení pro 

děti a mládež

Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež - Free 

klub

Nízkoprahové zařízení poskytující bezpečný prostor 
pro trávení volného času v podnětném prostředí. 140 anonym. 3 877 000 1 206 000 31,11 ne 5 800 000 III 681 100 681 100 1 362 200



Poř. 
číslo IČ Žadatel dotace

Paragraf 
sociální 
služby

Název sociální 
služby dle 
registrace 

poskytovatelů 
soc. služeb

Název projektu/účel Popis projektu Spoluúčast 
2021

Počet uživatelů/z 
Pardubic 

2021/anonym.; 
počet hod.přímé 
péče/z Pardubic

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu (Kč)

Požadovaná 
částka

Podíl 
požadovaných 
prostředků na 

celkových 
nákladech v %

Veřejná 
podpora 

de 
minimis

Vyčleněné 
prostředky 
2021 pro 

oblast

Oblast 
2021

Navrhované 
finanční 

prostředky 2021 v 
Kč

Navrhované 
finanční 

prostředky 2022 v 
Kč

Navrhované 
finanční prostředky 

2021 a 2022 v Kč

43 27534804 SKP-CENTRUM, 
o.p.s. 69 Terénní 

programy
Terénní program při 

NZDM - Free klub

Terénní práce pro děti a mládež ohroženou 
delikvencí (Lokality - Dubina, Polabiny, Tyršovy a 

Bubeníkovy sady).
80 anonym. 2 196 000 668 000 30,42 ne 5 800 000 III 377 200 377 200 754 400

44 27534804 SKP-CENTRUM, 
o.p.s. 69 Terénní 

programy

Nízkoprahové denní 
centrum - terénní 

programy

Vyhledávání a kontaktování osoby bez přístřeší nebo 
ohrožené ztrátou bydlení, podpora při řešení 

nepříznivé život. situace, sociální poradenství.
100 anonym. 2 085 000 493 000 23,65 ne 5 800 000 III 278 400 278 400 556 800

45 25997343 TyfloCentrum 
Pardubice, o.p.s. 37

Odborné 
sociální 

poradenství

TyfloCentrum Pardubice, 
o.p.s. - sociální 

poradenství

Sociální poradenství osobám se zrakovým postižením 
a jejich rodinným příslušníkům, poradenství o 

kompenzačních pomůckách a jejich zapůjčování
110/40/60 1 829 700 89 000 4,86 ne 5 800 000 III 67 000 67 000 134 000

46 25997343 TyfloCentrum 
Pardubice, o.p.s. 42

Průvodcovnské 
a předčitatelské 

služby

TyfloCentrum Pardubice, 
o.p.s. - průvodcovské a 

předčitateské služby

Cílem projektu je umožnit osobám s těžkým 
zrak.postižením co nejvyšší míru nezávislosti při 

naplňování svých potřeb - předčítání, 
přepisování,zabezpečení doprovodu).

2kč/minuta 32/9/8 578 100 74 100 12,82 ne 5 800 000 III 27 900 27 900 55 800

47 25997343 TyfloCentrum 
Pardubice, o.p.s. 70 Sociální 

rehabilitace

TyfloCentrum Pardubice, 
o.p.s. - sociální 

rehabilitace

Získání a upevnění kompenazčních mechanismů 
kompenzující zrakové postižení (sebeobsluha, 

prostor.orientace, péče o vlastní osobu), 
zprostředk.nácviku speciálních pomůcek.

75/30/20 2 440 100 527 900 21,63 ne 5 800 000 III 298 100 298 100 596 200

48 26200481 Tyfloservis, o.p.s. 70 Sociální 
rehabilitace

Tyfloservis, o.p.s. - 
Krajské ambulantní 
středisko Pardubice

Základní nácvik dovedností pro zvládání péče o 
vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 

(nácvik orientace a pobybu s bílou holí a vodícím 
psem, nácvik psaní vlastnoruč.podpisu).

105/25 1 473 000 260 000 17,65 ne 5 800 000 III 195 700 195 700 391 400

49 571709 Život 90, z. ú. 41 Tísňová péče Tísňová péče pro občany 
města Pardubice

Jedná se o komplexní soc. službu, která nabízí 
nepřetrž. distanční hlasovou a elektronickou 

komunikaci pomocí tísňového tlačítka s osobami, 
které jsou v důsledku snížení soběstačnosti 

vystaveny stálému vysokému riziku ohrožení zdraví 
nebo života

400-550kč 1150/20 22 755 000 395 744 1,74 ne 5 800 000 III 223 500 223 500 447 000



Poř. 
číslo IČ Žadatel dotace

Paragraf 
sociální 
služby

Název sociální 
služby dle 
registrace 

poskytovatelů 
soc. služeb

Název projektu/účel Popis projektu Spoluúčast 
2021

Počet uživatelů/z 
Pardubic 

2021/anonym.; 
počet hod.přímé 
péče/z Pardubic

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu (Kč)

Požadovaná 
částka

Podíl 
požadovaných 
prostředků na 

celkových 
nákladech v %

Veřejná 
podpora 

de 
minimis

Vyčleněné 
prostředky 
2021 pro 

oblast

Oblast 
2021

Navrhované 
finanční 

prostředky 2021 v 
Kč

Navrhované 
finanční 

prostředky 2022 v 
Kč

Navrhované 
finanční prostředky 

2021 a 2022 v Kč

50 26647214 Amalthea z.s. ind

Sociálně 
aktivizační 
služby pro 

rodiny s dětmi

Sociální služby pro 
rodiny s dětmi (program 

Podpora pro rodinu a 
dítě)

Poskytování SAS min. 7 rodinám ročně s cílem 
pomoci a podpory rodičům tak, aby s nimi jejich děti 

mohly vyrůstat doma a byly spokojené. Zavádění 
nových metod (RK,PK včetně dítěte, rozvoj 

rodičovských komptetencí, rozvoj  dětí, mediace)

90/7 9 673 000 75 000 0,8 ne 1 619 000 IV 55 300 55 300 110 600

51 27547850 CEDR Pardubice, 
o.p.s. ind

Sociálně 
terapeutické 

dílny

Sociálně terapeutické 
dílny Pardubice

Cílem služby sociálně terapeutické dílny je pomoci 
lidem s duševním onemocněním lépe zvládat své 

sociální a pracovní problémy a umožnit jim návrat na 
běžný trh práce

30/20 5 912 000 591 200 10,0 ne 1 619 000 IV 591 200 591 200 1 182 400

52 28854071

DaR - Centrum 
pro dítě a 

rodinu, o.p.s., 
zkratka 

společnosti: DaR, 
o.p.s.

ind

Sociálně 
aktivizační 
služby pro 

rodiny s dětmi

Podpora rodiny

Cílem služby SAS je zajištění bezpečného rodinného 
prostředí, ve kterém jsou zajišťovány fyzické, 

psychické a sociální potřeby dítěte, ve kterém jsou 
funkční vztahy, a ve kterém se dítě může zdravě 

rozvíjet. 

25/20 2 946 000 115 500 3,9 ne 1 619 000 IV 115 500 115 500 231 000

53 46492160 Oblastní charita 
Pardubice ind

Sociálně 
aktivizační 
služby pro 

rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 

dětmi. Projekt pomáhá 
všem rodinám, které se 

ocitly v nouzi.

Služba poskytuje pomoc a podporu rodinám s dětmi 
v tíživé život.situaci,pomáhá překonat její 

negativ.důsledky a vytvořit příznivé podmínky pro 
děti. 

Směřujeme k naplnění základních práv dítěte na 
život ve vlastní rodině. Rodičům pomáháme vytvořit 

bezpečné a zdravé prostředí pro výchovu a péči o 
děti.

55/45 3 578 038 300 000 8,4 ne 1 619 000 IV 221 200 221 200 442 400

54 71238514
Péče o duševní 

zdraví - středisko 
Výměník, z.s.

ind
Sociálně 

terapeutické 
dílny

Sociálně terapeutické 
dílna Výměník

Obnovení a udržení základních pracovních návyků a 
dovedností u lidí se závažným duševním 

onemocněním, pomoc ve smysluplnném denním 
programu - drobné manuální práce

40/35 3 180 007 335 500 10,6 ne 1 619 000 IV 247 400 247 400 494 800

55 27534804 SKP-CENTRUM, 
o.p.s. ind Domy na půl 

cesty Dům na půli cesty

Jedná se o sociální službu, která je určena mladým 
lidem ve věku od 18 - 26 let, kteří opouští zařízení 

ústavní výchovy nebo pocházejí z nepříznivého 
rodinného zázemí (poskytuje ubytování, pomoc při 
řešení pracovních a sociálních problémů, finanční a 

právní poradeství)

70,90kč/os.den 30/10 3 413 410 280 000 8,20 ne 1 619 000 IV 280 000 280 000 560 000

56 25916092
Základní škola a 
Praktická škola 
SVÍTÁNÍ, o.p.s

ind
Sociálně 

terapeutické 
dílny

Tranzitní program 
SVÍTÁNÍ

Jedná se o sociální službu sociálně terapeutické dílny 
pro osoby s mentálním a kombin.postižením ve věku 

16-64 let, kteří z důvodu svého zdrav.postiž.se 
nemohou uplatnit na otevřeném či chráněném trhu 

práci

16/9 2 800 500 74 800 2,67 ne 1 619 000 IV 55 100 55 100 110 200



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 2

ŽADATELÉ:

Poř. 
číslo IČ Žadatel dotace

Paragraf 
sociální 
služby

Název sociální 
služby dle 
registrace 

poskytovatelů 
soc. služeb

Název projektu/účel Popis projektu Spoluúčast 
2021

Počet 
uživatelů/z 

Pardubic 
2021/anonym.

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu (Kč)

Požadovaná 
částka

Podíl 
požadovaných 
prostředků na 

celkových 
nákladech v %

Veřejná 
podpora 

de 
minimis

Vyčleněné 
prostředky 
2021 pro 

oblast

Oblast 
2021

Navrhované 
finanční 

prostředky 2021 v 
Kč

Navrhované 
finanční 

prostředky 2022 v 
Kč

Navrhované 
finanční prostředky 

2021 a 2022 v Kč

2 00499811
Centrum pro 
dětský sluch 

Tamtam, o.p.s.
54 Raná péče

Poskytování služeb rané 
péče rodinám s dětmi se 
sluchovým postižením v 

Pardubicích

Komplexní služba pro rodiny se sluchově postiženými 
dětmi ve věku 0-7 let žijící na území města Pardubice 160/2 11 826 954 17 000 0,14 ne 5 000 000 II 10 100 10 100 20 200

3 24743054 EDA cz, z.ú. 54 Raná péče

Raná péče pro rodiny 
dětí se zrakovým a 

kombinovaným 
postižením 

Poskytování rané péče pro 2 rodiny dětí s těžkým 
zrakovým a kombinovaným s bydlištěm na území 

města Pardubice (terénní služby poskytované v místě 
bydliště klientů, ambulantní služby jsou v sídle 

organizace). 

277/2 110 450 13 050 11,8 ne 5 000 000 II 13 000 13 000 26 000

1 49774883 AUDIOHELP z.s. 37

Odborné 
sociální 

poradenství pro 
osoby se 

sluchovým 
postižením

Sluchové poradenské 
středisko Pardubice

Odborné poradenství pro osoby se sluchovým 
postižením - úprava sluchových pomůcek 750/650 304 286 50 000 16,4 ne 5 800 000 III 24 400 24 400 48 800

4 61239488 KONTAKT Ústí 
nad Orlicí o.p.s. 55 Telefonická 

krizová pomoc

Provoz krajské Linky 
důvěry Ústí nad Orlicí v 

roce 2021

Náplní projektu je zajištění nepřetržitého porovozu 
linky důvěry a umožnění tak lidem z Pard.kraje 

využívat telefonickou krizovou pomoc
1900 2 774 300 21 400 0,8 ne 5 800 000 III 12 000 12 000 24 000

5 26611716 Tichý svět, o.p.s. 56 Tlumočnické 
služby Komunikace bez bariér

Služba umožňuje bezbariérovou komunikaci mezi 
klientem se sluch.a kombinovaným postižením a 

slyšícím člověkem.
655/6 25 261 250 15 000 0,06 ne 5 800 000 III 5 600 5 600 11 200

6 26611716 Tichý svět, o.p.s. 70 Sociální 
rehabilitace Sociální rehabilitace

Komplexní služby pro osoby se sluchovým a 
kombinovaným postižením, s registrací soc.služeb 

sociální rehabilitace, odborné soc.porad.a 
tlumočnické služby. Další aktivity organizace - kurzy 

znakového jazyka, provozování soc.podniku.

497/29 37 361 700 50 000 0,13 ne 5 800 000 III 18 800 18 800 37 600



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 
          

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D 6131 /            /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. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí  
 (dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

SKP-CENTRUM, o.p.s.,  
sídlo: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 
pod odd. O vložka 176, 
IČ: 27534804, 
číslo bankovní účtu: 221077482/0300, Československá obchodní banka, a.s. 
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“). 

 
1. 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 v souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci schválenou 
usnesením Zastupitelstva města Pardubice dne 26.01.2017 pod č. Z/1514/2017 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 na období roku 2021 z rozpočtu 

města Pardubic v celkové výši 1 026 000,00 Kč (slovy: jeden milion dvacet šest tisíc korun českých) na 
komplex sociálních služeb poskytovaných v objektu Městského azylového domu pro ženy a matky 
s dětmi čp. 803 v ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích. Jedná se o registrované sociální služby 
(projekty): azylový dům, noclehárna a krizová pomoc, jež jsou podrobně specifikovány ve Smlouvě o 
spolupráci ze dne 30.1.2017. Částky na jednotlivé sociální služby jsou konkretizovány v rozpočtech, 
které jsou nedílnou částí této smlouvy. 
 

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 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 31.12.2020 a zaevidované poskytovatelem 
pod č. j. MmP 128154/2020,  

e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtech projektů, které jsou nedílnou součástí 
této smlouvy jako přílohy, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace 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 7.1.2022 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a 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.  
 
 
 
 
 
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.  

 
 

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. 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 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. 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odst. 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 osobu, 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, 

c) výdaje na pohoštění, dary, reprezentaci, leasing, splátky úvěrů, zápůjček a podobných 
finančních produktů, včetně příslušenství (úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím 
uplatněním), a dále veškeré plnění vzniklé v důsledku porušení povinnosti plnit svůj peněžní 
závazek (např. smluvní pokuty a penále), investiční výdaje, pojištění majetku, bankovní 
poplatky, správní a soudní poplatky, úhrady penále, srážek a dalších finančních postihů, DPH 
(pokud je příjemcem dotace plátce DPH). Do dotace nelze zahrnout položky uhrazené 
formou vzájemného zápočtu, 

d) právní a ekonomické služby nad 10 % objemu rozpočtu z požadované dotace ze statutárního 
města na jednotlivý projekt. 

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 
pozdější předpisů, kontrolovat dodržování 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) 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. 
 

 
Přílohy: č. 1 - 3  -  Rozpočet uznatelných nákladů projektu na rok 2021  
 
 
 
 
 
 
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 04.03.2021  

Daniela Víznerová, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3749100 226082
557300 41082

1. 29900,00 2000,00
2. 126000,00 8000,00
3. 22900,00 2000,00
4. 275400,00 20082,00
5.
6.
7.
8.

103100,00 9000,00

3040600 177000
1. 669900,00 32000,00
2. 103100,00 0,00
3. 15000,00 0,00
4. 512000,00 95000,00
5. 1030500,00 50000,00
6. 700800,00 0,00

7.

9300,00 0,00

151200 8000
1. 50400,00 8000,00
2. 100800,00 0,00
3.

5864100,00 462300,00
9613200 688382

Celkové náklady (Kč)
Požadovaná dotace od 

statutárního města Pardubice 
(Kč)

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU

"Požadovaná dotace od statutárního města Pardubice"
Věnujte, prosím, sestavení rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno vyúčtování, a to na položky uvedené ve sloupci

Žadatel
Název projektu
Rozpočet projektu na období od-do

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Pardubicích
1.1.2021-31.12.2021

Výdaje na projekt
(uveďte jednotlivé náklady související s tímto 

projektem)

jiné ostatní služby (školení, telefony, kurzy apod.)
právní a ekonomické služby

jiné spotřebované nákupy

vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč - vypište:
obnova vybavení služby

Nemateriálové náklady celkem

kancelářské potřeby
pohonné hmoty

energie
opravy a udržování
cestovné

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek [2] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
Materiálové náklady celkem

potraviny

nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze na 
prostory, kde je poskytována sociální služba)
pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč - vypište:

obnova SW, licence

Jiné provozní náklady celkem
ostatní provozní náklady
odpisy

Do prázdných řádků vypiště jednotlivé nákladové položky. Ve výdajích u řádků s označením celkem se částka doplňuje
automaticky jako součet hodnot ze jednotlivé položky uvedené pod konkrétním druhem nákladu.



 

 

 

 

 

 

 

327540 57618
44842 9618

1. 8000,00 2000,00
2. 3000,00 2000,00
3. 2000,00 0,00
4. 21842,00 3618,00
5.
6.
7.
8.

10000,00 2000,00

279000 48000
1. 56000,00 18000,00
2. 2000,00 0,00
3. 1000,00 0,00
4. 36000,00 6000,00
5. 140000,00 24000,00
6. 43000,00 0,00

7.

1000,00 0,00

3698 0
1. 3698,00 0,00
2. 0,00 0,00
3.

969460,00 195000,00
1297000 252618

Celkové náklady (Kč)
Požadovaná dotace od 

statutárního města Pardubice 
(Kč)

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU

"Požadovaná dotace od statutárního města Pardubice"
Věnujte, prosím, sestavení rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno vyúčtování, a to na položky uvedené ve sloupci

Žadatel
Název projektu
Rozpočet projektu na období od-do

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Noclehárna pro ženy
1.1.2021-31.12.2021

Výdaje na projekt
(uveďte jednotlivé náklady související s tímto 

projektem)

jiné ostatní služby (školení, telefony, kurzy apod.)
právní a ekonomické služby

jiné spotřebované nákupy

vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč - vypište:
obnova vybavení služby

Nemateriálové náklady celkem

kancelářské potřeby
pohonné hmoty

energie
opravy a udržování
cestovné

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek [2] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
Materiálové náklady celkem

potraviny

nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze na 
prostory, kde je poskytována sociální služba)
pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč - vypište:

obnova SW, licence

Jiné provozní náklady celkem
ostatní provozní náklady
odpisy

Do prázdných řádků vypiště jednotlivé nákladové položky. Ve výdajích u řádků s označením celkem se částka doplňuje
automaticky jako součet hodnot ze jednotlivé položky uvedené pod konkrétním druhem nákladu.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

219252 20200
66892 2000

1. 25000,00 2000,00
2. 3000,00 0,00
3. 2000,00 0,00
4. 26892,00 0,00
5.
6.
7.
8.

10000,00 0,00

147500 16200
1. 25000,00 6100,00
2. 1000,00 0,00
3. 500,00 0,00
4. 30000,00 2400,00
5. 80000,00 7700,00
6. 10000,00 0,00

7.

1000,00 0,00

4860 2000
1. 4860,00 2000,00
2. 0,00 0,00
3.

633748,00 64800,00
853000 85000

Celkové náklady (Kč)
Požadovaná dotace od 

statutárního města Pardubice 
(Kč)

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU

"Požadovaná dotace od statutárního města Pardubice"
Věnujte, prosím, sestavení rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno vyúčtování, a to na položky uvedené ve sloupci

Žadatel
Název projektu
Rozpočet projektu na období od-do

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Krizová pomoc
1.1.2021-31.12.2021

Výdaje na projekt
(uveďte jednotlivé náklady související s tímto 

projektem)

jiné ostatní služby (školení, telefony, kurzy apod.)
právní a ekonomické služby

jiné spotřebované nákupy

vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč - vypište:
obnova vybavení služby

Nemateriálové náklady celkem

kancelářské potřeby
pohonné hmoty

energie
opravy a udržování
cestovné

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek [2] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
Materiálové náklady celkem

potraviny

nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze na 
prostory, kde je poskytována sociální služba)
pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč - vypište:

obnova SW, licence

Jiné provozní náklady celkem
ostatní provozní náklady
odpisy

Do prázdných řádků vypiště jednotlivé nákladové položky. Ve výdajích u řádků s označením celkem se částka doplňuje
automaticky jako součet hodnot ze jednotlivé položky uvedené pod konkrétním druhem nákladu.



 

 

 

 

 



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 2 
          

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D 6131 /            /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. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí  
 (dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

SKP-CENTRUM, o.p.s.,  
sídlo: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 
pod odd. O vložka 176, 
IČ: 27534804, 
číslo bankovní účtu: 221077482/0300, Československá obchodní banka, a.s. 
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“). 

 
1. 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 v souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci schválenou 
usnesením Zastupitelstva města Pardubice dne 26.01.2017 pod č. Z/1514/2017 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 na období roku 2021 z rozpočtu 

města Pardubic v celkové výši 1 098 300,00 Kč (slovy: jeden milion devadesát osm tisíc tři sta korun 
českých) na komplex sociálních služeb poskytovaných v objektu Azylového domu pro muže čp. 694 
v Milheimově ulici v Pardubicích. Jedná se o registrované sociální služby (projekty): azylový dům a 
noclehárna pro muže, jež jsou podrobně specifikovány ve Smlouvě o spolupráci ze dne 30.1.2017. 
Částky na jednotlivé sociální služby jsou konkretizovány v rozpočtech, které jsou nedílnou částí této 
smlouvy. 
 

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 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 28.12.2020 a zaevidované poskytovatelem 
pod č. j. MmP 127384/2020,  

e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtech projektů, které jsou nedílnou součástí 
této smlouvy jako přílohy, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace 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 7.1.2022 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a 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.  
 
 
 
 
 
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.  

 
 

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. 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 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. 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odst. 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 osobu, 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, 

c) výdaje na pohoštění, dary, reprezentaci, leasing, splátky úvěrů, zápůjček a podobných 
finančních produktů, včetně příslušenství (úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím 
uplatněním), a dále veškeré plnění vzniklé v důsledku porušení povinnosti plnit svůj peněžní 
závazek (např. smluvní pokuty a penále), investiční výdaje, pojištění majetku, bankovní 
poplatky, správní a soudní poplatky, úhrady penále, srážek a dalších finančních postihů, DPH 
(pokud je příjemcem dotace plátce DPH). Do dotace nelze zahrnout položky uhrazené 
formou vzájemného zápočtu, 

d) právní a ekonomické služby nad 10 % objemu rozpočtu z požadované dotace ze statutárního 
města na jednotlivý projekt. 

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 
pozdější předpisů, kontrolovat dodržování 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) 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. 
 

 
Přílohy: č. 1 - 2  -  Rozpočet uznatelných nákladů projektu na rok 2021  
 
 
 
 
 
 
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 04.03.2021  

Daniela Víznerová, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1761595 191000
240020 16000

1. 4840,00 0,00
2. 20570,00 2000,00
3. 26620,00 4000,00
4. 115390,00 10000,00
5.
6.
7.
8.

72600,00 0,00

1453815 170000
1. 256520,00 40000,00
2. 217800,00 10000,00
3. 9680,00 0,00
4. 282535,00 50000,00
5. 423500,00 70000,00
6. 219010,00 0,00

7.

44770,00 0,00

67760 5000
1. 41140,00 5000,00
2. 26620,00 0,00
3.

3746325,00 480300,00
5507920 671300

Celkové náklady (Kč)
Požadovaná dotace od 

statutárního města Pardubice 
(Kč)

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU

"Požadovaná dotace od statutárního města Pardubice"
Věnujte, prosím, sestavení rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno vyúčtování, a to na položky uvedené ve sloupci

Žadatel
Název projektu
Rozpočet projektu na období od-do

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Azylový dům pro muže 
1.1.2021-31.12.2021

Výdaje na projekt
(uveďte jednotlivé náklady související s tímto 

projektem)

jiné ostatní služby (školení, telefony, kurzy apod.)
právní a ekonomické služby

jiné spotřebované nákupy

vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč - vypište:
obnova vybavení služby

Nemateriálové náklady celkem

kancelářské potřeby
pohonné hmoty

energie
opravy a udržování
cestovné

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek [2] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
Materiálové náklady celkem

potraviny

nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze na 
prostory, kde je poskytována sociální služba)
pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč - vypište:

obnova SW, licence

Jiné provozní náklady celkem
ostatní provozní náklady
odpisy

Do prázdných řádků vypiště jednotlivé nákladové položky. Ve výdajích u řádků s označením celkem se částka doplňuje
automaticky jako součet hodnot ze jednotlivé položky uvedené pod konkrétním druhem nákladu.



 

 

 

 

577376 87000
132368 7000

1. 0,00 0,00
2. 10000,00 2000,00
3. 7000,00 1000,00
4. 60368,00 4000,00
5.
6.
7.
8.

55000,00 0,00

437000 80000
1. 145000,00 30000,00
2. 25000,00 4000,00
3. 1000,00 0,00
4. 101000,00 10000,00
5. 130000,00 36000,00
6. 34000,00 0,00

7.

1000,00 0,00

8008 0
1. 8008,00 0,00
2.
3.

1316624,00 340000,00
1894000 427000

Celkové náklady (Kč)
Požadovaná dotace od 

statutárního města Pardubice 
(Kč)

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU

"Požadovaná dotace od statutárního města Pardubice"
Věnujte, prosím, sestavení rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno vyúčtování, a to na položky uvedené ve sloupci

Žadatel
Název projektu
Rozpočet projektu na období od-do

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Noclehárna pro muže
1.1.2021-31.12.2021

Výdaje na projekt
(uveďte jednotlivé náklady související s tímto 

projektem)

jiné ostatní služby (školení, telefony, kurzy apod.)
právní a ekonomické služby

jiné spotřebované nákupy

vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč - vypište:
obnova vybavení služby

Nemateriálové náklady celkem

kancelářské potřeby
pohonné hmoty

energie
opravy a udržování
cestovné

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek [2] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
Materiálové náklady celkem

potraviny

nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze na 
prostory, kde je poskytována sociální služba)
pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč - vypište:

obnova SW, licence

Jiné provozní náklady celkem
ostatní provozní náklady
odpisy

Do prázdných řádků vypiště jednotlivé nákladové položky. Ve výdajích u řádků s označením celkem se částka doplňuje
automaticky jako součet hodnot ze jednotlivé položky uvedené pod konkrétním druhem nákladu.



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 3 
          

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D 6131 /            /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. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí  
 (dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

SKP-CENTRUM, o.p.s.,  
sídlo: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 
pod odd. O vložka 176, 
IČ: 27534804, 
číslo bankovní účtu: 221077482/0300, Československá obchodní banka, a.s. 
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“). 

 
1. 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 individuální dotaci z Programu podpory v sociální a 

zdravotní oblasti pro rok 2021 v celkové výši 553 800,00 Kč (slovy: 
Pětsetpadesáttřitisíceosmsetkorunčeských) na nájemné nebytových prostor v majetku města: 
„Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Pardubicích - nájemné“ ve výši 507 500,00 Kč 

      „Noclehárna pro ženy - nájemné“ ve výši 38 300,00 Kč 
„Krizová pomoc - nájemné“ ve výši 8 000,00 Kč (dále jen „projekty“). 
 

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 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 12.01.2021 a zaevidované poskytovatelem 
pod č. j. MmP 3953/2021, MmP 3954/2021 a MmP 3955/2021,  

e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtech projektů, které jsou nedílnou součástí 
této smlouvy jako přílohy, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace 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 7.1.2022 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a 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.  

 
 
 
 
 
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.  

 
 

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. 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 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. 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odst. 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 osobu, 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, 

c) výdaje na pohoštění, dary, reprezentaci, leasing, splátky úvěrů, zápůjček a podobných 
finančních produktů, včetně příslušenství (úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím 
uplatněním), a dále veškeré plnění vzniklé v důsledku porušení povinnosti plnit svůj peněžní 
závazek (např. smluvní pokuty a penále), investiční výdaje, pojištění majetku, bankovní 
poplatky, správní a soudní poplatky, úhrady penále, srážek a dalších finančních postihů, DPH 
(pokud je příjemcem dotace plátce DPH). Do dotace nelze zahrnout položky uhrazené 
formou vzájemného zápočtu, 

d) právní a ekonomické služby nad 10 % objemu rozpočtu z požadované dotace ze statutárního 
města na jednotlivý projekt. 

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 
pozdější předpisů, kontrolovat dodržování 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) 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. 
 

 
Přílohy: č. 1 - 3  -  Rozpočet uznatelných nákladů projektu na rok 2021  
 
 
 
 
 
 
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 04.03.2021  

Daniela Víznerová, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

3749100 507500
557300 0

1. 29900,00
2. 126000,00
3. 22900,00
4. 275400,00
5. 0,00
6. 0,00
7. 0,00
8.

103100,00

3040600 507500
1. 669900,00
2. 103100,00
3. 15000,00
4. 512000,00
5. 1030500,00
6. 700800,00 507500,00

7.

9300,00

151200 0
1. 50400,00
2. 100800,00
3.

5864100,00
9613200 507500

Do prázdných řádků vypiště jednotlivé nákladové položky. Ve výdajích u řádků s označením celkem se částka doplňuje
automaticky jako součet hodnot ze jednotlivé položky uvedené pod konkrétním druhem nákladu.

OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
Materiálové náklady celkem

potraviny

nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze na 
prostory, kde je poskytována sociální služba)
pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč - vypište:

SW vybavení

Jiné provozní náklady celkem
ostatní provozní náklady
odpisy

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek [2] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU

kancelářské potřeby
pohonné hmoty

energie
opravy a udržování
cestovné
jiné ostatní služby (školení, telefony, kurzy apod.)
právní a ekonomické služby

ostatní materiálové náklady

vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč - vypište:
obnova materiálního zajištění služby

Nemateriálové náklady celkem

Celkové náklady (Kč)
Požadovaná dotace od 

statutárního města Pardubice 
(Kč)

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU

"Požadovaná dotace od statutárního města Pardubice"
Věnujte, prosím, sestavení rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno vyúčtování, a to na položky uvedené ve sloupci

Žadatel
Název projektu
Rozpočet projektu na období od-do

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Městský azylový dpm pro ženy a matky s dětmi v Pardubicích - nájemné
1.1.2021 - 31.12.2021

Výdaje na projekt
(uveďte jednotlivé náklady související s tímto 

projektem)



 

  

 

 

 

 

327540 38300
44842 0

1. 8000,00
2. 3000,00
3. 2000,00
4. 21842,00
5. 0,00
6. 0,00
7. 0,00
8.

10000,00

279000 38300
1. 56000,00
2. 2000,00
3. 1000,00
4. 36000,00
5. 140000,00
6. 43000,00 38300,00

7.

1000,00

3698 0
1. 3698,00
2. 0,00
3.

969460,00
1297000 38300

Do prázdných řádků vypiště jednotlivé nákladové položky. Ve výdajích u řádků s označením celkem se částka doplňuje
automaticky jako součet hodnot ze jednotlivé položky uvedené pod konkrétním druhem nákladu.

OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
Materiálové náklady celkem

potraviny

nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze na 
prostory, kde je poskytována sociální služba)
pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč - vypište:

SW vybavení

Jiné provozní náklady celkem
ostatní provozní náklady
odpisy

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek [2] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU

kancelářské potřeby
pohonné hmoty

energie
opravy a udržování
cestovné
jiné ostatní služby (školení, telefony, kurzy apod.)
právní a ekonomické služby

ostatní materiálové náklady

vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč - vypište:
obnova materiálního zajištění služby

Nemateriálové náklady celkem

Celkové náklady (Kč)
Požadovaná dotace od 

statutárního města Pardubice 
(Kč)

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU

"Požadovaná dotace od statutárního města Pardubice"
Věnujte, prosím, sestavení rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno vyúčtování, a to na položky uvedené ve sloupci

Žadatel
Název projektu
Rozpočet projektu na období od-do

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Noclehárna pro ženy - nájemné
1.1.2021 - 31.12.2021

Výdaje na projekt
(uveďte jednotlivé náklady související s tímto 

projektem)



 

 

 

 

219252 8000
66892 0

1. 25000,00
2. 3000,00
3. 2000,00
4. 26892,00
5. 0,00
6. 0,00
7. 0,00
8.

10000,00

147500 8000
1. 25000,00
2. 1000,00
3. 500,00
4. 30000,00
5. 80000,00
6. 10000,00 8000,00

7.

1000,00

4860 0
1. 4860,00
2. 0,00
3.

633748,00
853000 8000

Celkové náklady (Kč)
Požadovaná dotace od 

statutárního města Pardubice 
(Kč)

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU

"Požadovaná dotace od statutárního města Pardubice"
Věnujte, prosím, sestavení rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno vyúčtování, a to na položky uvedené ve sloupci

Žadatel
Název projektu
Rozpočet projektu na období od-do

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Krizová pomoc - nájemné
1.1.2021 - 31.12.2021

Výdaje na projekt
(uveďte jednotlivé náklady související s tímto 

projektem)

jiné ostatní služby (školení, telefony, kurzy apod.)
právní a ekonomické služby

ostatní materiálové náklady

vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč - vypište:
obnova materiálního zajištění služby

Nemateriálové náklady celkem

kancelářské potřeby
pohonné hmoty

energie
opravy a udržování
cestovné

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek [2] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
Materiálové náklady celkem

potraviny

nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze na 
prostory, kde je poskytována sociální služba)
pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč - vypište:

SW vybavení

Jiné provozní náklady celkem
ostatní provozní náklady
odpisy

Do prázdných řádků vypiště jednotlivé nákladové položky. Ve výdajích u řádků s označením celkem se částka doplňuje
automaticky jako součet hodnot ze jednotlivé položky uvedené pod konkrétním druhem nákladu.



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 4 
          

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D 6131 /            /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. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí  
 (dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

SKP-CENTRUM, o.p.s.,  
sídlo: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 
pod odd. O vložka 176, 
IČ: 27534804, 
číslo bankovní účtu: 221077482/0300, Československá obchodní banka, a.s. 
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“). 

 
1. 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 individuální dotaci z Programu podpory v sociální a 

zdravotní oblasti pro rok 2021 v celkové výši 181 000,00 Kč (slovy: 
Jednostoosmdesáttisíckorunčeských) na nájemné nebytových prostor v majetku města: 
„Azylový dům pro muže - nájemné“ ve výši 152 300,00 Kč 
„Noclehárna pro muže - nájemné“ ve výši 28 700,00 Kč (dále jen „projekty“). 
 

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 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 12.01.2021 a zaevidované poskytovatelem 
pod č. j. MmP 3956/2021 a MmP 3957/2021,  

e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtech projektů, které jsou nedílnou součástí 
této smlouvy jako přílohy, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace 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 7.1.2022 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a 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.  

 
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.  

 
 

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. 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 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. 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odst. 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 osobu, 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, 

c) výdaje na pohoštění, dary, reprezentaci, leasing, splátky úvěrů, zápůjček a podobných 
finančních produktů, včetně příslušenství (úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím 
uplatněním), a dále veškeré plnění vzniklé v důsledku porušení povinnosti plnit svůj peněžní 
závazek (např. smluvní pokuty a penále), investiční výdaje, pojištění majetku, bankovní 
poplatky, správní a soudní poplatky, úhrady penále, srážek a dalších finančních postihů, DPH 
(pokud je příjemcem dotace plátce DPH). Do dotace nelze zahrnout položky uhrazené 
formou vzájemného zápočtu, 

d) právní a ekonomické služby nad 10 % objemu rozpočtu z požadované dotace ze statutárního 
města na jednotlivý projekt. 

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 
pozdější předpisů, kontrolovat dodržování 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) 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. 
 

 
Přílohy: č. 1 - 2  -  Rozpočet uznatelných nákladů projektu na rok 2021  
 
 
 
 
 
 
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 04.03.2021  

Daniela Víznerová, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1761595 152300
240020 0

1. 4840,00
2. 20570,00
3. 26620,00
4. 115390,00
5.
6.
7.
8.

72600,00

1453815 152300
1. 256520,00
2. 217800,00
3. 9680,00
4. 282535,00
5. 423500,00
6. 219010,00 152300,00

7.

44770,00

67760 0
1. 41140,00
2. 26620,00
3.

3746325,00
5507920 152300

Do prázdných řádků vypiště jednotlivé nákladové položky. Ve výdajích u řádků s označením celkem se částka doplňuje
automaticky jako součet hodnot ze jednotlivé položky uvedené pod konkrétním druhem nákladu.

OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
Materiálové náklady celkem

potraviny

nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze na 
prostory, kde je poskytována sociální služba)
pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč - vypište:

SW vybavení

Jiné provozní náklady celkem
ostatní provozní náklady
odpisy

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek [2] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU

kancelářské potřeby
pohonné hmoty

energie
opravy a udržování
cestovné
jiné ostatní služby (školení, telefony, kurzy apod.)
právní a ekonomické služby

ostatní materiálové náklady

vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč - vypište:
obnova materiálního zajištění služby

Nemateriálové náklady celkem

Celkové náklady (Kč)
Požadovaná dotace od 

statutárního města Pardubice 
(Kč)

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU

"Požadovaná dotace od statutárního města Pardubice"
Věnujte, prosím, sestavení rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno vyúčtování, a to na položky uvedené ve sloupci

Žadatel
Název projektu
Rozpočet projektu na období od-do

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Azylový dům pro muže - nájemné
1.1.2021 - 31.12.2021

Výdaje na projekt
(uveďte jednotlivé náklady související s tímto 

projektem)



 

 

577376 28700
132368 0

1. 0,00
2. 10000,00
3. 7000,00
4. 60368,00
5. 0,00
6. 0,00
7. 0,00
8.

55000,00

437000 28700
1. 145000,00
2. 25000,00
3. 1000,00
4. 101000,00
5. 130000,00
6. 34000,00 28700,00

7.

1000,00

8008 0
1. 8008,00
2.
3.

1316624,00
1894000 28700

Celkové náklady (Kč)
Požadovaná dotace od 

statutárního města Pardubice 
(Kč)

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU

"Požadovaná dotace od statutárního města Pardubice"
Věnujte, prosím, sestavení rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno vyúčtování, a to na položky uvedené ve sloupci

Žadatel
Název projektu
Rozpočet projektu na období od-do

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Noclehárna pro muže - nájemné
1.1.2021 - 31.12.2021

Výdaje na projekt
(uveďte jednotlivé náklady související s tímto 

projektem)

jiné ostatní služby (školení, telefony, kurzy apod.)
právní a ekonomické služby

ostatní materiálové náklady

vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč - vypište:
obnova materiálního zajištění služby

Nemateriálové náklady celkem

kancelářské potřeby
pohonné hmoty

energie
opravy a udržování
cestovné

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek [2] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
Materiálové náklady celkem

potraviny

nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze na 
prostory, kde je poskytována sociální služba)
pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč - vypište:

SW vybavení

Jiné provozní náklady celkem
ostatní provozní náklady
odpisy

Do prázdných řádků vypiště jednotlivé nákladové položky. Ve výdajích u řádků s označením celkem se částka doplňuje
automaticky jako součet hodnot ze jednotlivé položky uvedené pod konkrétním druhem nákladu.



DODATEK Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY NA NEMOVITÉ VĚCI 

uzavřené dne 21.9.2018  

 SMLUVNÍ STRANY: 

1. Statutární město Pardubice, se sídlem Pern!t"nské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 
Pardubice, IČO 00274046, 
za něj# jedná Ing. Martin Charvát, primátor města,  
bankovní spojení: č.ú. 19-326561/0100, veden" u Komerční banky, a.s., pobočka Pardubice 

 (dále jen „Prodávající“) 

a 

2. Linkcity Czech Republic a.s., se sídlem Praha 9, Vysočany, Na Harfě 337/3, PSČ 190 00, IČO 
270 71 316, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městsk"m soudem v Praze, oddíl B, vlo#ka 
11723, 
za ni# jedná Ing. Zdeněk Pokorn", předseda představenstva, a Clement De Lageneste, člen 
představenstva,  

 bankovní spojení: č.ú. 17171543/0300, veden" u Československé obchodní banky, a.s.  

(dále jen „Kupující“) 
 

(Prodávající a Kupující dále společně té# jen „Smluvní strany“, ka#d" samostatně jako „Smluvní 
strana“) 

 
 

 
          Smluvní strany se dohodly na následujícím; 
 

dodatku č. 1 Kupní smlouvy na nemovité věci 
 

1. Úvodní ustanovení 

Prodávající a Kupující mezi sebou uzavřeli dne 21.9.2018 Kupní smlouvu na nemovité věci (dále 
jen „Smlouva“), t"kající se převodu vlastnického práva k ,,Pozemkům“ a ,,Krytu CO“ – 
nemovit"m věcem nacházejících se v katastrálním území Pardubice, blí#e specifikovan"ch v čl. 
1 Smlouvy.   

Smluvní strany se dohodly na dílčí úpravě Smlouvy, proto v souladu s odst. 12.2. Smlouvy 
přistupují k uzavření následujícího Dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „dodatek“), která potvrzuje a 
specifikuje Smlouvu. 

V"razy pou#ité v tomto dodatku mají stejn" v"znam a jsou definovány ve Smlouvě, není-li dále 
uvedeno jinak. 

2. Předmět dodatku 

2.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. 10 Smlouvy – Právo zpětné koupě, kter! 
zní po dohodě smluvních stran nově takto: 

          „10.         Právo zpětné koupě 

10.1. Smluvní strany se dohodly na zřízení práva zpětné koupě k Pozemkům ve prospěch 
Prodávajícího, a to za podmínek dále stanoven"ch (dále jen „Právo zpětné koupě“).  

10.2. Kupující je Prodávajícímu v případě uplatnění Práva zpětné koupě povinen vrátit pouze 
Pozemky, na kter"ch nebyla zahájena v"stavba a které budou ve v"lučném vlastnictví 
Kupujícího, proti vrácení příslu!né části kupní ceny sjednané a zaplacené podle Smlouvy. 



10.3. Prodávající je oprávněn vyu#ít Práva zpětné koupě v případě, #e Kupující nezrealizuje 
v"stavbu objektů alespoň v rozsahu 75 % celkové plochy staveb dle příslu!ného územního 
rozhodnutí, do čtyř (4) let ode dne nabytí vlastnického práva k Nemovitostem (vyjma 
plochy zastavěné budovou „Telegrafie“, a to v případě, #e bude tato budova vč. pozemku 
převedena do vlastnictví Univerzity Pardubice).  

10.4. Prodávající uplatní Právo zpětné koupě písemnou v"zvou Kupujícímu. Do jednoho t"dne 
od doručení takové v"zvy je Kupující povinen vrátit věc Prodávajícímu proti vrácení Kupní 
ceny sjednané a zaplacené podle této Smlouvy. 

10.5. Právo zpětné koupě zaniká vůči ka#dému z dotčen"ch Pozemků zahájením příslu!né části 
stavby a/nebo objektu Kupujícím na tomto Pozemku. Vůči zb"vajícím Pozemkům, 
nedotčen"ch v"stavbou, zaniká marn"m uplynutím lhůty pro uplatnění Práva zpětné koupě 
Prodávajícím, jak je tato stanovena ní#e v odst. 10.6. 

10.6. Prodávající je povinen uplatnit u Kupujícího Právo zpětné koupě nejpozději do 4 let a 1 
měsíce ode dne nabytí vlastnického práva k Pozemkům Kupujícím. Uplynutím této lhůty 
Právo zpětné koupě bez dal!ího zcela zaniká.  

10.7. Vyjma nároku na uhrazení Kupní ceny nemá Kupující v souvislosti se zpětn"m převodem 
vlastnického práva k Nemovitostem nárok na uhrazení jakékoliv jiné částky, ať u# 
z jakéhokoliv titulu.“ 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále platná 
a účinná. 

3.2. Dodatek nab"vá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
okam#ikem uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvlá!tních podmínkách účinnosti někter"ch smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozděj!ích předpisů.  

3.3. Smluvní strany se dohodly, #e Prodávající bezodkladně po uzavření tohoto dodatku jej ode!le 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR, vyjma částí, které se 
podle zákona o registru smluv neuveřejňují. O uveřejnění tohoto dodatku Prodávající 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden 
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

3.4. Smluvní strany berou na vědomí, #e nebude-li dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zru!en od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

3.5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce. Ka#dá ze Smluvních stran 
obdr#í po jednom (1) stejnopisu tohoto dodatku a jeden stejnopis bude pou#it pro účely dolo#ení 
Katastrálnímu úřadu. Ověřené podpisy stran jsou pouze na vyhotovení určeném pro Katastrální 
úřad. 

3.6. Obě smluvní strany prohla!ují, #e si dodatek smlouvy řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, 
co# stvrzují sv"m podpisem. 

 
 
 
 

 
< následuje podpisová strana > 

  



PODPISOVÁ STRANA 
 
V Pardubicích dne __________________ 

 
Dolo#ka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích: 
 
 
 
 
 

Prodávající:           

za Statutární město Pardubice      

 

podpis                ______________________   

jméno a příjmení: Martin Charvát, 

funkce:   primátor města  

 

Kupující: 

za Linkcity Czech Republic a.s. 

 

podpis    ______________________   

jméno a příjmení: Ing. Zdeněk Pokorn!, 

funkce:   předseda představenstva 

  

podpis    ______________________   

jméno a příjmení: Clement De Lageneste, 

funkce:   člen představenstva 



Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 632 17 066, sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 
2141, PSČ 532 20, 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. B 1241,  
zastoupený Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 
jako prvý objednatel, 
 
 
statutární město Pardubice, IČO 00274046, sídlem Pardubice – Staré Město, Pernštýnské náměstí 1, 
530 21 Pardubice 
zastoupené Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
jako druhý objednatel 
 
a 
 
Colsys s.r.o., IČO 14799634, sídlem Kladno-Dubí, Buštěhradská 109, PSČ 27203 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 902,  
zastoupená: Ing. Pavlem Hlavinkou, jednatelem 
 
jako zhotovitel 
 

uzavírají  

ISmlouvu o dílo 

I.  
Předmět a účel smlouvy 

1) Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro 
objednatele dílo „Digitální radiová síť Dopravního podniku města Pardubic, a.s. a Městské policie 
Pardubice“, a to za podmínek v této smlouvě stanovených. 

2) Objednatelé se zavazují dílo převzít a zaplatit smluvenou cenu. 

3) Každý z objednatelů má práva a povinnosti dle této smlouvy ve vztahu k té části díla, která mu 
přísluší. Druhému objednateli takto přísluší část díla odpovídající položkám oddílů 3 (dispečink 
MPP), 7 (dodávka radiostanic služebních vozidel MPP) a 8 (dodávka přenosných (ručních) 
radiostanic MPP) dle jejich vymezení v příloze č. 3 – položkovém rozpočtu. Prvému objednateli 
přísluší ostatní části díla.   

4)  Účelem smlouvy je přechod ze stávající analogové, morálně a technologicky zastaralé, radiové 
sítě na digitální radiovou síť ve standardu TETRA, která umožní datovou komunikaci, a to zejména 
pro komunikaci vozidel MHD se světelnými signalizačními zařízeními za účelem preference vozidel 
MHD.  

II.  
Podklady pro uzavření smlouvy 

1) Smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení provedeného v souladu se zákonem 
o zadávání veřejných zakázek. 

2) Zhotovitel prohlašuje, že: 



a) se seznámil s technickou specifikací vyjadřující požadavky na funkčnost předmětu díla; 

b) je schopen provést dílo v souladu se svým návrhem řešení, vzešlého z jednání smluvních stran 
v rámci zadávání veřejné zakázky v jednacím řízení s uveřejněním; 

c) prověřil místní podmínky a nejsou mu známy překážky, které by bránily zhotovení díla dle 
předložené dokumentace; 

d) zahrnul všechny technické a dodací podmínky díla, včetně odměny za poskytnutí licence ve 
smyslu čl. IV této smlouvy, do kompletní kalkulace cen v rozsahu, který specifikoval 
objednatel do doby podpisu této smlouvy.  

3) Zhotovitel na základě shora uvedeného prohlašuje, že rozpočet díla vzniklý oceněním výkazu 
výměr je úplný a je v souladu s vymezením díla.  

4) Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen s veškerými podmínkami plnění svých 
povinností, které vyplývají z této smlouvy a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by vedly 
k dodatečným požadavkům na změnu rozsahu díla.  

 

III.  
Vymezení díla 

1) Dílem je zhotovení radiové sítě včetně dodávky potřebného software a hardware včetně 
koncových zařízení (radiostanic). Součástí plnění je též zástavba jednotlivých zařízení do vozidel, a 
zprovoznění jednotlivých zařízení a celého systému jako celku.   

2) Podrobné vymezení díla včetně podrobných požadavků na funkci předmětu díla je uvedeno 
v příloze č. 1 této smlouvy – technické dokumentaci a v příloze č. 2 – popis technického řešení 
radiové sítě. Přitom pokud je v příloze č. 1 nebo 2 uveden pojem „dodavatel“ nebo „účastník 
zadávacího řízení“, rozumí se jím zhotovitel dle této smlouvy. Pokud je v příloze č. 1 nebo 2 
uveden pojem zadavatel, rozumí se jím objednatel dle této smlouvy. 

IV.  
Licenční ujednání 

1) Zhotovitel uděluje dnem předání díla jednotlivým objednatelům licenci k užití těch částí předmětu 
díla, pro jejichž užití je licence třeba a které jsou součástí plnění ve prospěch daného objednatele, 
tedy zejména k veškerému poskytovanému software.  

2) Licence se uděluje jako nevýhradní, časově a teritoriálně neomezená. 

3) Licence bude umožňovat neomezený počet aktivních uživatelů, počet současných přístupů 
uživatelů je definován v položkovém rozpočtu. 

4) Objednatelé jsou oprávněni oprávnění tvořící součást licencí zcela nebo zčásti a úplatně nebo 
bezúplatně postoupit anebo poskytnout pouze třetím osobám, které pro objednatele zajišťují, 
nebo budou zajišťovat, provoz nebo služby, které souvisejí s předmětem plnění díla. Je tedy 
oprávněn postoupit licence, či udělit podlicenci k systému, a to již bez předchozího souhlasu 
dodavatele nebo autora/autorů, a to maximálně v rozsahu poskytnutých licencí. 

5) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn udělit objednatelům licence v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou a že udělením licencí objednatelům nejsou porušena práva duševního vlastnictví, 
zejména práva autorská, žádné třetí osoby. V případě, že by se toto prohlášení Zhotovitele 



ukázalo jako nepravdivé (tj. zejména, nikoliv však výlučně, v případě, kdy by Zhotovitel nebyl 
oprávněn k dílu nebo jeho části udělit objednateli licenci tak, jak je udělena touto Smlouvou), je 
Zhotovitel povinen nahradit objednateli veškeré újmy, které by objednatelům v souvislosti s touto 
skutečností vznikly. Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout objednatelům na svůj náklad 
veškerou účinnou součinnost nutnou pro úspěšnou obranu práv objednatelů ve vztahu k porušení 
práv duševního vlastnictví třetích osob. 

6) Objednatelé se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit zhotoviteli uplatnění nároku pro 
porušování práv duševního vlastnictví třetích osob v souvislosti s touto smlouvou. 

7) V případě, že objednateli bude v důsledku užívání díla kvůli porušení práv duševního vlastnictví 
třetích osob na základě pravomocného soudního rozhodnutí uložena povinnost plnění, uhradí 
zhotovitel objednateli náklady soudního řízení, včetně nákladů právního zastupování, hodnotu 
toho, co je objednatel povinen na základě takového rozhodnutí uhradit, jakož i újmu vzniklou 
objednateli v důsledku uložení uvedené povinnosti za předpokladu, že objednatel uplatnil proti 
žalobci veškeré rozumné námitky, které mohl uplatnit ve svém zájmu, a v rámci řízení řádně hájil 
svá práva. 

8) Objednatelé bude držiteli a vykonavateli veškerých práv k výstupům systému.  

9) Zhotovitel prohlašuje, že rozšíření předmětu díla pro potřeby objednatelů (např. implementace 
nových vstupních nebo výstupních dat apod.) je technicky možné a není k tomu nutný zásah do 
systému, který by jakýmkoliv způsobem omezil práva zadavatele ze záruk. 

V.  
Termín plnění 

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tedy uvést předmět díla do provozu a dílo předat, nejpozději 
do šesti měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.  

2) Termín provedení díla může být prodloužen  

• vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele; 

• jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu 
§ 2913 občanského zákoníku (tzv. “vyšší moc”); smluvní strany jsou povinny se bezprostředně 
vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se 
vyšší moci nemohou dovolávat; 

• jestliže v průběhu provádění díla vyvstane potřeba víceprací ve smyslu čl. XI. odst. 2 této 
smlouvy. 

Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky s přihlédnutím k době 
nezbytné pro obnovení prací, po písemné dohodě smluvních stran., popř. podle rozsahu nutných 
víceprací. 

VI.  
Způsob provádění díla 

1) Zhotovitel je povinen provádět dílo podle technické dokumentace, jež je přílohou č. 1 této 
smlouvy, popisu technického řešení systému, jenž je přílohou č. 2 této smlouvy, a prováděcího 
projektu vypracovaného zhotovitelem. 



2) Prováděcí projekt zhotovitel vypracuje a předá prvému objednateli nejpozději do jednoho měsíce 
od nabytí účinnosti této smlouvy.  

3) Prováděcí projekt bude zahrnovat zejména: 

• vstupní analýza projektu, 

• finální a ověřitelné výstupy z plánování a optimalizace radiové sítě,  

• projektovou dokumentaci instalací BTS na vybraných objektech, 

• projektovou dokumentaci (schémata zapojení) vozidlových radiostanic, u drážních vozidel 
v rozsahu nezbytném pro vydání souhlasu drážního úřadu,  

• podrobný časový harmonogram včetně stanovení hlavních milníků, 

• popis přechodu na novou komunikační síť (včetně způsobu realizace pilotního projektu),  

• rozpis dalších projektových dokumentů (např. struktur testovacích scénářů), 

• popis a definice způsobu předání jednotlivých funkčních celků projektu (přejímací řízení). 

4) Prováděcí projekt musí respektovat veškeré technické požadavky na dílo a další požadavky na 
provádění díla, jak vyplývají z této smlouvy. Nejpozději jeden týden před předáním prováděcího 
projektu se zhotovitel zavazuje předat návrh prováděcího projektu prvému objednateli 
k posouzení. Prováděcí projekt musí respektovat potřebu zajištění plynulého výkonu činností 
obou objednatelů v průběhu provádění díla.  

5) Montáž vozidlových radiostanic do vozidel, v nichž mají nové radiostanice nahrazovat stávající 
radiostanice, budou probíhat až po zprovoznění infrastruktury radiové sítě včetně obslužných SW 
aplikací tak, aby vozidla s novou radiostanicí již mohla plně komunikovat s dispečinkem 
prostřednictvím nové radiové sítě. Zprovoznění infrastruktury musí být prokázáno měřením 
úrovně signálu v reprezentativních bodech lokalit, v nichž se podle matematického modelu 
úroveň signálu má blížit minimálním úrovním stanoveným v příloze č. 1 – technické dokumentaci. 

6) Hromadná montáž radiostanic do vozidel MHD bude probíhat až po úspěšném provedení 
pilotního provozu radiové sítě, který prokáže splnění požadavků uvedených v této smlouvě (a 
jejích přílohách). Pilotní provoz bude zahrnovat 10 vozidel MHD s namontovanými radiostanicemi 
dle této smlouvy. Předmět díla při pilotním provozu musí vykazovat veškeré funkcionality 
předmětu díla požadované touto smlouvou a vztahující se k provozu MHD. Pilotní provoz musí 
trvat nejméně 10 dní nepřerušených výskytem kritické nebo vážné vady.  

7) Pro každý typ vozidel MHD dle přílohy č. 6 se dále zhotovitel zavazuje provést vzorové montáže 
kabeláží a komponentů na jednotlivé typy vozidel (dle přílohy č. 6 technické dokumentace – 
přílohy č. 1 této smlouvy) a v pokračování montáže u dalších vozidel tohoto typu pokračovat až po 
odsouhlasení vzorové montáže a případné úpravě dle příkazu prvého objednatele ve smyslu 
§ 2592 občanského zákoníku.  

8) Montážní práce ve vozidlech budou probíhat především v době od 7:00 do 19:00 hod, mimo toto 
časové rozmezí pouze po dohodě s tím objednatelem, který je provozovatelem příslušného 
vozidla, podle jeho provozních možností. Maximální počet vozidel MHD, současně přistavených 
k montáži vozidlových radiostanic, je šest vozidel v pracovních dnech a deset vozidel o sobotách či 
nedělích.  

9) Bezprostředně po provedení montáže do každého vozidla musí být provedena zkouška spojení 
s příslušným dispečinkem (operačním střediskem), a to co do hlasové i datové komunikace. 



Vozidlo s namontovanou radiostanicí musí být následující den způsobilé provozu, včetně funkční 
nové radiostanice.  

10) Při provádění díla budou prováděny kontrolní dny za účelem řešení problémů, které se při 
provádění díla vyskytnou. Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných i mimořádných 
kontrolních dnů. Kontrolní dny se budou konat dle potřeby, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak, budou se pravidelné kontrolní dny konat 1x za dva týdny v sídle prvého objednatele. 
Mimořádné kontrolní dny se budou konat v termínech určených objednatelem. Objednatel se při 
stanovení termínu kontrolního dne zavazuje respektovat oprávněné provozní požadavky 
zhotovitele. Objednatel má právo v jakékoliv fázi provádění díla provést kontrolu provádění díla a 
zhotovitel má povinnost mu tuto kontrolu umožnit. 

11) Zhotovitel je povinen zajistit, aby montážní práce na trolejbusech v areálu prvého objednatele 
prováděli pouze pracovníci proškolení v oblasti BOZP a elektrotechnické způsobilosti týkajících se 
prací na drážních vozidlech ve smyslu vyhlášky č. 100/1995 Sb.   

12) Zhotovitel je oprávněn svěřit provedení části díla třetí osobě (podzhotoviteli). Zhotovitel přitom 
odpovídá objednatelům, jako by tuto část díla prováděl sám. Seznam podzhotovitelů je přílohou 
č. 4 této smlouvy.  Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož v zadávacím 
řízení prokazoval kvalifikaci, jen ve výjimečných případech, pouze se souhlasem objednatelů a za 
subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Jiného poddodavatele 
uvedeného v nabídce pro zadávací řízení nebo v seznamu poddodavatelů je zhotovitel oprávněn 
změnit rovněž pouze se souhlasem objednatelů. Objednatelé se zavazují tento souhlas 
bezdůvodně neodepřít.  

VII.  
Součinnost objednatele 

1) Oba objednatelé jsou povinni poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy 
přiměřenou součinnost, zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, 
k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli potřebné informace, poskytovat nezbytné podklady, 
které mají ve svém držení a zajistit včas dodávky a služby, které nejsou předmětem díla, ale jsou 
pro zhotovení díla nezbytné. Jednotlivé oblasti součinnosti jsou konkretizovány níže. 

2) Oba objednatelé v rámci součinnosti v oblasti poskytování potřebných informací budou 
informovat bez zbytečného odkladu zhotovitele o veškerých skutečnostech, které jsou významné 
pro plnění závazků vyplývajících z uzavřených smluv a zejména o skutečnostech, které mohou být 
významné pro rozhodování zhotovitele týkajícího se provádění díla.  

3) Prvý objednatel zajistí datové propojení  

• jednotlivých BTS, 

• dispečinku Dopravního podniku města Pardubic s operačním střediskem Městské policie 
Pardubice,  

• dispečinku Dopravního podniku města Pardubic a operačního střediska Městské policie 
Pardubice se systémem BTS, 

4) Prvý objednatel zajistí možnost vstupu zhotovitele na objekty, na nichž budou umístěny 
jednotlivé BTS a zajistí rovněž zdroj elektrického napájení pro provoz BTS v napěťové hladině 230 
V. 



5) Druhý objednatel zajistí mapové podklady pro softwarové aplikace dodávané na základě této 
smlouvy. 

6) Součinnost v oblasti montáže kabeláží a instalace vozidlových zařízení: 

• Objednatelé budou přistavovat vozidla dle odsouhlaseného časového harmonogramu 
provádění díla a zajistí provádění nezbytné manipulace s vozidly při provádění montážních 
prací. 

• Prvý objednatel zajistí proškolení určených pracovníků zhotovitele v oblasti BOZP 
a elektrotechnické způsobilosti týkajících se prací na drážních vozidlech, dle vyhlášky 
č. 100/1995 Sb. 

• Objednatelé zajistí nezbytnou asistenci svých odborných zaměstnanců při vzorových 
montážích nebo při zásadních technických problémech.  

• Prvý objednatel umožní zhotoviteli přístup (též vjezd automobilem) do prostoru vozovny 
a zajistí přístup do vozových rozvaděčů. 

• Každý z objednatelů umožní zhotoviteli bezplatný odběr elektrické energie ze zásuvky 
230 V umístěné ve vzdálenosti nikoliv větší než 50 m od vozidel. 

• Prvý objednatel umožní na svém pozemku zhotoviteli bezplatné užívání ploch 
a uzamykatelného prostoru (cca 12 m2) pro skladování materiálu a výrobků zhotovitele. 

7) Objednatelé zajistí, že řádný průběh prací nebude rušen zásahy třetích osob. 

VIII.  
Předání a převzetí díla 

1) Dokončení díla musí být prokázáno úspěšným provedením zkušebního provozu.  

2) Zkušební provoz celého předmětu díla bude probíhat za plného provozu a má ověřit, že předmět 
díla má i ve skutečném provozu veškeré funkce, které předmět díla má mít. 

3) Zkušební provoz je proveden úspěšně, pokud se v jeho průběhu nevyskytne žádná kritická ani 
vážná vada a nejvýše 10 běžných vad, jak jsou tyto vady definovány v článku XIII. „odpovědnost za 
vady“. V případě výskytu kritické nebo vážné vady v průběhu zkušebního provozu musí být 
proveden nový zkušební provoz v délce nejméně 10 dní od odstranění takové vady. 

4) O zkušebním provozu bude sepsán protokol, který bude zejména obsahovat popis vyskytnuvších 
se vad a způsobu jejich odstranění.   

5) Po úspěšném provedení zkušebního provozu vyzve zhotovitel prvého objednatele k předání 
a převzetí díla a navrhne termín předání a převzetí díla. Nebrání-li objednateli v předání a převzetí 
díla ve zhotovitelem navrženém termínu závažné překážky, zorganizuje objednatel předání 
a převzetí díla v termínu navrženém zhotovitelem, jinak určí objednatel v součinnosti se 
zhotovitelem jiný vhodný termín. Dílo musí být předáno nejpozději v termínu plnění dle článku V. 
této smlouvy. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol, jehož součástí bude 
v případě převzetí díla s výhradami popis vad či nedodělků, které dílo při převzetí má. 

6) Pokud dílo nebude převzato, vyhotoví se protokol o nepřevzetí díla, v němž musí být uvedeny 
zejména vady nebo nedodělky díla bránící jeho předání a převzetí. Za vady bránící předání 
a převzetí díla se přitom považuje výskyt jakékoliv kritické nebo vážné vady, popř. výskyt více než 
10 běžných vad ve zkušebním provozu. 



7) Vady a nedodělky díla uvedené v předávacím protokolu budou odstraněny ve lhůtě dohodnuté 
smluvními stranami při předání a převzetí díla. V případě neexistence takové dohody budou 
odstraněny ve lhůtě jednoho měsíce. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán samostatný 
protokol. 

IX.  
Cena díla 

1) Objednatelé se zavazují uhradit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 21 953 398 Kč. K této 
ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši stanovené platnými a účinnými 
právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby 
DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel. 

2) Podrobný rozpis ceny díla – položkový rozpočet v podobě oceněného soupisu dodávek a prací 
potřebných pro uskutečnění díla, je přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ceny 
uvedené v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla. 

3) Změna výše ceny je možná kromě zákonem stanovených případů jen písemným dodatkem ke 
smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souvislosti se změnou díla. 

4) Z uvedené ceny je druhý objednatel povinen uhradit částku připadající dle oceněného výkazu 
výměr na položky oddílů 3 (dispečink MPP), 7 (dodávka radiostanic služebních vozidel MPP) a 8 
(dodávka přenosných (ručních) radiostanic MPP) dle jejich vymezení v příloze č. 3 – položkovém 
rozpočtu. Částku připadající na ostatní položky je povinen uhradit prvý objednatel. 

X.  
Úhrada ceny 

1) Cena díla bude uhrazena na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu s délkou splatnosti 
30 dní ode dne jejich doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla 
objednateli doručena třetí pracovní den po jejím odeslání. 

2) Část ceny díla ve výši 80% z cenových položek oddílu 9 (dodávka infrastruktury radiové sítě) 
přílohy č. 3 může být fakturována nejdříve po úspěšném provedení pilotního provozu. Zbývající 
část ceny díla bude fakturována po dokončení a předání díla.  

3) Pokud faktury nebudou obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je 
zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Tímto se ruší 
původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či 
doplněné faktury – daňového dokladu – zpět objednateli. 

4) Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány každému objednateli zvlášť 
dle rozsahu díla provedeného pro jednotlivé objednatele. 

5) Fakturu lze doručit písemně na adresu objednatele nebo elektronicky na e-mailovou adresu 
objednatele, a to prvému objednateli na adresu: sarkad@dpmp.cz, druhému objednateli na 
adresu: faktury@mmp.cz. 
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XI.  
Změna díla a jeho ceny 

1) Jakákoliv změna díla, ať už jeho rozšíření, zúžení, vícepráce, méněpráce nebo změny konkrétních 
parametrů díla (např. změny technologií či materiálů) je možná pouze písemnou dohodou 
smluvních stran uzavřením dodatku k této smlouvě. 

2) Za vícepráce se považují takové práce, které nebyly zahrnuty do díla a jsou přitom nutné 
k řádnému provedení díla a dosažení jeho účelu, pokud vyplývají ze skutečností, které byly 
zjištěny po uzavření této smlouvy, zhotovitel je nezavinil a dle vymezení díla je nemohl předvídat 
ani při vynaložení veškeré odborné péče. Za předpokladu naplnění podmínek dle předchozí věty 
se za vícepráce považují též změny technologií či materiálů oproti sjednanému dílu. 

3) Za méněpráce se považují takové práce, které jsou zahrnuty do díla, ale nelze je z objektivních 
důvodů zjištěných v průběhu provádění díla uskutečnit. Za méněpráce se považují též ty části díla, 
které jsou nahrazeny vícepracemi dle předchozího odstavce. 

4) Za vícepráce nebo méněpráce nelze v souladu s ustanovením § 2620, odst. 1, občanského 
zákoníku bez dalšího považovat odchylky skutečně provedených prací od výkazu výměr a 
rozpočtu. 

5) Pokud smluvní strana zjistí potřebu provedení víceprací nebo potřebu vypuštění méněprací, 
oznámí to neprodleně druhé smluvní straně. Součástí oznámení musí být odůvodnění potřeby 
provedení víceprací, tak jak jsou definovány v čl. XI této smlouvy, nebo vypuštění méněprací, tak 
jak jsou definovány v čl. XI. této smlouvy, předpoklad vlivu víceprací či méněprací na cenu díla 
a musí zde být uvedeny případné požadavky na vypracování změny projektové dokumentace 
nebo na nutnost pozastavení prací do doby odsouhlasení změny. Smluvní strany se zavazují 
uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým bude dílo v rozsahu víceprací a méněprací změněno. 
Současně s ujednáním o změně díla bude změněna též cena díla. Změna ceny bude určena na 
základě jednotkových cen použitých v rozpočtu, jenž je přílohou této smlouvy. Pokud vícepráce 
zahrnují dodávku práce a materiálu v rozpočtu zhotovitele jednotkově neoceněné, bude cena 
určena jako cena obvyklá. Součástí dodatku smlouvy bude též změnový list, který bude 
specifikovat jednotlivé rozpočtové položky, které jsou dotčené změnou. 

6) Objednatelé si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně 
zjištěných v průběhu provádění díla vyhrazují právo zúžit rozsah předmětu díla, kdy taková úprava 
bude pro zhotovitele závazná. Takové zúžení rozsahu díla musí být provedeno písemně dodatkem 
smlouvy, který se zhotovitel zavazuje akceptovat. Cena díla bude v takovém případě snížena 
o hodnotu vypouštěných prací na základě jednotkových cen použitých v rozpočtu, jenž je přílohou 
této smlouvy. Zhotoviteli však v případě dodatečného zúžení díla bude vždy vyplacena cena 
připadající na práce již provedené, byť by pro objednatele neměly žádný užitek. 

7) Rozšíření díla dle požadavku objednatelů o dodatečné práce nebo jiná změna parametrů díla, 
nejde-li o vícepráce dle jejich vymezení v této smlouvě, je možné na základě skutečností 
dodatečně zjištěných v průběhu provádění díla a pouze po dohodě stran uzavřením dodatku 
k této smlouvě. Dojde-li k takové dohodě, bude změna ceny určena stejným způsobem, jako je 
smluveno pro změny ceny v důsledku víceprací. Rozsah rozšíření díla dodatkem uzavřeným dle 
tohoto ustanovení nesmí přesahovat rozsah stanovený zákonem o zadávání veřejných zakázek. 



XII.  
Pojištění zhotovitele 

1) Zhotovitel je po celou dobu provádění díla povinen mít pojištěnu odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem objednatelům či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při 
realizaci díla, a to s dostatečným limitem pojistného plnění a přiměřenou spoluúčastí. Pojištěná 
odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění díla 
musí zahrnovat také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností 
poddodavatele. Za dostatečnou výši limitu pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka 
minimálně 5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 10 
mil. Kč ročně. 

2) Zhotovitel je povinen doložit splnění povinnosti pojištění své odpovědnosti k výzvě objednatele 
předložením pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, z něhož bude zřejmé splnění shora 
uvedených podmínek pojištění.   

3) V případě porušení povinnosti doložení pojištění nebo v případě porušení povinnosti mít 
pojištěnu odpovědnost v souladu se shora uvedenými podmínkami je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý den trvání stavu, kdy zhotovitel nemá 
pojištění sjednané. Objednatel je v takovém případě též oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XIII.  
Odpovědnost za vady 

1) Odpovědnost za vady se řídí touto smlouvou a není-li v ní stanoveno jinak, potom příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za vady a záruce. 

2) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými 
normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje 
určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě. Za vadu se považuje 
nesplňování jakéhokoliv technického požadavku sjednaného v příloze č. 1 této smlouvy 
(technickou dokumentací) i v případě, že dílo je jinak realizováno v souladu s přílohou č. 2 této 
smlouvy (popis technického řešení radiové sítě). Zhotovitel je v takovém případě povinen provést 
taková opatření, aby dílo splňovalo technické požadavky stanovené v příloze č. 1. Tato opatření 
nejsou vícepracemi. 

3) Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění 
poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla nebo podpisem 
předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek (tj. dílo bude převzato 
bez výhrad). Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět díla po dobu záruční doby bude 
splňovat určené technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude 
v souladu s obecně závaznými předpisy. 

4) Pro účely této smlouvy se 

• kritickou vadou rozumí taková vada, která se projevuje nedostupností spojení prostřednictvím 
radiové sítě pro podstatnou část některého zájmového území vymezeného v přílohách přílohy 
č. 1 této smlouvy – technické dokumentace, nebo není možné spojení navázat z důvodu na 
straně dispečerské ovládací aplikace; 



• vážnou vadou rozumí taková vada, která se projevuje nedostupností spojení v konkrétním 
případě z důvodu vady zařízení, jehož prostřednictvím je spojení navazováno. Vážnou vadou 
se rozumí rovněž nedostupnost některých funkcionalit SW aplikací požadovaných touto 
smlouvou, nefunkčnost datových přenosů nebo nedostupnost spojení (pro hlasovou nebo 
datovou komunikaci) z důvodu nedostatečné úrovně signálu ve více než jednom procentu 
případů, kdy je spojení požadováno;  

• běžnou vadou rozumí taková vada, která nebrání ve využívání předmětu díla, avšak využívání 
předmětu díla znesnadňuje. Běžnou vadou jsou rovněž jednotlivé výpadky v datových 
přenosech, pokud neomezují využití předmětu díla 

5) Vada/reklamace bude uplatněna u Zhotovitele následujícím způsobem: 

telefonicky na telefonním čísle (hotline): +420 312 278 227, a následně potvrzena prostřednictvím 
e-mailu: servis@colsys.cz. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou dostupnost systému pro 
uplatnění vad/reklamací/požadavků. Tato podmínka je splněna, pokud je možné kdykoliv uplatnit 
závadu shora uvedeným způsobem. Vadu lze uplatnit též písemně na adresu zhotovitele. 

6) Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu bude doručena reklamace vad 
objednatele se k této reklamaci písemně vyjádřit. V písemném vyjádření zhotovitel uvede, zda 
vady uznává či nikoli a z jakého důvodu. 

7) Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady, které se vyskytnou během záruční doby, a to bez 
zbytečného odkladu od uplatnění reklamace objednatelem, nejpozději však ve lhůtách 
stanovených v tomto článku pro jednotlivé typy vad: 

a) v případě kritické vady činí lhůta k jejímu odstranění nejdéle 6 hodin po nahlášení vady; 
reakce na nahlášenou vadu musí být do 2 hodin od nahlášení vady, 

b) v případě vážné vady je zhotovitel povinen odstranit každou takovou vadu nejpozději do 
konce následujícího kalendářního dne od nahlášení vady, reakce na nahlášenou vadu do 4 
hodin od nahlášení vady, 

c) v případě běžné vady činí lhůta k odstranění nejdéle pět pracovních dní od nahlášení vady, 
reakce na nahlášenou vadu do dvou pracovních dní od nahlášení vady. 

8) Objednatel má právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele, 
a to v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud zhotovitel 
písemně odmítne vady odstranit. Zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli uhradit 
náklady spojené s odstraněním těchto vad. Smluvní strany se mohou na odstranění jakékoliv vady 
objednatelem na náklady zhotovitele vždy též dohodnout. 

9) Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady v rozsahu, který po něm 
lze spravedlivě požadovat. 

XIV.  
Záruční servis 

1) Záručním servisem se rozumí zajištění servisních služeb nutných pro to, aby si předmět díla po 
dobu záruční doby zachoval své vlastnosti požadované touto smlouvou. Záruční servis je 
zhotovitel povinen provádět na vlastní náklady. 

2) Zhotovitel je povinen zajistit v průběhu záruční doby následující servisní služby: 

a) provedení všech prací spojených s preventivní údržbou a seřízením (profylaxe) v rozsahu 
předepsaném v Realizačním projektu, 



d) automatickou bezplatnou dodávku všech vyšších verzí poskytnutých softwarových produktů 
v rámci maintenance programu, které umožňují aktualizaci softwarových produktů s vazbou 
na platnou legislativu nebo vývoj hardwaru či jiných souvisejících softwarových prostředků. 
Legislativou se rozumí všechny obecně závazné předpisy s vazbou na provozní podmínky 
dodaných softwarových produktů,  

e) zajištění nepřetržité servisní služby a náhradních dílů pro plnění termínů servisních zásahů dle 
tabulky čl. XIII., odst. 7.   

3) Zhotovitel musí zajistit, aby všechny záruční servisní služby byly poskytovány pouze pracovníky, 
kteří budou k těmto činnostem vyškoleni zhotovitelem a používali k opravám výhradně originální 
náhradní díly.  Ujednáním dle tohoto článku Smlouvy není dotčena plná odpovědnost zhotovitele 
za splnění závazků a povinností v tomto článku sjednaných s tím, že pokud zhotovitel určí nebo 
pověří k plnění těchto závazků a povinností jinou osobu odpovídá, jako by tyto závazky a 
povinnosti plnil sám.  

XV.  
Sankční ujednání 

1) Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla se sjednává částkou 5 000 Kč za 
každý den prodlení. 

2) Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad převzatého díla v záruční době 
se sjednává podle kategorie vady, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení: 

a) částkou 1 000 Kč za každou hodinu prodlení s odstraněním kritické vady, 

b) částkou 10 000 Kč za každý den prodlení s odstraněním vážné vady, 

c) částkou 1 000 Kč za každý den prodlení s odstraněním běžné vady, 

3) V případě, že se ukáže, že dílo má právní vadu a zhotovitel ji neodstraní do 60 dnů od nahlášení 
objednatelem, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každou právní vadu, 
kterou zhotovitel ve výše uvedené lhůtě neodstraní. 

4) Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne, kdy porušující smluvní strana obdrží písemnou 
výzvu k úhradě pokuty, přičemž tato výzva bude obsahovat popis porušení konkrétního 
ustanovení této smlouvy. 

5) Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody ve výši, ve které tato převyšuje 
smluvní pokutu. 

XVI.  
Ostatní ujednání 

1) Vlastnictví k věcem, které jsou součástí předmětu díla, nabývají objednatelé okamžikem montáže 
jednotlivých věcí na místa jejich určení. K věcem, k nimž nenabudou objednatelé vlastnictví podle 
předchozí věty, nabývají objednatelé vlastnictví v souladu s ustanovením § 2608 občanského 
zákoníku předáním a převzetím díla. Nebezpečí škody na takových věcech však přechází na 
objednatele již odevzdáním věcí při plnění závazku dle této smlouvy příslušnému objednateli. 

2) Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně 
závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí.  



3) Zhotovitel a případní subdodavatelé budou v průběhu realizace díla respektovat předpisy 
a pravidla BOZP včetně případných pravidel a pokynů, se kterými byl zhotovitel seznámen 
pověřenou osobou objednatele. Zhotovitel je plně odpovědný za porušení povinností uvedených 
v tomto odstavci.  

4) Zhotovitel plně odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a 
porušením povinnosti vyplývající z této smlouvy.  

5) Zhotovitel je povinen plně respektovat pokyny poskytovatele dotace a plnit časový 
harmonogram. 

XVII.  
Odstoupení od smlouvy 

1) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených 
občanským zákoníkem. 

2) Za podstatné porušení povinností objednatelem se považuje, je-li v prodlení s úhradou ceny díla 
nebo její části po dobu delší než 30 dnů. 

3) Za podstatné porušení povinností Zhotovitelem se považuje zejména: 

a) prodlení s řádným provedením díla nebo dílčího plnění po dobu delší než 60 dnů, 

b) zpoždění při provádění díla oproti harmonogramu provádění díla o více než 60 dnů, 

c) prodlení s odstraněním kritické vady delší než 10 dnů, 

d) pokud má dílo právní vadu, kterou Zhotovitel neodstraní do 90 dnů po uplatnění vady 
objednatelem. 

4) Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této Smlouvy, bude-li zjištěno, že druhá smluvní 
strana je v úpadku nebo insolvenční návrh na smluvní stranu bude zamítnut pro nedostatek 
majetku dlužníka nebo bude-li druhá smluvní strana v likvidaci. 

5) Odstoupení od této Smlouvy z důvodu podstatného porušení této Smlouvy musí být příslušnou 
smluvní stranou učiněno v souladu s ust. § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění bez zbytečného odkladu poté, co k podstatnému porušení Smlouvy došlo. Pro 
vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že lhůtou bez zbytečného odkladu se pro účely 
této Smlouvy rozumí lhůta v délce 15 pracovních dnů od okamžiku, kdy se smluvní strana 
o podstatném porušení této Smlouvy dozvěděla. 

6) Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, a 
ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
odstoupení. 

7) V případě zániku smluvního vztahu založeného touto smlouvou odstoupením od této smlouvy, 
má objednatel právo ponechat si veškeré či pouze některé již provedené části díla nebo veškeré či 
pouze některé již dodané části díla vrátit zhotoviteli. 

8) Za části díla, ke kterým objednatel uplatní své právo na jejich ponechání, má zhotovitel nárok na 
zaplacení části ceny díla na tyto částí díla připadající. 

9) V případě, že si při odstoupení od smlouvy ze strany objednatele ponechá objednatel část díla 
spočívající v poskytnutí autorského díla (zejména poskytnuté SW aplikace), nabývá objednatel 
k takové části díla licenci v rozsahu a za podmínek sjednaných touto smlouvou, přičemž licence 
zahrnuje též oprávnění objednatele dílo vlastní činností nebo prostřednictvím třetí osoby 



dokončit. Zhotovitel je povinen bezúplatně předat objednateli k ponechanému dílu nebo jeho 
části zdrojové kódy včetně dokumentace, a to do třiceti dnů od výzvy objednatele. 

XVIII.  
Závěrečná ustanovení 

1) Smluvní dokumentaci, jež je nedílnou součástí této smlouvy, tvoří: 

a) technická dokumentace včetně příloh 1–6 (jako celek příloha č. 1 smlouvy); 

b) popis technického řešení radiové sítě (příloha č. 2 smlouvy) 

c) položkový rozpočet díla (příloha č. 3 smlouvy), 

d) seznam podzhotovitelů (příloha č. 4 smlouvy). 

Shora uvedený výčet dokumentů je uveden podle priority. Pokud by mezi některými součástmi 
smlouvy vznikl rozpor, platí vždy ten smluvní dokument, který je ve shora uvedeném výčtu na 
vyšší pozici. Nejvyšší prioritu nad všemi ostatními shora uvedenými dokumenty má přitom vlastní 
text této smlouvy. 

2) Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených 
oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna 
e-mailových zpráv. 

3) Smluvní strany berou na vědomí, že se jedná o smlouvu, která musí být povinně uveřejněna 
v registru smluv, přičemž řádné uveřejnění smlouvy v registru smluv je podmínkou účinnosti 
smlouvy. Uveřejnění smlouvy v registru smluv provede prvý objednatel a o uveřejnění informuje 
druhého objednatele a zhotovitele. 

4) Při plnění této smlouvy, včetně předání a převzetí díla, jsou za smluvní strany oprávněni jednat: 

za prvého objednatele: Ing. Petr Drápalík, provozně-technický náměstek místopředsedy 
představenstva Dopravního podniku města Pardubic a. s. 

za druhého objednatele: Ing. Václav Brynych, náměstek ředitele Městské policie Pardubice pro 
věci technické 

za zhotovitele: Zdeněk Hořejšek, 603 234 606, horejsek@colsys.cz 

Jiné osoby, nejde-li o osoby oprávněné jednat jménem smluvní strany na základě zápisu ve 
veřejném rejstříku, mohou jménem smluvní strany jednat pouze na základě písemného zmocnění 
nebo pověření. Kterákoliv smluvní strana je též oprávněna písemně oznámit druhé smluvní straně 
změnu osob oprávněných jednat při plnění smlouvy. 

5) Tato smlouva je uzavřena elektronicky, elektronický stejnopis obdrží každá smluvní strana.  

6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle. Autentičnost 
této smlouvy potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy. 

7) Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku 
za objednatelem třetí osobě. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou 
tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem. 

8) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv. 



9) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
občanského zákoníku. 

10) Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo 
účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude 
uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez 
podpisů. 

 
 

 

Za prvého objednatele:     Za druhého objednatele: 

V Pardubicích      V Pardubicích  

 

 

……………………………………………………………   ………………………………………………………………… 
Dopravní podnik města Pardubic a.s.   statutární město Pardubice 
 
 
Za zhotovitele:      

V Kladně  

 

 

……………………………………………………………  
Ing. Pavel Hlavinka 
jednatel Colsys s.r.o.    
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 01.03.2021 od 10:00 hodin  

formou videokonference 

 
 

Přítomni: 

Martin Charvát, Petr Kvaš, Vladimír Martinec, Jan Mazuch, Jan Nadrchal, Tomáš Pelikán,  
Jiří Rejda, Jakub Rychtecký, Vítězslav Štěpánek, Vít Ulrych 
 

Michal Zitko, tajemník magistrátu 
Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
Věra Netolická, interní audit 

 

 
Omluvena: 

Ludmila Ministrová 
 

 

I. 

Schválení programu jednání 

V programu byly navrženy následující změny: 
 

- zařazení tří nových zpráv: 

„Dodatek č. 1 Kupní smlouvy s Link City“ jako bod č. 33, 
„Nákup respirátorů FFP2“ jako bod č. 34,  
„Uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem digitální radiové sítě DpmP a.s. a Městské policie 
Pardubice“ jako bod č. 35.  
Bod „Diskuse“ byl posunut na bod č. 36. 

 

Program 78. řádné schůze RmP byl schválen včetně navržených změn takto:  

(pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 

1. Záležitosti Památníku Zámeček Pardubice, příspěvkové organizace 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
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Z: Strnadová Lucie, odbor školství, kultury a sportu 
Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Karas Martin, odbor školství, kultury a sportu 

2. Výroční zpráva komise pro životní prostředí za rok 2020 

P: Weisbauer František, předseda komise pro životní prostředí 
Z: Weisbauer František, předseda komise pro životní prostředí 

3. Výroční zpráva komise pro cestovní ruch 

P: Klčová Jiřina, předsedkyně komise pro cestovní ruch 
Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Fiedlerová Jana, odbor školství, kultury a sportu 
4. Dohoda o narovnání 

P: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 
Z: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 

5. Revokace usnesení - pozemky 

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

Vodrážková Soňa, odbor majetku a investic 
6. Novela Statutu města 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 
7. Rozšíření personálního informačního systému VEMA 

P: Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 
Z: Bakrlík David, odbor informačních technologií 

Matičková Ivana, kancelář tajemníka 
8. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí v 

rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OIT 

P: Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 
Z: Bakrlík David, odbor informačních technologií 

9. Pravidla pro přípravu zpráv na jednání rady a zastupitelstva města a pro komentáře k plnění 

usnesení 

P: Zitko Michal, tajemník magistrátu 
Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

10. Distanční účast na jednání ZmP 

P: Zitko Michal, tajemník magistrátu 
Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

11. Pracovní místo OSV - koordinátor pro cizince 

P: Zitko Michal, tajemník magistrátu 
Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 
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12. Financování programů podpory z rozpočtu města Pardubic na roky 2021-2022 - úprava 

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

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
13. Problematika HC Dynamo Pardubice a.s. 

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

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
14. Pořízení 10% akciového podílu v BK Pardubice a.s. 

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

15. Revokace usnesení č. R/3905/2020 - Záležitosti RFP a.s. (návrh projektového týmu - plán 

investičního rozvoje MFA) 

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

16. Program valné hromady FREE ZONE Pardubice a.s. 

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

Šebestyánová Kamila, odbor rozvoje a strategie 
17. Revitalizace letního stadionu 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
Sršeň Michal, kancelář primátora 

18. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - ORS 

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

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
19. Zadávací řád veřejných zakázek 

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

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
20. Úprava platového výměru ředitelky Turistického informačního centra Pardubice, p.o. 

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

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
21. Licenční smlouvy v oblasti kultury 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Fiedlerová Jana, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
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22. Žádosti o dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje pro oblast kultury na rok 2021 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Karas Martin, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
23. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací - Pardubičtí tahouni 2021-2023 

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

Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 
24. Revokace dotace z Programu podpory sportu - Fotbalový klub Pardubice a.s. 

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

Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
25. II. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření 

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

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
26. Novela vyhlášky o školských obvodech 

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

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

27. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní 

oblasti - neregistrované služby 

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

Ožďanová Marcela, odbor sociálních věcí 
28. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti - 

registrované sociální služby 

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

Víznerová Daniela, odbor sociálních věcí 
29. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z rozpočtu města na azylové domy 

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

Víznerová Daniela, odbor sociálních věcí 
30. Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti R.D.Engineering s.r.o. 

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

31. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele - KP 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Svobodová Hana, kancelář primátora 

Snopková Kateřina, kancelář primátora 
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32. Záležitosti komisí RmP 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Kutálková Lucie, kancelář primátora 

Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
33. Dodatek č. 1 Kupní smlouvy s Link City 

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

34. Nákup respirátorů FFP2 

P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Z: Marek Petr, kancelář tajemníka 

35. Uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem digitální radiové sítě DpmP a.s. a Městské policie 

Pardubice 

P: Pelikán Tomáš, zastupitel města Pardubic 
Kvaš Petr, náměstek primátora 

Z: Slezák Martin, 
36. Diskuse 

  
Informativní zpráva: 

 

O soudních sporech 

P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

 
 
V den jednání členové obdrželi elektronicky obdrželi: 
 

- aktuální prezentaci společnosti PORR k bodu č. 17 „Revitalizaci letního stadionu“, 
- informaci k bodu 13 „Problematika HC Dynamo Pardubice a.s.“ – stanovisko právní kanceláře 

k vyšší moci. 
 

 
 

II. 

Schválení usnesení ze 77. řádné schůze RmP dne 08.02.2021 a jmenování 

ověřovatelů ze 78. řádné schůze RmP dne 01.03.2021 

Zápis a usnesení ze 77. řádné schůze byly schváleny. 
 
Ověřovateli zápisu ze 78. řádné schůze RmP byli jmenováni Jan Mazuch 

            Vladimír Martinec 
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III. 

Pořadí projednávaných zpráv 

1 

Záležitosti Památníku Zámeček Pardubice, příspěvkové organizace 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora  

- stručně okomentoval předložený materiál a požádal pana Viktora Janáka, navrženého do funkce 
ředitele Památníku Zámeček Pardubice, aby se přestavil členům RmP. 

 
V. Janák stručně představil svou osobu a své dosavadní pracovní zkušenosti. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5170/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 

výsledek konkurzního řízení na pozici ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Památník Zámeček 

Pardubice, příspěvková organizace. Zápis z konkurzního řízení ze dne 3. 2. 2021 je přílohou č. 1 

tohoto usnesení. 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5171/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Jmenuje 

Mgr. Viktora Janáka, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, do funkce ředitele Památníku Zámeček Pardubice, 

příspěvkové organizace, IČO 09812806, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, a to s 

účinností od 1. 4. 2021 na období 6 let do 31. 3. 2027. 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5172/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření dohody o podmínkách pracovního poměru mezi statutárním městem Pardubice a Mgr. 

Viktorem Janákem, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, týkající se funkce ředitele příspěvkové organizace 
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Památník Zámeček Pardubice, příspěvková organizace. Znění dohody je přílohou č. 1 tohoto 

usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dohodu o podmínkách pracovního poměru mezi statutárním městem Pardubice a Mgr. 

Viktorem Janákem,  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, týkající se funkce ředitele příspěvkové 

organizace Památník Zámeček Pardubice, příspěvkové organizace, ve znění, které je přílohou č. 1 

tohoto usnesení. 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor 
Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí OŠKS 
T: 31.03.2021 

 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5173/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Určuje 

s účinností od 01.04.2021 plat dle návrhu:  
Mgr. Viktoru Janákovi, řediteli Památníku Zámeček Pardubice, příspěvkové organizace.   

 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/5174/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh dodatku č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace statutárního města Pardubice s názvem 

Památník Zámeček Pardubice, příspěvková organizace, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 

Pardubice, jehož znění je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

 

2 

Výroční zpráva komise pro životní prostředí za rok 2020 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora  
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5175/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 

výroční zprávu Komise pro životní prostředí za rok 2020, která je přílohou usnesení. 

 

3 

Výroční zpráva komise pro cestovní ruch 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora  
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5176/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 

předloženou zprávu o činnosti komise pro cestovní ruch za rok 2020. Výroční zpráva je přílohou 

tohoto usnesení. 

4 

Dohoda o narovnání 

Zpravodaj: Rostislav Hübl, ředitel Městské policie Pardubice 
- stručně okomentoval předložený materiál. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5177/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

o narovnání závazku vzniklého z pojistné události mezi  městem a společností TELM0, která vznikla 

bouřkovou činností  1.6.2018 na městském kamerovém systému Pardubice. 
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5 

Revokace usnesení - pozemky 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5178/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'R/5068/2021'. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

v nájemní smlouvě uzavřené se společností Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, se sídlem 

náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5: 
1. změnu účelu nájmu u části pozemku označeného jako p.p.č. 445/2 o výměře 181 m2 v k.ú. Lány 

na Důlku  
z textu „veřejné sítě mobilních telefonů dle normy GSM nebo nástupnické telekomunikační normy 

získané nájemcem na základě licence“ na text „veřejné sítě elektronických komunikací", 
2. doplnění textu "udělení souhlasu s umístěním a provozováním zařízení jiného provozovatele sítě 

elektronických komunikací na předmětu nájmu za stejných podmínek uvedených v nájemní 

smlouvě,  pokud provozovatel sítě elektronických komunikací je členem koncernu Vodafone Group 

plc, a to po předchozím písemném oznámení pronajímateli ", 
3. doplnění výpovědních důvodů o text "vznikne naléhavá potřeba pronajímatele z důvodu 

realizace výstavby či jiného investičního záměru". 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

prodloužení doby nájmu pronajaté části pozemku označeného jako p.p.č. 445/2 o výměře 181 m2 v 

k.ú. Lány na Důlku společnosti Vodafone Czech Republic a.s, IČO 25788001, se sídlem náměstí 

Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,  do 13. 10. 2028 a změnu výše nájemného, v souladu s 

platným zněním Zásad pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na 

pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice, na částku 300,-

Kč/m2/rok  +  DPH ode dne podpisu dodatku k nájemní smlouvě. 

IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na část pozemku označeného jako p.p.č. 445/2 o výměře 181 

m2 v k.ú. Lány na Důlku společnosti Vodafone Czech Republic a.s, IČO 25788001. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 3. 2022 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5179/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'R/5066/2021'. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

umístění 1 ks jednostranného reklamního zařízení o rozměru 4 m x 1,5 m umístěného na části 

pozemku označeném jako p.p.č. 2986/4 v k.ú. Pardubice, společnosti HUFI studio s.r.o., IČO 

63996600, se sídlem Praha 8, Na Košince 5/673, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou,  
za cenu 110,- Kč/m2/měsíc + DPH. Smlouva o umístění reklamního zařízení bude uzavřena po 

ukončení smlouvy o umístění reklamního zařízení uzavřené se společností HUFI s.r.o., IČO 

25609092. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o umístění 1 ks jednostranného reklamního zařízení o rozměru 4 m x 1,5 m 

umístěného na části pozemku označeném jako p.p.č. 2986/4 v k.ú. Pardubice se společností HUFI 

studio s.r.o., IČO 63996600.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 3. 2022 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5180/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'R/7796/2018' bod II. a III. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2774/54, p.p.č.2797/1 a 

p.p.č. 2798/24, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem 

státu pro Správu železnic, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, 

Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, ve prospěch statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem 

Pernštýnské nám. 1, Pardubice, jakožto vlastníka a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě, 

spočívajícího v právu chůze a jízdy a v povinnosti strpět umístění stavebních objektů, konkrétně 

souboru veřejného osvětlení, cyklostezky a chodníku vybudovaných v rámci investiční akce 

"Revitalizace nábřeží Chrudimky - náhrdelník Chrudimky" na dobu neurčitou, resp. po celou dobu 

jejich fyzické a právní existence, vstupování na pozemek (rozumí se vstup a vjezd)  v rozsahu 

geometrického plánu č. 9295-666/2019 a č. 9301-667/2019 za jednorázovou náhradu ve výši 

39.175,- Kč + DPH. 
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III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2774/54, 

p.p.č.2797/1 a p.p.č. 2798/24, vše v k.ú. Pardubice, s Českou republikou s právem hospodařit s 

majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, IČ 70994234.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 3. 2022 

 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5181/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'R/5131/2021'. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení bezúplatné služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 645/8, 

p.p.č. 672/14, p.p č. 680/38 a p.p.č. 699/1, vše v k.ú. Svítkov v rozsahu určeném geometrickým 

plánem č. 2103-282/2018, ve prospěch Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČO 46495801, se sídlem 

Pernštýnské náměstí, 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, jakožto současného vlastníka a 

každého dalšího vlastníka ve smyslu § 1267 občanského zákoníku spočívajícího v uložení a 

provozování vybudovaného souboru veřejného osvětlení, přičemž k pozemku označenému jako p. 

p. č. 645/8 se služebnost zřizuje jako vykupitelná ve smyslu ust. § 1261 OZ. V případě zániku 

služebnosti bude společnosti Nadace pro rozvoj města Pardubic poskytnuta náhrada za zrušení 

služebnosti ve výši 450,73 Kč včetně DPH a tato částka bude každoročně povýšená o míru inflace. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o zřízení bezúplatné služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených 

jako p.p.č. 645/8, p.p.č. 672/14, p.p č. 680/38 a p.p.č. 699/1, vše v k.ú. Svítkov v rozsahu určeném 

geometrickým plánem č. 2103-282/2018, ve prospěch Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČO 

46495801. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 3. 2022 
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Novela Statutu města 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 



  12 

Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5182/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odejmout Městskému obvodu Pardubice I nemovitý majetek ve vlastnictví statutárního 

města Pardubice nacházející se v lokalitě za Domem hudby (konkr. část pozemku označeného jako 

pozemková parcela č. 316/13 v k.ú. Pardubice), svěřeného Městskému obvodu Pardubice I obecně 

závaznou vyhláškou č. 4/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic, v platném znění („Statut“), 

v jeho Příloze č. 4, kdy Městskému obvodu Pardubice I zůstane svěřen pouze majetek v rozsahu 

stanoveném novelou Statutu dle bodu II. tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh obecně závazné vyhlášky č. ../2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019, 

kterou se vydává Statut města, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2020. Znění návrhu obecně 

závazné vyhlášky č. ../2021, je přílohou tohoto usnesení. 
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Rozšíření personálního informačního systému VEMA 

 
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

- upravil předložený návrh usnesení (odst. I a II), a to vložením dovětku „respektive s 
nástupnickou společností Solitea, a.s., se sídlem Drobného 555/49, 602 00 Brno-Ponava, IČO 
01572377“. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5183/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

a na základě čl. 17 odst. 4 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek uzavření 

Dodatku č. 5 ke smlouvě č.2012/138 ze dne 13.2.2013 (softwarové aplikace VEMA) s dodavatelem 

Vema, a. s., Okružní 871/3a, 638 00 Brno, IČO: 26226511 (respektive s nástupnickou společností 

Solitea, a.s., se sídlem Drobného 555/49, 602 00 Brno-Ponava, IČO 01572377). Předmětem dodatku 

je navýšení smluvní ceny o částku 2 965,- Kč/měsíc bez DPH za aplikace Nástup zaměstnance 

(eNAZ), Změnový list (eZL) a Změny osobních údajů (iZOU). 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít Dodatek č. 5 ke smlouvě č.2012/138 ze dne 13.2.2013 s dodavatelem Vema, a. s., Okružní 

871/3a, 638 00 Brno, IČO: 26226511 (respektive s nástupnickou společností Solitea, a.s., se sídlem 

Drobného 555/49, 602 00 Brno-Ponava, IČO 01572377), o rozšíření systému VEMA o aplikace 

Nástup zaměstnance (eNAZ), Změnový list (eZL) a Změny osobních údajů (iZOU) dle usnesení č. I. 
Z:  vedoucí odboru informačních technologií 
T:  31.05.2021 
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Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OIT 

 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5184/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-03 

"Prodloužení technické podpory virtuálního prostředí VMware o 1 rok" níže uvedené dodavatele 

pro vyzvání k podání nabídky: 
- AutoCont a.s. IČ:04308697 
- ICZ a.s. IČ:25145444 
- VERTIX s.r.o.: IČ:02199939 
- XANADU a.s. IČ:14498138 
- 3S.cz, s. r. o. IČ:27683273 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 

veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-03 

"Prodloužení technické podpory virtuálního prostředí VMware o 1 rok" hodnotící komisi v tomto 

složení: 
- Ing. Petr Kvaš 
- Ing. Zdeňka Malá 
- Ing. David Bakrlík 
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III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

realizaci VZMR pomocí aukčního portálu a zveřejnění na internetových stránkách Magistrátu města 

Pardubic. 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5185/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 

veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-04 

"Dodávka 43 ks LCD monitorů" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
- AutoCont a.s. IČO:04308697 
- ICZ a.s. IČO:25145444 
- VERTIX s.r.o.: IČO:02199939 
- XANADU a.s. IČO:14498138 
- C SYSTEM CZ a.s. IČO:27675645 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 

veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-04 

"Dodávka 43 ks LCD monitorů" hodnotící komisi v tomto složení: 
- Ing. Petr Kvaš - náměstek primátora 
- Ing. Zdeňka Malá - vedoucí OIT 
- Ing. David Bakrlík - vedoucí OTP/OIT 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

realizaci VZMR pomocí aukčního portálu a zveřejnění na internetových stránkách Magistrátu města 

Pardubic. 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5186/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-05 

"Prodloužení technické podpory diskových polí Dell" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 

nabídky: 
- AutoCont a.s. IČ:04308697 
- ICZ a.s. IČ:25145444 
- VERTIX s.r.o.: IČ:02199939 
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- XANADU a.s. IČ:14498138 
- 3S.cz, s. r. o. IČ:27683273 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 

veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-05 

"Prodloužení technické podpory diskových polí Dell" hodnotící komisi v tomto složení: 
- Ing. Petr Kvaš 
- Ing. Zdeňka Malá 
- Ing. David Bakrlík 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

realizaci VZMR pomocí aukčního portálu a zveřejnění na internetových stránkách Magistrátu města 

Pardubic. 
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Pravidla pro přípravu zpráv na jednání rady a zastupitelstva města a pro komentáře 

k plnění usnesení 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
- okomentoval předloženou úpravu směrnice. 

 
 
Rozprava: 

D. Stránský poděkoval tajemníkovi za přípravu novely dané směrnice. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5187/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

úpravu směrnice č. 13/2016, ve znění změn vyznačených v příloze tohoto usnesení, s účinností od 

15.3.2021. 

 

10. Distanční účast na jednání ZmP 

U projednání bodu byli přítomni členové ZmP Jan Hrubeš, Jan Hrabal a Dušan Stránský. 
 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
- stručně okomentoval předložený materiál, s tím že se jedná o řešení, které umožní realizovat 

kombinovaný způsob zasedání (prezenční + distanční) již nadcházející zasedání zastupitelstva 
města. 
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Rozprava: 

Proběhla široká diskuse členů rady nad předloženým návrhem úprav Jednacího řádu ZmP. 
Diskutovány byly zejména tyto podněty: 
 
Podnět P. Kvaše o nadbytečnosti bodu 6a) v článku 3a) vztahujícímu se ke slibu nových členů 
zastupitelstva. Dále připomínka k použitým termínům („faktická“ poznámka, „řídící“ jednání), který 
neodpovídají stávající terminologii. 
 
Dotazy J. Mazucha na kritérium, dle kterého se bude určovat pořadí přihlášených do diskuse, na 
možnost distančně přihlášených zastupitelů podávat své návrhy písemnou formou a na možnost 
distanční účasti úředníků na zasedání. 
 
Dotaz V. Ulrycha, zda se konalo setkání předsedů politických klubů, které by došlo ke konsenzu nad 
předloženým materiálem. 
 
Návrh J. Hrubeše zaslaný předchozí den členům RmP, který upravoval způsob hlasování distančních 
účastníků, distanční účast veřejnosti na zasedání a způsob přihlašovaní distančních účastníků do 
rozprav a diskuse. 
 
Zkušenosti J. Hrabala a J. Rejdy z distančního zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje. 
 
Na vznesené dotazy a podněty průběžně reagoval J. Turek, vedoucí kanceláře tajemníka, následně je 
shrnul tajemník magistrátu M. Zitko. 
 
Projednání bodu bylo na základě proběhlé diskuse přerušeno tak, aby mohly být do návrhu 
zapracovány změny, na kterých došlo ke shodě. Bod byl opětovně otevřen po projednání zbývajících 
řádných bodů před bodem Diskuse. 
 
Po znovuotevření bodu M. Zitko prezentoval zapracované úpravy do navrhované změny Jednacího 
řádu ZmP: odstranění odst. 6 a), doplnění způsobu hlasování prostřednictvím hlasovacích karet se 
symboly plus a mínus, oprava termínu „řídící“ jednání a  „faktická“ poznámka.  O navrženém usnesení 
bylo následně hlasováno. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5188/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Pardubic, jejímž obsahem je úprava možnosti 

distanční účasti na jednání tohoto orgánu. Návrh je přílohou tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

předložit na jednání zastupitelstva města k projednání návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva 

města Pardubic. 
Z: Martin Charvát, primátor města 
T: 4.3.2021 
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III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

úpravu Jednacího řádu Rady města Pardubic, která je přílohou tohoto usnesení. 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

úpravu Obecného statutu a jednacího řádu komisí, která je přílohou tohoto usnesení. 

V. Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic schválit úpravu Statutu a jednacího řádu Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Pardubic a úpravu Statutu a jednacího řádu finančního výboru Zastupitelstva 

města Pardubic, jejímž obsahem bude úprava možnosti distančního způsobu jednání těchto 

orgánů. 
Z: primátor města 
T: 4.3.2021 

 

11 

Pracovní místo OSV - koordinátor pro cizince 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
- stručně okomentoval předložený návrh. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5189/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Stanovuje 

v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový počet zaměstnanců zařazených do 

Magistrátu města Pardubic na 430, a to s účinností od 1. 4. 2021. Do tohoto celkového počtu se 

nezapočítávají zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnanci, kteří zastupují za 

dlouhodobě nemocné a zaměstnanci, kteří mají uzavřenou dohodu o pracích konaných mimo 

pracovní poměr. 
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Financování programů podpory z rozpočtu města Pardubic na roky 2021-2022 - 

úprava 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- odůvodnil navrhovanou změnu financování Programu podpory kultury. 
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Rozprava: 

J. Rejda vznesl dotaz, proč nebyl daný požadavek zapojen do krizového rozpočtu na konci r. 2020 a 
poukázal na to, že není jasná ani účelovost požadavku. 
→ J. Mazuch podal vysvětlení ve vztahu k rozpočtu na r.  2020 i na rok 2021. Uvedl, že změna byla 
projednána na portfoliu projektů, kde byla odsouhlasena.  
Vysvětlení doplnil J. Rychtecký. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5190/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na financování "Programu podpory kultury" (správce 1734 – Odbor školství, kultury a 

sportu) pro rozpočty statutárního města Pardubic na roky 2021 až 2022. Financování bude 

realizováno ve výši Kč 6 383,6 tis. na každý rok. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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Problematika HC Dynamo Pardubice a.s. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- podrobněji okomentoval jednotlivé návrhy usnesení.  

 
 

Rozprava: 

J. Rychtecký upřesnil, že nebyl přítomen u finálních jednání s investorem a požádal o vyjádření 
právního oddělení, jak velká jsou rizika pro město s výhledem na další sezóny. 
→ J. Turek vysvětlil, že vnímání „vyšší moci“ investorem je poměrně široké. Potvrdil, že texty 
akcionářské dohody ve sjednaném znění dávají investorovi možnost řešit s městem podílení se na 
ztrátě z důvodu pandemie i v příštím roce. 
 
M. Charvát ve vazbě na návrh č. 003 podal informaci, že Univerzita Pardubice není schopna převádět 
pozemky bezplatně, převod jakéhokoliv pozemku by musel být tržně oceněn a město by ho nabývalo 
v plné hodnotě. 
→ J. Mazuch na základě informace podané M. Charvátem stáhl návrh č. 003. 
M. Charvát doporučil se před vstupem do další sezóny sejít a dohodnout se, jaká je vize do sezóny 
2021/2022 a jak bude město ochotno se na ni podílet.  
 
V. Ulrych požádal zástupce města v dozorčí radě, aby přinesli rozlišení financí A-týmu za nové hráče 
tak, jak bylo deklarováno investorem. 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů rady Jana Mazucha, Martina Charváta a Vladimíra Martince podána informace o jejich poměru 
k projednávané věci. 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5191/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření Dohody o koordinovaném postupu mezi statutárním městem Pardubice a 

společností HokejPce 2020, s.r.o., IČ: 46509801“ a společností HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE 

a.s., IČ: 60112476. Dohoda je přílohou tohoto usnesení.   

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření Smlouvy o příplatku mimo základní kapitál ve výši 6 mil. Kč společnosti HOCKEY 

CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. Smlouva je přílohou tohoto usnesení.   

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5192/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na zrušení usnesení č. Z/2422/2018, III. tohoto znění - citace: „Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá zástupcům města v dozorčí radě společnosti zajistit v součinnost s představenstvem HC 

zpracování dlouhodobé koncepce výchovy mládeže se zaměřením na zapracování hráčů do A týmu 

a dlouhodobou sportovní strategii vedoucí k úspěšnosti A týmu a zajistit její projednání v 

odborných komisích rady města s následným projednáním v radě města. Termín: do 30. 5. 2018, 

Zodpovídá: M. Charvát“. 

 
 
Návrh usnesení č. 003 byl stažen                

 
 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 
Zastupitelstvu města Pardubic schválit usnesení v tomto znění: 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Podporuje  
variantu umístění třetí kryté ledové plochy na území města tak, aby byla součástí sportovního areálu 
Univerzity Pardubice.  
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá  
bez prodlení požádat rektora Univerzity o podporu projektu umístění třetí kryté ledové plochy ve 
sportovním areálu Univerzity, vč. zajištění nezbytného schvalovacího procesu.  
Z: Martin Charvát, primátor 
T: 10.3.2021 
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Pořízení 10% akciového podílu v BK Pardubice a.s. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- vysvětlil, že předložená zpráva reaguje na situaci, kdy dva klíčoví vlastníci klubu odcházejí a 

nabízejí k odkupu svůj akcionářský poddíl. 
 
 

Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Víta Ulrycha podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5193/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření Dohody akcionářů BK Pardubice a.s., IČ: 276 54 796, o způsobu využití 

předkupního práva k akciím mezi Pavlem Starou, BK Pardubice z.s., Miroslavem Havlíčkem, Janem 

Kašparem, Statutárním městem Pardubice a Martinem Markem. Dohoda je přílohou č. 1 tohoto 

usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření Smlouvy o převodu akcií mezi Miroslavem Havlíčkem a Statutárním městem 

Pardubice. Smlouva je přílohou č. 2 tohoto usnesení. 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5194/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na využití předkupního práva města Pardubice na akciový podíl nabízený panem Miroslavem 

Havlíčkem ve společnosti BK PARDUBICE a.s., IČ 27654796 v souladu s ustanovením článku 6 

stanov, a na základě oznámení představenstva společnosti doručeného městu Pardubice dne 22. 1. 

2021 a na základě dohody akcionářů (viz příloha usnesení č. 1) a to tak, že město Pardubice získá 10 

% akciový podíl pana Miroslava Havlíčka za cenu 320 000,- Kč. Smlouva o převodu akcií je přílohou 

usnesení č. 1.   
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Revokace usnesení č. R/3905/2020 - Záležitosti RFP a.s. (návrh projektového týmu - 

plán investičního rozvoje MFA) 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- upřesnil, že se jedná o doplnění projektového týmu o náměstka Petra Kvaše  a Jana Nadrchala. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5195/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Mění 

usnesení č. 'R/3905/2020' a to tak, že dalšími členy projektového týmu za Pardubice budou 

náměstek P. Kvaš a náměstek J. Nadrchal. 
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Program valné hromady FREE ZONE Pardubice a.s. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- podal vysvětlující komentář k předloženému materiálu. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5196/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 

konání řádné valné hromady společnosti FREE ZONE Pardubice a.s., sídlem Pardubice, Staré Čívice 

251, IČO: 60112255 s datem konání dne 15. 3. 2021. Pozvánka včetně programu valné hromady je 

přílohou č. 2 důvodové zprávy. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5197/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 

v souladu s usnesením zastupitelstva č.  Z/220/2019 ze dne 24. ledna 2019 Ing. Miroslava Čadu k 

zastupování města Pardubice na řádné valné hromadě společnosti FREE ZONE Pardubice a.s., IČO: 

60112255 s datem konání dne 15. 3. 2021. 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5198/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 

zástupci města postupovat na řádné valné hromadě společnosti FREE ZONE Pardubice a.s., 
IČO: 60112255 dne 15. 3. 2021 při hlasování u jednotlivých bodů programu takto:  
1. hlasovat u bodu č. 2 programu pro schválení navrhovaných osob do orgánů valné hromady dle 

pozvánky na tuto valnou hromadu, 

2. hlasovat u bodu č. 3 programu v souladu s usnesením ZmP ze dne 4. 3. 2021. 
T: 15. 3. 2021 
Z: Jan Mazuch 

 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5199/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubice schválit protinávrh akcionáře města Pardubice, který je přílohou 

tohoto usnesení. 
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Revitalizace letního stadionu 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- okomentoval navrhovaná usnesení s tím, že podklady jsou postupně doplňovány na základě 

požadavků vzešlých ze semináře pro zastupitele dne 26.02.2021. Na základě schválení návrhu  
č. 001 stáhl nedoporučený návrh č. 002. 

 
 
Rozprava: 

V. Ulrych poděkoval za zprostředkování účasti zástupců investora na nadcházejícím zasedání ZmP. 
Avizoval, že po upřesnění doplňujících dotazů investorem, návrh je připraven podpořit. 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5200/2021               (pro 7, proti 2, nehl. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic schválit usnesení tohoto znění:  
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
realizaci veřejné zakázky „Revitalizace letního stadionu“ v rozsahu nabídky předložené vybraným 

účastníkem zadávacího řízení PORR, a.s. s nabídkovou cenou ve výši 313.616.000,-- Kč bez DPH, tj. s 

nabídkovou cenou ve výši 379.475.360,-- Kč vč. DPH. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic  
Ukládá  
předložit na další jednání zastupitelstva města úpravu vyčleňovacích usnesení pro roky 2022 a 2023 

tak, aby zohlednila nabídkovou cenu vybraného účastníka zadávacího řízení PORR, a.s. 

definovanou v odstavci I. tohoto usnesení.  
Z: Jan Mazuch 
T: 29. 4. 2021   

 
 
Návrh usnesení č. 002 byl stažen                

 
 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 
Zastupitelstvu města Pardubic schválit usnesení tohoto znění:  
I. Zastupitelstvo města Pardubic doporučuje Radě města Pardubic zrušit v souladu s § 127 odst. 2 
písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
otevřené řízení v rámci nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce " Revitalizace letního stadionu“, 
neboť v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů 
ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez 
ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv; konkrétně se jedná o situaci, kdy na 
straně veřejných rozpočtů, tj. též v rozpočtu města Pardubic, jsou identifikovány významné výpadky 
příjmů, které na výdajové straně rozpočtu města Pardubic na rok 2021 neumožňují v potřebném 
rozsahu zabezpečit financování oprav a modernizace majetku města. 
Z: Jan Nadrchal 
T: 15. 3. 2021 (jednání RmP) 
II. Zastupitelstvu města Pardubic schválit usnesení tohoto znění:  
předložit na jednání zastupitelstva města zrušení financování projektu „Revitalizace letního 
stadionu“, a zároveň předložit zastupitelstvu k projednání nepokryté požadavky Odboru majetku a 
investic, které byly nárokované k pokrytí v rámci přípravy rozpočtu města Pardubic na rok 2021.    
Z: Jan Mazuch 
T: do 27. 5. 2021   
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Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - 

ORS 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5201/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání 

veřejné zakázky malého rozsahu „Expozice Památníku Zámeček", na základě doporučení hodnotící 

komise, dodavateli PROTVAR s.r.o., Brno, IČO: 06826938, s nabídkovou cenou ve výši 1.669.921,-- 

Kč včetně DPH. 
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Zadávací řád veřejných zakázek 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- upřesnil, že se jedná o formální úpravu směrnice, která vyplývá ze Zákona o zadávání veřejných 

zakázkázek. 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5202/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

směrnici „Zadávací řád veřejných zakázek“ s účinností od 15. 3. 2021, která stanovuje závazná 

pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek statutárním městem Pardubice jako 

zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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Úprava platového výměru ředitelky Turistického informačního centra Pardubice, 

p.o. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5203/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Určuje 

s účinností od 01.04.2021 plat dle návrhu:  
Mgr. et Mgr. Miloslavě Christové, ředitelce Turistického informačního centra Pardubice, p.o. 
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Licenční smlouvy v oblasti kultury 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5204/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

udělení práva užívání kombinované ochranné známky statutárního města Pardubice s názvem 

„Pernštýnská noc“ Mgr. Aleši Mokrenovi, IČ: 69855471, se sídlem Starý Máteřov čp. 151, 530 02 

Pardubice, a to na základě písemné licenční smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Pardubice 

jakožto poskytovatelem a Mgr. Alešem Mokrenem jakožto nabyvatelem, podle níž bude licence k 

užívání ochranné známky udělena nabyvateli bezplatně, jako výhradní (s výjimkou zachování práva 

užívání ochranné známky poskytovateli), bez územního omezení a s časovým omezením do 

30.9.2023, s oprávněním nabyvatele poskytnout podlicenci třetím osobám pouze s předchozím 

písemným souhlasem poskytovatele; ochranná známka bude užívána za účelem zajištění přípravy, 

propagace a realizace projektu Pernštýnská noc konaného v Pardubicích vždy v měsíci červnu v 

letech 2021-2023. Znění smlouvy je přílohou tohoto usnesení. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít licenční smlouvu s udělením práva užívání kombinované ochranné známky s názvem 

„Pernštýnská noc“ mezi statutárním městem Pardubice a Mgr. Alešem Mokrenem, IČ: 69855471, se 

sídlem Starý Máteřov čp. 151, 530 02 Pardubice ve znění, které tvoří přílohu tohoto usnesení a 

zajistit zápis licence do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví.  
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 
T: 31.3. 2021 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5205/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

udělení práva užívání kombinované ochranné známky statutárního města Pardubice s názvem 

„Pardubické hudební jaro“ mezi statutárním městem Pardubice a společností Barocco sempre 

giovane o.p.s., IČ: 28813201, se sídlem Sukova třída 1260, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, a to 

na základě písemné licenční smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Pardubice jakožto 

poskytovatelem a společností Barocco sempre giovane o.p.s  jakožto nabyvatelem bude uzavřena 

písemná licenční smlouva, podle níž bude licence k užívání ochranné známky udělena nabyvateli 

bezplatně, jako výhradní (s výjimkou zachování práva užívání ochranné známky poskytovateli), bez 

územního omezení a s časovým omezením do 30.9.2023, s oprávněním nabyvatele poskytnout 

podlicenci třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele; ochranná 

známka bude užívána za účelem zajištění přípravy, propagace a realizace projektu Mezinárodní 

festival Pardubické hudební jaro konaného v Pardubicích v období měsíců březen až květen v 

letech 2021-2023. Znění smlouvy je přílohou tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít licenční smlouvu s udělením práva užívání ochranné známky s názvem „Pardubické hudební 

jaro“ mezi statutárním městem Pardubice a společností Barocco sempre giovane o.p.s., IČ: 

28813201, se sídlem Sukova třída 1260, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice ve znění, které tvoří 

přílohu tohoto usnesení a zajistit zápis licence do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem 

průmyslového vlastnictví.  
Z: Ing. Martin Charvát 
T: 31.3. 2021 
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Žádosti o dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje pro oblast kultury 

na rok 2021 

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

M. Charvát 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5206/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podání žádosti o dotaci ve výši 7 500 000,- Kč  na podporu projektu Činnost VČD - obslužnost 

Pardubického kraje v rámci Programu podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na 

rok 2021, Podprogram 6 - Podpora Východočeského divadla a Komorní filharmonie Pardubice. 

Celkové náklady na činnost divadla na rok 2021 jsou 100 931 000,- Kč. Případným konečným 

příjemcem dotace bude Východočeské divadlo Pardubice, příspěvková organizace města. Znění 

žádosti včetně celkového rozpočtu divadla je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5207/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podání žádosti o dotaci ve výši 4 850 000,- Kč na podporu celoroční činnosti Komorní filharmonie 

Pardubice v roce 2021 se zvláštním důrazem především na činnost regionální a na reprezentaci 

Pardubického kraje na kulturních a společenských akcích s významem národním a mezinárodním v 

rámci Programu podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2021, Podprogram 

6 - Program podpory Východočeského divadla a Komorní filharmonie Pardubice. Celkové náklady 

na činnost filharmonie na rok 2021 jsou 41 157 000,- Kč. Případným konečným příjemcem dotace 

bude Komorní filharmonie Pardubice, příspěvková organizace města. Popis činnosti je přílohou č. 1 

tohoto usnesení a celkový rozpočet filharmonie je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5208/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podání žádosti o dotaci ve výši 250 000,- Kč na projekt GRAND Festival smíchu, XX. ročník v rámci 

programu Tvář Pardubického kraje. Celkové náklady na projekt budou ve výši 4 793 250,- Kč. 

Případným konečným příjemcem dotace bude Východočeské divadlo Pardubice, příspěvková 

organizace města, která zajistí dopokrytí celé akce. Popis a celkový rozpočet projektu jsou přílohou 

č. 1 tohoto usnesení. 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5209/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podání žádosti o grant ve výši 50 000,- Kč na projekt Jazzconnexion 2021 v rámci Programu 

podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2021, Podprogram 1 - podpora 

kulturních aktivit. Celkové náklady projektu budou ve výši 802 000,- Kč. Případným konečným 

příjemcem grantu bude Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace (Divadlo 29), která 

zajistí dopokrytí celé akce. Popis a celkový rozpočet projektu jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/5210/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podání žádosti o grant ve výši 20 000,- Kč na projekt Textconnexion 2021 v rámci Programu 

podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2021, Podprogram 1 - podpora 

kulturních aktivit. Celkové náklady projektu budou ve výši 231 000,- Kč. Případným konečným 

příjemcem grantu bude Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace (Divadlo 29), která 

zajistí dopokrytí celé akce. Popis a celkový rozpočet projektu jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
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Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací - Pardubičtí tahouni 2021-2023 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Rozprava: 

J. Rejda vznesl dotaz k financování 2 položek: „Pardubická vinařská noc – Czech marketing“ a 
„Folklorní festival Pardubice - Hradec Králové - Pernštýnská noc“. 
→ J. Rychtecký podrobně okomentoval finanční stránku těchto dvou kulturních akcí. 
J. Mazuch požádal o samostatné hlasování o položce „Dotace AVE - KONTAKT s.r.o. – Czech Open“  
v návrhu č. 001. 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Jana Mazucha podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
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Číslo návrhu: 001   
Přijaté usnesení č. R/5211/2021                      (pro 10, proti 0, zdrž. 0 - bez položky 

        „Dotace AVE- KONTAKT s.r.o. – Czech Open“) 
 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na poskytnutí dotací z Programu podpory "Pardubičtí tahouni pro rok 2021-2023" subjektům 

uvedeným v příloze tohoto usnesení, a to ve výši uvedené ve  sloupci "Navrhované prostředky v 

Kč". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu podpory "Pardubičtí 

tahouni pro rok 2021-2023" se subjekty uvedenými v příloze č. 1 - č. 11, které jsou přílohou tohoto 

usnesení. 

 
Samostatné hlasování o položce „Dotace AVE KONTAKT s.r.o. - Czech Open“: (pro 9, proti 0, zdrž. 1) 
 
 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotací z Programu podpory "Pardubičtí tahouni" pro rok 2021-2023 subjektům uvedeným 
v příloze návrhu tohoto usnesení. 
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Revokace dotace z Programu podpory sportu - Fotbalový klub Pardubice a.s. 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5212/2021               (pro 8, proti 2, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na změnu části usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1939/2021 ze dne 21.01.2021, 

konkrétně části bodu I. usnesení, jímž bylo schváleno poskytnutí individuální dotace z Programu 

podpory sportu společnosti Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, sídlo: K Vinici 1901, 

Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Sportovní činnost mládežnických 
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družstev", spočívající v navýšení původně schválené dotace v částce 1.200.000,- Kč na částku 

2.400.000,- Kč. Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na změnu části usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1939/2021 ze dne 21.01.2021, 

konkrétně části bodu II. a III. usnesení, jímž bylo schváleno uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace ve výši 1.200.000,- Kč se společností Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 

27583473, sídlo: K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, a kterým byla uložena 

povinnost tuto smlouvu do 30.06.2021 uzavřít, a to tak, že se nahrazuje příloha č. 1 usnesení č. 

Z/1939/2021 jejím novým zněním, které je přílohou tohoto usnesení. 
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II. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- informoval, že na základě podnětu J. Nadrchala stahuje návrh č. 023 a doplnil, že zpráva byla 

projednána projektovým týmem dne 10.02.2021 s výjimkou některých dotačních návrhů a 
návrhu č. 055 a 056. 

 
 
Rozprava: 

J. Rejda požádal o samostatné hlasování o návrhu č. 019 a č. 041. U návrhu č. 041 upozornil, že se 
jedná o porušování pravidel financování Programu podpory kultury. Usnesení by mělo být správně 
realizováno formou změny řádku. 
→ dle J. Mazucha je předložené usnesení v pořádku, neboť mu předcházelo hlasování o navýšení 
Programu podpory kultury. 
V. Štěpánek požádal o samostatné hlasování o návrhu č. 001. 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů rady Jana Mazucha, Tomáše Pelikána, Petra Kvaše a Víta Ulrycha podána informace o jejich 
poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5213/2021               (pro 9, proti 1, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 6 700,0 tis. z rozpočtu na rok 

2020 do rozpočtu na rok 2021 na běžné výdaje položky "ZŠ E. Košťála - oprava střešního pláště" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5214/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 45,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Průzkumné a projektové práce" na běžné výdaje položky "Průzkumné a projektové 

práce - soutěž Stavba roku - poplatek" (správce 811 - Odbor hlavního architekta). 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5215/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 826,4 tis. z rozpočtu na rok 

2020 do rozpočtu na rok 2021 na běžné transfery položky "Program podpory v sociální a zdravotní 

oblasti" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 819,1 tis. z rozpočtu na rok 

2020 do rozpočtu na rok 2021 na běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské 

péče" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 338,1 tis. z rozpočtu na rok 2020 

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

(správce 914 - Kancelář tajemníka). 

 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5216/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení předpokládaného zůstatku Sociálního fondu MmP ve výši 100 000,- Kč o 192 

999,69 Kč dle skutečnosti k 31.12. 2020 a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 

transfery položky "Sociální fond MmP (správce 914 - Kancelář tajemníka).   

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 4 296 317,90 Kč z rozpočtu na rok 

2020 do rozpočtu na rok 2021 na běžné transfery položky "Sociální fond MmP" (správce 914 - 

Kancelář tajemníka). 
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Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/5217/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 137,8 tis. z rozpočtu na rok 2020 

do rozpočtu na rok 2021 na položku "Finanční vypořádání se SR - vratky transferů minulých let - 

dotace 2020" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 2 493,5 tis. z rozpočtu na rok 

2020 do rozpočtu na rok 2021 na položku "Finanční vypořádání se SR - vratky transferů minulých 

let - dotace 2020" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 0,2 tis. z rozpočtu na rok 2020 

do rozpočtu na rok 2021 na položku "Finanční vypořádání se SR - vratky transferů minulých let - 

dotace 2020" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 88,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 

do rozpočtu na rok 2021 na položku "Finanční vypořádání se SR - vratky transferů minulých let - 

dotace 2020" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/5218/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 820,0 tis. v rámci 

položky "Projektové řízení - terminál JIH - lávka SŽDC - vazba na terminál B" (správce 1411 - Odbor 

rozvoje a strategie) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 

 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/5219/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 405,4 tis. položka 42. "CS podél ul. Kunětické 

s navazujícími cyklostezkami - dotace" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu 
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kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné 

výši. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 288,8 tis. položka 42. "Studánecký les, III. 

etapa-lesní stezky H3 a H5 - dotace" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové 

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

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 135,2 tis. v příjmové části rozpočtu z položky 

23. "Předpokládaná dotace - Zprostředkující subjekt integrované územní investice na položku 41. 

"Zprostředkující subjekt integrované územní investice - dotace". 

 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/5220/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 10 000,0 tis. z rozpočtu na rok 

2020 do rozpočtu na rok 2021 na běžné transfery položky "DPmP a.s. - dopravní obslužnost" 

(správce 1327 - Odbor dopravy). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/5221/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 320,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Zvýšení základního kapitálu akciových společností" na kapitálové 

výdaje položky "BK Pardubice a.s. - odkup akcií" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná 

se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/5222/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Zvýšení základního kapitálu akciových společností" na běžné 

transfery položky "HC Dynamo Pardubice a.s. - akcionářská dohoda" (správce 1411 - Odbor rozvoje 

a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/5223/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z běžných 

transferů položky "PPS - FK Pardubice a.s. - A tým - dotace" na běžné transfery položky "PPS - FK 

Pardubice - mládež - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 

ukazatel rozpočtu. 

 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/5224/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 40,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 

do rozpočtu na rok 2021 na běžné transfery položky "Rezerva Rady města Pardubic" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 

 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/5225/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 35,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu) na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON" (správce 914 - Kancelář 

tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/5226/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Opravy a udržování majetku ve správě OŽP" na kapitálové výdaje položky 

"Kontejnerová stání" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 
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Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/5227/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Most M104 kpt. Bartoše přes Labe v Polabinách" (správce 1327 - 

Odbor dopravy) na kapitálové výdaje položky "Most M104 kpt. Bartoše přes Labe v Polabinách" 

(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/5228/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Městský útulek pro opuštěná zvířata" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic) na kapitálové výdaje položky "Městský útulek pro opuštěná zvířata" (správce 1411 - 

Odbor rozvoje a strategie). 

 
 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/5229/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 6 540,0 tis. z rozpočtu na rok 

2020 do rozpočtu na rok 2021 na běžné výdaje položky "Bytové domy - opravy volných BJ - 

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

 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/5230/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu II (Covid-19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné 

výdaje položky "BD Husova 1116-1119 - karanténní opatření" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 
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Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. R/5231/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. v rámci 

položky "Budova radnice, Pernštýnské nám. 1 - klimatizace společenského sálu" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z kapitálových 

výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje 

položky "Budova radnice, Pernštýnské nám. 1, klimatizace společenského sálu" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. R/5232/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 190,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 

do rozpočtu na rok 2021 na běžné transfery položky "Finanční kompenzace DPmP a.s. - služba SPID 

handicap" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

 
 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. R/5233/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 000,0 tis. z rozpočtu na rok 

2020 do rozpočtu na rok 2021 na kapitálové výdaje položky "Strojní investice" (správce 214 - 

Městská policie). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 512,0 tis. z rozpočtu na rok 

2020 do rozpočtu na rok 2021 na běžné výdaje položky "Městský kamerový systém - opravy" 

(správce 214 - Městská policie). 
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Číslo návrhu: 024 
Přijaté usnesení č. R/5234/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 667,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 

do rozpočtu na rok 2021 na kapitálové výdaje položky "Veřejná pítka" (správce 1411 - Odbor 

rozvoje a strategie). 

 
 
Číslo návrhu: 025 
Přijaté usnesení č. R/5235/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 250,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 

do rozpočtu na rok 2021 na kapitálové výdaje položky "Cyklostojany - III. etapa" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 026 
Přijaté usnesení č. R/5236/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 150,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 

do rozpočtu na rok 2021 na běžné výdaje položky "Lávka přes Labe - park Na Špici-koupaliště 

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

 
 
Číslo návrhu: 027 
Přijaté usnesení č. R/5237/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 40,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 

do rozpočtu na rok 2021 na kapitálové výdaje položky "CS Žlutý pes - severovýchodních obchvat - 

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

 
 
 
 
 



  38 

Číslo návrhu: 028 
Přijaté usnesení č. R/5238/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 109,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 

do rozpočtu na rok 2021 na běžné výdaje položky "Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici 

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

 
 
Číslo návrhu: 029 
Přijaté usnesení č. R/5239/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky 

"Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ 

Doubek (Lány na Důlku) - rekonstrukce elektroinstalace - PD" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

 
 
Číslo návrhu: 030 
Přijaté usnesení č. R/5240/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 7 100,0 tis. z rozpočtu na rok 

2020 do rozpočtu na rok 2021 na kapitálové výdaje položky "MŠ Wintrova - rekonstrukce kuchyně 

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

 
 
Číslo návrhu: 031 
Přijaté usnesení č. R/5241/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 80,0 tis. z běžných výdajů položky "VČD - opravy, 

údržba, služby" na běžné výdaje položky "VČD - oprava a nátěr oken - PD" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

 
 
 
 



  39 

Číslo návrhu: 032 
Přijaté usnesení č. R/5242/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 310,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné výdaje položky "DDM BETA - oprava rozvodů vody v suterénu" (správce 711 - Odbor majetku 

a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1,7 tis. položka 12. "Transfer z MO III - DDM 

Beta - příspěvek na provoz" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 

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

se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
 
Číslo návrhu: 033 
Přijaté usnesení č. R/5243/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 5 900,0 tis. z rozpočtu na rok 

2020 do rozpočtu na rok 2021 na kapitálové výdaje položky "ZŠ Štefánikova - rekonstrukce 

venkovního hřiště - nádvoří" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 034 
Přijaté usnesení č. R/5244/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 120,0 tis. z kapitálových výdajů položky 

"Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ 

Prodloužená  - oprava střechy pavilonu D - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 035 
Přijaté usnesení č. R/5245/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná 

rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Areál Skateparku - 

platba za dostupnost dle koncesní smlouvy" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 036 
Přijaté usnesení č. R/5246/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 450,0 tis. z rozpočtu na rok 

2020 do rozpočtu na rok 2021 na kapitálové výdaje položky "Areál koupaliště Cihelna - 

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

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 280,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 

do rozpočtu na rok 2021 na kapitálové výdaje položky "Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce 

kartového systému - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 037 
Přijaté usnesení č. R/5247/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 4 000,0 tis. z rozpočtu na rok 

2020 do rozpočtu na rok 2021 na kapitálové výdaje položky "BD Varšavská 213-214 - rekonstrukce 

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

 
 
Číslo návrhu: 038 
Přijaté usnesení č. R/5248/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 5 000,0 tis. z rozpočtu na rok 

2020 do rozpočtu na rok 2021 na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce a modernizace 

památníku Zámeček - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 100,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 

do rozpočtu na rok 2021 na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce a modernizace památníku 

Zámeček - restaurátorské práce" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 039 
Přijaté usnesení č. R/5249/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 550,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 

do rozpočtu na rok 2021 na kapitálové výdaje položky "I/37 Pardubice - MÚK Palackého - bezpečné 

místo pro přecházení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 040 
Přijaté usnesení č. R/5250/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 24,0 tis. z běžných výdajů položky "Technická 

pomoc" na běžné výdaje položky "Revitalizace Matičního jezera - ostatní náklady" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 041 
Přijaté usnesení č. R/5251/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 300,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 

do rozpočtu na rok 2021 na běžné transfery položky "Program podpory kultury" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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Číslo návrhu: 042 
Přijaté usnesení č. R/5252/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 2 234,0 tis. z rozpočtu na rok 

2020 do rozpočtu na rok 2021 na kapitálové výdaje položky "TK Pernštýn 1897 - technické 

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

 
 
Číslo návrhu: 043 
Přijaté usnesení č. R/5253/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 4 700,0 tis. z rozpočtu na rok 

2020 do rozpočtu na rok 2021 na kapitálové výdaje položky "CS ul. Průmyslová - úsek od ul. 

Kyjevská po Foxcon" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 044 
Přijaté usnesení č. R/5254/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 900,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 

do rozpočtu na rok 2021 na běžné výdaje položky "BD Brožíkova 430-432 - výměna ležatých 

rozvodů vody" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 045 
Přijaté usnesení č. R/5255/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 600,0 tis. z rozpočtu na rok 

2020 do rozpočtu na rok 2021 na kapitálové výdaje položky "BD Rokycanova 2654 - sanace terasy" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 046 
Přijaté usnesení č. R/5256/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 31 000,0 tis. položka 12. "Transfer z MO VII - 

Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe v Rosicích n/L - realizace" a zároveň návrh na 

zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé 

rameno Labe v Rosicích n/L - realizace - transfer z MO VII" (správce 711 - Odbor majetktu a 

investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. položka 12. "Transfer z MO VII - 

Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe v Rosicích n/L - ostatní náklady" a zároveň návrh 

na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé 

rameno Labe v Rosicích n/L - ostatní náklady - transfer z MO VII" (správce 711 - Odbor majetktu a 

investic). 

 
 
Číslo návrhu: 047 
Přijaté usnesení č. R/5257/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 830,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 

do rozpočtu na rok 2021 na kapitálové výdaje položky "Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do 

areálu Tesla a nemocnice - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 500,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 

do rozpočtu na rok 2021 na kapitálové výdaje položky "Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská s ul. 

kpt. Jaroše - PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 200,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 

do rozpočtu na rok 2021 na kapitálové výdaje položky "Dopravní úpravy ul. Kyjevská od nadjezdu 

ke kruhové křižovatce - PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
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Číslo návrhu: 048 
Přijaté usnesení č. R/5258/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 400,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 

do rozpočtu na rok 2021 na kapitálové výdaje položky "Rekreační plavba Labe - vyhledávací studie" 

(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Analytické a metodické práce" na kapitálové výdaje položky "Zásady 

pro výstavbu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 200,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 

do rozpočtu na rok 2021 na kapitálové výdaje položky "Zásady pro výstavbu" (správce 1411 - 

Odbor rozvoje a strategie). 

 
 
Číslo návrhu: 049 
Přijaté usnesení č. R/5259/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 625,0 tis. položka 12. "Transfer z MO V - 

rekonstrukce dětského hřiště Jesničánky" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu 

kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce dětského hřiště Jesničánky - transfer z MO V" (správce 

711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 625,0 tis. z běžných 

transferů položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na 

kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce dětského hřiště Jesničánky" (správce 711 - Odbor 

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

 
 
Číslo návrhu: 050 
Přijaté usnesení č. R/5260/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 330,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 

do rozpočtu na rok 2021 na kapitálové výdaje položky "Poldr na spojilském odpadu" (správce 1015 

- Odbor životního prostředí). 
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Číslo návrhu: 051 
Přijaté usnesení č. R/5261/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 550,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 

do rozpočtu na rok 2021 na běžné výdaje položky "Náklady na druhotné suroviny" (správce 1015 - 

Odbor životního prostředí). 

 
 
Číslo návrhu: 052 
Přijaté usnesení č. R/5262/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 105,4 tis. položka 42. "Dotace SFPI - RPS 

Gagarinova XV. etapa" a zároveň návrh na snížení příjmové části rozpočtu položka 12. "Transfer na 

MO II - RPS Gagarinova XV. etapa - dotace SFPI" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 053 
Přijaté usnesení č. R/5263/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 372,0 tis. položka 41. "Státní příspěvek na 

výkon pěstounské péče" a zároveň návrh zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 

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

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 41. "Státní příspěvek na 

výkon pěstounské péče" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 

"Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

 
 
Číslo návrhu: 054 
Přijaté usnesení č. R/5264/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 126,7 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - ZŠ 

Benešovo nám. - projekt v rámci OP VVV" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu 

běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - projekt v rámci OP VVV - dotace MŠMT" (správce 

1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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Číslo návrhu: 055 
Přijaté usnesení č. R/5265/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 21,9 tis. v rámci 

položky "Zádržné" (správce 711 - Odbor majetku a investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 

 
 
Číslo návrhu: 056 
Přijaté usnesení č. R/5266/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 440,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Zimní sportovní park - provoz a investice" na běžné transfery položky "Dostihový 

spolek a.s. - Zimní sportovní park - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o 

závazný ukazatel rozpočtu. 

 
 
Návrh usnesení č. 019 nebyl přijat               (pro 5, proti 0, zdrž. 5) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 600,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 
do rozpočtu na rok 2021 na běžné výdaje položky "Bikesharing" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
 
Návrh usnesení č. 023 byl stažen                

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 500,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 
do rozpočtu na rok 2021 na kapitálové výdaje položky "Studie proveditelnosti areál TGM" (správce 
1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 300,0 tis. z rozpočtu na rok 2020 
do rozpočtu na rok 2021 na kapitálové výdaje položky "ÚS areál TGM" (správce 811 - Odbor hlavního 
architekta). 
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26 

Novela vyhlášky o školských obvodech 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 

 

Rozprava: 

J. Rychtecký na základě vzneseného dotazu potvrdil, že občan s trvalým bydlištěm ve školském 
obvodu, kde se nachází více škol, má právo umístit své dítě do některé z těchto škol, případně do 
Waldorfské školy či školy Montessori, které mají školský obvod na území celého města. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5267/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh obecně závazné vyhlášky č. ../2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2018, 

kterou se stanoví školské obvody a části školských obvodů základních škol zřízených statutárním 

městem Pardubice. Znění návrhu obecně závazné vyhlášky č. ../2021 je přílohou tohoto usnesení. 

 

27 

Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory v sociální 

a zdravotní oblasti - neregistrované služby 

 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5268/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti subjektům uvedeným 

v tabulce, která je přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 1, a to ve výši specifikované ve sloupci 

"Navrhované finanční prostředky 2021" a ve sloupci „Navrhované finanční prostředky 2022“. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální a 

zdravotní oblasti se subjekty uvedenými v tabulce ve znění dle příloh č. 2 - 16 návrhu usnesení č. 1. 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5269/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti subjektům uvedeným v 

tabulce, která je přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 2, a to ve výši specifikované ve sloupci 

"Navrhované finanční prostředky 2021" a ve sloupci „Navrhované finanční prostředky 2022“. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní 

oblasti se subjekty uvedenými v usnesení č. 2 bodu I.  
Z: Iva Bartošová 
T: 30.04.2021 

 

28 

Dotace a veřejnoprávní smlouvy z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti - 

registrované sociální služby 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5270/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti subjektům uvedeným 

v tabulce, která je přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 1, a to ve výši specifikované ve sloupci 

"Navrhované finanční prostředky 2021" a ve sloupci „Navrhované finanční prostředky 2022“. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální a 

zdravotní oblasti se subjekty uvedenými v tabulce ve znění dle příloh č. 2 - 57 návrhu usnesení č. 1. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5271/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti subjektům uvedeným v 

tabulce, která je přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 2, a to ve výši specifikované ve sloupci 

"Navrhované finanční prostředky 2021" a ve sloupci „Navrhované finanční prostředky 2022“. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní 

oblasti se subjekty uvedenými v usnesení č. 2 bodu I. 
Z: Iva Bartošová 
T: 30.04.2021 

 
 
Návrh usnesení č. 003 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti subjektu uvedenému v tabulce, 
která je přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 3, a to  ve výši specifikované ve sloupci "Navrhované finanční 
prostředky 2021". 
 

29 

Dotace a veřejnoprávní smlouvy z rozpočtu města na azylové domy 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5272/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na poskytnutí individuální dotace v celkové výši 1.026.000,- Kč z rozpočtu města žadateli 

SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, na zajištění 

komplexních sociálních služeb poskytovaných v objektu Městského azylového domu pro ženy a 

matky s dětmi č.p. 809 v ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích, ve znění dle přílohy č.1 návrhu 

tohoto usnesení č. 1. 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města s 

žadatelem SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, 

na zajištění komplexních sociálních služeb poskytovaných v objektu Městského azylového domu 

pro ženy a matky s dětmi čp. 809 v ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích, ve znění dle přílohy č. 1 

návrhu tohoto usnesení č. 1. 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5273/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na poskytnutí individuální dotace v celkové výši 1.098.300,- Kč z rozpočtu města žadateli 

SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, na zajištění 

komplexních sociálních služeb poskytovaných v objektu Azylového domu pro muže čp. 694 v 

Milheimově ulici v Pardubicích, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 2. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města s 

žadatelem SKP-CENTRUM, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, 

na zajištění komplexních sociálních služeb poskytovaných v objektu Azylového domu pro muže čp. 

694 v Milheimově ulici v Pardubicích, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 2. 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5274/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na poskytnutí individuální dotace v celkové výši 553.800,- Kč z Programu podpory v sociální a 

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

Pardubice, IČO 27534804, na úhradu nájemného nebytových prostor města poskytovaných v 

objektu Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi č.p. 809 v ulici Na Spravedlnosti v 

Pardubicích, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 3. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření  veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory v 

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

Pardubice, IČO 27534804, na úhradu nájemného nebytových prostor města v objektu Městského 

azylového domu pro ženy a matky s dětmi č.p. 809 v ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích, ve znění 

dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 3. 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5275/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na poskytnutí individuální dotace v celkové výši 181.000,- Kč z Programu podpory v sociální a 

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

Pardubice, IČO 27534804, na úhradu nájemného nebytových prostor města v objektu Azylového 

domu pro muže čp. 694 v Milheimově ulici v Pardubicích, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto 

usnesení č. 4. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory v 

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

Pardubice, IČO 27534804, na úhradu nájemného nebytových prostor města poskytovaných v 

objektu Azylového domu pro muže čp. 694 v Milheimově ulici v Pardubicích, ve znění dle přílohy č. 

1 návrhu tohoto usnesení č. 4. 

30 

Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti R.D.Engineering s.r.o. 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5276/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 

na základě čl. 14, odst. 4 směrnice č. 2/2020, kterou se vydává Zadávací řád veřejných zakázek, o 

přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu kategorie II dodavateli, společnosti 

R.D.Engineering s.r.o., IČ 60109581, týkající se výměny záložních akumulátorů systému varování 

DOMINO II, s nabídkovou cenou 168.780,00 Kč bez DPH. 

 

31 

Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele - KP 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
- bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5277/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, vše ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 odst. 5 Zadávacího řádu 

veřejných zakázek zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Grafické návrhy promo materiálu 

města Pardubic “ s maximální výší plnění v částce 195.000,- Kč bez DPH dodavateli MAXX CREATIVE 

s.r.o., se sídlem: Hlaváčova 207, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 25294393. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o dílo mezi statutárním městem Pardubice a zhotovitelem MAXX CREATIVE s.r.o., 

se sídlem: Hlaváčova 207, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,  IČO: 25294393, jejímž předmětem 

bude zhotovení grafických návrhů promo materiálů pro město Pardubice, včetně poskytnutí 

územně i časově neomezené výhradní  licence k užití díla pro potřeby města, dle bodu I. tohoto 

usnesení.  
Z: Radim Jelínek, vedoucí KP 
T: 31.3.2021 

32 

Záležitosti komisí RmP 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5278/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Odvolává 

paní Annu Kučerovou (nominována ČSSD) z funkce členky a místopředsedkyně Kulturní komise 

Rady města Pardubic ke dni 28.02.2021 a zároveň jí vyslovuje poděkování za dlouhodobou a 

přínosnou práci v komisi. 

II. Rada města Pardubic 
Jmenuje 

pana Miloše Adamů,  XXXXXXXXXXXXX (nominován ČSSD) členem Kulturní komise Rady města 

Pardubic. 
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33 

Dodatek č. 1 Kupní smlouvy s Link City 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5279/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření dodatku č. 1 Kupní smlouvy na nemovité věci ze dne 21. 9. 2018 uzavřené mezi 

městem Pardubice jako prodávajícím a společností LinkcIty Czech Republic a.s., IČ: 270 71 316, se 

sídlem Praha 9, Vysočany, Na Harfě 337/3, PSČ 190 00, jako kupujícím ve znění, které je přílohou č. 

1 tohoto usnesení. 

34 

Nákup respirátorů FFP2 

Zpravodaj: Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka 
- bez doplňujících informací 

 
 
Rozprava: 

J. Rejda vznesl dotaz, zda se počítá s respirátory i pro městské obvody nebo budou určeny pouze pro 
magistrát.  
→ J. Turek upřesnil, že budou určeny pouze potřeby magistrátu. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5280/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě 

čl. 14 odst. 4 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o přímém zadání veřejné 

zakázky malého rozsahu kategorie s názvem „Nákup 10.000 ks respirátorů FFP2 pro zajištění 

ochrany zaměstnanců MmP“ dodavateli firmě EVONA a.s., IČO: 46509071, se sídlem ul. 

Rooseveltova 46, 53717 Chrudim, s nabídkovou cenou ve výši 90.000,- Kč bez DPH (osvobozeno 

DPH). 
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35 

Uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem digitální radiové sítě DpmP a.s. a Městské 

policie Pardubice 

Zpravodaj: Tomáš Pelikán, místopředseda představenstva DpmP a.s. 
- stručně okomentoval předložený materiál. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5281/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

schvaluje uzavření smlouvy o dílo "Digitální radiová síť Dopravního podniku města Pardubic a. s. a 

Městské policie Pardubice" s dodavatelem Colsys s.r.o., IČO: 14799634, se sídlem Kladno-Dubí, 

Buštěhradská 109, 272 03 Pardubice, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o dílo "Digitální radiová síť Dopravního podniku města Pardubic a. s. a Městské 

policie Pardubice" s dodavatelem Colsys s.r.o., IČO: 14799634, se sídlem Kladno-Dubí, 

Buštěhradská 109, 272 03 Pardubice, uvedenou v odst. I tohoto usnesení. 
Z: Tomáš Pelikán, ředitel DpmP a.s. 
T: 10.03.2021 

 

36 

Diskuse 

 
Michal Zitko, tajemník magistrátu 

- poděkoval kolegům z městských obvodů za spolupráci při shromažďování roušek zbylých 
z podzimních krajských voleb tak, aby mohly být poskytnuty sociálně potřebným občanům. 
Doplnil, že v současné době si magistrát, jednotlivé městské obvody a městská policie řeší 
nákup ochranných pomůcek samostatně dle vlastních potřeb. 

 
Petr Kvaš 

- vznesl dotaz na vládní usnesení č. 216/2021 týkající se omezení pro jednání orgánů právnických 
osob, konkrétně na povinnost předložení negativního antigenního testu - zda se vztahuje i na 
zasedání zastupitelstva města. 
→ M. Zitko upřesnil, že uvedené nařízení se netýká zasedání územně samosprávných celků. 
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Jiří Rejda 

- informoval, že se podařilo z podnětu zastupitele MO Pardubice V p. Randáka získat sponzorský 
dar v podobě 5 až 6 notebooků pro Komunitní centrum v Češkově ulici a poděkoval za 
spolupráci v této věci náměstku J. Rychteckému. 

 
Radim Jelínek  

- informoval, že se na něj obrátila tajemnice MO Pardubice I s dotazem, zda bude magistrát 
vydávat doporučení nebo metodický pokyn co se týče provozu venkovních dětských hřišť s tím, 
že by bylo vhodné, aby městské obvody postupovaly jednotně. 
→ bude ověřeno u ředitele městské policie R. Hübla, a u vedoucího krizového oddělení J. Kyncla.  

- v souvislosti s přijatým usnesením Zastupitelstva města Pardubic z ledna r. 2020  (kterým žádá 
RmP, aby se zabývala možným zpřísněním OZV o veřejném pořádku ve věci používání zábavní 
pyrotechniky na území města), podal návrh usnesení respektující závěr porady vedení ze dne 
02.02.2021. O navrženém usnesení bylo hlasováno v závěru jednání (viz přijaté usnesení  
č. R/5282/2021).              
 

Vít Ulrych 

- členům RmP nabídl zprostředkování testování před nacházejícím zasedáním ZmP, a to v buď v 
Pardubické nemocnici nebo na pracovišti Multiscanu. 

- informoval o podnětu jednoho ze zastupitelů městského obvodu týkající se nedostatečné 
kapacity testování během víkendu, které probíhá pouze v Pardubické nemocnici a 
v Masarykových kasárnách, a nabídl, že s ředitelem Pardubické nemocnice zkonzultuje možné 
navýšení kapacity. 

- vznesl dotaz, od kdy bude k dispozici malá hokejová hala pro zřízení očkovacího centra. 
→ M. Charvát upřesnil, že malá hokejová hala by byla k dispozici pouze do srpna t.r., z tohoto 
důvodu je nadále počítáno se starou odbavovací letištní halou. 

- vznesl dotaz, jaké kroky jsou učiněny k propagaci očkování tak, jak žádá Pardubický kraj ve své 
očkovací strategii. V této souvislosti požádal o zvážení propagace ze strany Služeb města 
Pardubic a.s. a dalších reklamních agentur ve městě. 
→ M. Charvát upřesnil, že informace byla uveřejněna v radničním zpravodaji, další kroky budou 
konzultovány s tiskovým mluvčím Pk. 

- vnesl dotaz, zda jsou řidiči Senior taxi testováni alespoň antigenními testy.  
→ J. Rychtecký toto prověří u provozovatele služby. Ujistil, že ve vozidlech Senior taxi jsou 
dodržována veškerá hygienická opatření, vozy jsou pravidelně dezinfikovány a zaměstnanci 
používají respirátory. 
 

Jakub Rychtecký 

- podal vysvětlení k dlouhodobé neúčasti dvou členů komise pro výchovu a vzdělávání 
diskutované na minulé schůzi RmP. 

- vznesl podnět týkající se nefunkčnosti systému registru očkování pro učitele, který nefunguje 
tak, jak bylo slibováno. Požádal o součinnost V. Ulrycha jako člena výboru pro zdravotnictví Pk. 

- informoval, že pro děti zdravotníků a členů IZS je v provozu MŠ Brožíkova a MŠ Npor. Eliáše. 
V této souvislosti poděkoval za rychlou součinnost ředitelů obou MŠ a OŠKS.  
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- směrem k V. Ulrychovi vznesl dotaz, zda je počet vakcín již dostatečný. 
→ V. Ulrych upřesnil, že vakcín ve vztahu ke všem, kdo o ně mají zájem, je stále nedostatek. 
Pouze u vakcíny AstraZeneca může být situace odlišná, pokud bude odmítána seniory, případně 
učiteli. 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5282/2021               (pro 7, proti 1, zdrž. 1, nehl. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 

se stanoviskem „porady vedení“ ze dne 2.2.2021, které říká: „úprava vyhlášky k používání 

pyrotechniky na území města - návrh pana zastupitele Klimpla -> porada vedení tuto záležitost 

opakovaně projednala a považuje stávající opatření za dostatečná.“ Rada města nebude iniciovat 

kroky ke změně vyhlášky. 

 

 

Schůze byla ukončena ve 13:00 hodin
 

 
 

 
……………………………………… 
   Martin  C  h a r  v á t 

primátor města Pardubic  

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 
…………………………………………….        
Jan  M a z u c h 

 

 

 

……………………………………………… 

Vladimír M a r t i n e c 

 
 
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice 05.03.2021                   (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační odd. KP 
Celkem 56 stran originálu zápisu. 


