


















































Smlouva o poskytnutí služeb 
I. 
 

Smluvní strany: 

 

Objednatel: Statutární město Pardubice – městská policie, 
Zastoupená ředitelem městské policie Bc. Rostislavem Hűblem 
Pernerova 443, 530 02 Pardubice 

Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice,  
č. účtu 326-561/0100 
IČO: 00274046 
Tel. spojení: 731 726 911 

 
 
Poskytovatel:  Dostihový spolek a.s. 

zastoupený Mgr. Jaroslavem Műllerem ředitelem společnosti a místopředsedou 
představenstva 
Pražská 607 53002 Pardubice 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu 1732107/0300 
IČO: 48155110 
DIČ: CZ 48155110 
Tel. spojení 466 797 111 

 

II. 
Obě smluvní strany se po vzájemné dohodě shodly, že uzavřou smlouvu o poskytnutí služeb s níže 

uvedenými podmínkami. 

III. 
 
 

1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout objednateli činnosti související s provozem a 
ustájením koní v areálu stájí Dostihového spolku a.s., a to dle podmínek této smlouvy. 

2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli konkrétně tyto služby: 
a) Zabezpečení ustájení pro 4 koně ve vlastnictví objednatele, a to v prostorách stájí umístěných na 

dostihovém závodišti v Pardubicích; 
b) Zajištění dovozu podestýlky (piliny) a poskytnutí kancelářských prostor pod tribunou D pro čtyři 

strážníky (dvě místnosti se sociálním zázemím). Péči o koně a krmeními budou zajišťovat 
zaměstnanci městské policie sami. 

 
IV. 

 
 

Poskytovatel odpovídá za to, že výše uvedené činnosti budou poskytovatelem vykonávány v souladu s 
pokyny objednatele a v souladu s obecně závaznými předpisy. 

 



 
V. 

 
1. Objednavatel uhradí poskytovateli za řádně poskytnuté služby uvedené v čl. III. odst. a) a. b) 

odměnu – paušální částku (50,- Kč bez DPH za jednoho koně a den, tj. max. 73.000,- Kč bez DPH za 
čtyři ustájené koně a jeden rok. Odměna bude hrazena čtvrtletně, a to do třiceti dnů od okamžiku, 
kdy bude objednateli doručena faktura vystavená poskytovatelem. Poskytovatel Zhotovitel je 
oprávněn vystavit fakturu nejdříve prvního dne měsíce, který bude následovat po uplynutí 
příslušného pololetí, za který bude odměna hrazena. 

2. Objednatel uhradí poskytovateli zhotoviteli poměrně prokazatelné režijní náklady, které vzniknou 
    s ustájením koní a které objednatel odsouhlasil jako oprávněné (úhrada elektřiny a vody). 

 
 

VI. 
 
 

Objednatel se bude podílet na udržování pořádku prostor v areálu Dostihového spolku a.s., které využívají 
(stáje, jejich okolí) a bude se řídit provozním řádem Dostihového spolku a.s. 

 
 

VII. 
 

1. Zástupce objednatele má právo kdykoliv provést kontrolu evidence o poskytování služeb a jejich cen. 
2. Tuto smlouvu je možné změnit pouze se souhlasem obou smluvních stran. 
3. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tím, že každá strana je oprávněna jí písemně vypovědět 

bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta je 6 měsíců a započne běžet následujícího měsíce po měsíci, ve 
kterém byla výpověď doručena příslušné smluvní straně. 

4. Tato smlouva nabývá účinnosti   dne 1.7.2020, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá strana. 
6. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvu se řídí zk.č 89/2012 sb., občanský 

zákoník. 
7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu 

k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany 
uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

8. Poskytovatel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s 
jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
objednatelem. Souhlas uděluje poskytovatel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

 
 
 
V Pardubicích dne: ___________________ 

 
----------------------------------------                                ------------------------------------ 
              Mgr. Jaroslav Műller 

     ředitel společnosti          Bc. Rostislav Hűbl 
a místopředseda představenstva   ředitel Městské policie Pardubice 

 



Příloha návrhu usnesení č. 2 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D6131/……..……/20 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

SKP-CENTRUM, o.p.s. 
 sídlo: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, 
 IČO: 27534804, 
 bankovní spojení: 221077482/0300, 
 zastoupené: Mgr. Jiřím Pitašem, statutárním zástupcem  
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením č. Z/147/2018 
(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 



 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu prevence kriminality a zvyšování 

bezpečnosti pro rok 2020 ve výši 95 000,00 Kč (slovy: Devadesátpěttisíckorunčeských) na realizaci 
projektu „Dětské centrum“ (dále jen „projekt“). 
 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 
této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2020.  
 

 
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 25.05.2020 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 50219/2020,  

e) vyúčtování dotace bude doloženo na položky stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy jako Příloha č. 1, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace, 

g) předložit poskytovateli nejpozději do 08.01.2021 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 
použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny 
potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, 
aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 
kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění 
účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  



 

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce, 
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a 
nahlížet do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2020. 
 
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 31.12.2020. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2020. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 

 
VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 

 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků. 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 
smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 

e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 



 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 
která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, 
jejíž statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace. 

4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 

 
IX. Důsledky porušení povinností příjemce 

 
1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
 

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky 
ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 
z poskytnuté dotace, 

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
5. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté 
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále 
ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové 



 

kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky 
zadržených prostředků. 

 
6. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 

poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše 
však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně 
použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. 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.  
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

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 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.  

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 
 

 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 



 

V Pardubicích dne:  
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Jiří Pitaš 
           
 
 
        
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/              /2020 ze dne 18.5.2020   

oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                       Příloha č. 2 k žádosti - 
ROZPOČET  

Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti  
Dotační titul: Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti  
Žadatel SKP-CENTRUM, o.p.s. 
Název projektu Dětské centrum 
Rozpočet projektu na období 1.1.-31.12.2020 
Věnujte, prosím, sestavení Rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno Vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci C 
   
U čísel vyplňujte pouze oranžová pole, ostatní se dopočítá automaticky! 

Nákladová položka 
Celkové 

náklady na rok 
2020 

Požadovaná dotace 
ze statutárního 

města Pardubice 

1. Provozní náklady celkem 23 292,00 13 505,00 

1.1 Materiálové náklady celkem 18 292,00 10 005,00 

kancelářské potřeby, PHM, výukové a didaktické pomůcky, 
školní potřeby, výtvarný materiál,  papírenské zboží, materiál 
na aktivity (látky, vlna, filc, přírodniny, motouzy, apod.), čist. a 
hyg. prostředky, odb. lit., hry, hračky, drobné odměny pro děti 

10 292,00 4 005,00 

      
       Vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč vypište slovně: 
STOLEK+4ŽIDLE, 10 DĚTSKÝCH ŽIDLÍ 

8 000,00 6 000,00 

1.2 Nemateriálové náklady celkem 5 000,00 3 500,00 

     1.2.1 energie     

     1.2.2 opravy a udržování     

     1.2.3 cestovné     

     1.2.4 ostatní služby 5 000,00 3 500,00 

                právní a ekonomické služby     

                nájemné     

                pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč vypište slovně:     

kultura, sport, výlety, služby IT, supervize, odpad, propagace, 
správa IT, správa webu, slžby odborných poradců, půjčovné 
HM, pojištění majetku, bankovní popl., poplatky TV, rozhlas, 
ost.služby 

5 000,00 3 500,00 

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 0,00 0,00 

2. Osobní náklady celkem 309 708,00 81 495,00 

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 333 000,00 95 000,00 

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek   
[2] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek   

 



Příloha návrhu usnesení č. 3 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D6131/…………/20 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

SKP-CENTRUM, o.p.s. 
 sídlo: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, 
 IČO: 27534804, 
 bankovní spojení: 221077482/0300, 
 zastoupené: Mgr. Jiřím Pitašem, statutárním zástupcem  
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením č. Z/147/2018 
(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 



 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu prevence kriminality a zvyšování 

bezpečnosti pro rok 2020 ve výši 74 000,00 Kč (slovy: Sedmdesátčtyřitisíckorunčeských) na realizaci 
projektu „Probační program“ (dále jen „projekt“). 
 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 
této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2020.  
 

 
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 25.05.2020 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 50214/2020,  

e) vyúčtování dotace bude doloženo na položky stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy jako Příloha č. 1, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace, 

g) předložit poskytovateli nejpozději do 08.01.2021 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 
použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny 
potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, 
aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 
kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění 
účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  



 

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce, 
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a 
nahlížet do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2020. 
 
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 31.12.2020. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2020. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 

 
VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 

 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků. 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 
smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 

e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 



 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 
která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, 
jejíž statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace. 

4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 

 
IX. Důsledky porušení povinností příjemce 

 
1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
 

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky 
ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 
z poskytnuté dotace, 

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
5. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté 
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále 
ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové 



 

kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky 
zadržených prostředků. 

 
6. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 

poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše 
však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně 
použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. 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.  
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

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 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.  

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 
 

 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 



 

V Pardubicích dne:  
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Jiří Pitaš 
           
 
 
        
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/                /2020 ze dne 18.5.2020   

oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                               ROZPOČET  

Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti  
Dotační titul: Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti  
Žadatel SKP-CENTRUM, o.p.s. 
Název projektu Probační program 
Rozpočet projektu na období 1.1.-31.12.2020 
Věnujte, prosím, sestavení Rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno Vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci C 
   
U čísel vyplňujte pouze oranžová pole, ostatní se dopočítá automaticky! 

Nákladová položka Celkové náklady na 
rok 2020 

Požadovaná dotace 
ze statutárního města 

Pardubice 

1. Provozní náklady celkem 116 095,00 31 600,00 

1.1 Materiálové náklady celkem 13 955,00 2 000,00 

kancelářské potřeby, pohonné hmoty, ostatní 
materiálové náklady, čistící a hygienické prostředky, 
odborná literatura 

11 955,00 2 000,00 

      

       Vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč vypište slovně: 2 000,00 0,00 

1.2 Nemateriálové náklady celkem 102 140,00 29 600,00 

     1.2.1 energie 19 000,00 8 000,00 

     1.2.2 opravy a udržování 1 000,00 0,00 

     1.2.3 cestovné 1 000,00 0,00 

     1.2.4 ostatní služby 79 140,00 21 000,00 

                právní a ekonomické služby 44 640,00 12 000,00 

                nájemné 12 000,00 6 000,00 

                pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč vypište slovně: 0,00 0,00 

              jiné ostatní služby, telefony, poštovné, internet, 
vzdělávání, pojištění, poplatky 

22 500,00 3 000,00 

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 2 000,00 600,00 

daně a poplatky 2 000,00 600,00 

      
2. Osobní náklady celkem 228 252,00 42 400,00 

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 344 347,00 74 000,00 

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek   
[2] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek   

 
 



Příloha návrhu usnesení č. 4 

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D6131/…………/20 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Bílý kruh bezpečí, z.s. 
 sídlo: U Trojice 1042/5, 150 00 Praha 5 - Smíchov, 
 IČO: 47607483, 
 bankovní spojení: 1937602339/0800, 
 zastoupené: Mgr. Petrou Vitoušovou, statutárním zástupcem  
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením č. Z/147/2018 
(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 



 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu prevence kriminality a zvyšování 

bezpečnosti pro rok 2020 ve výši 60 000,00 Kč (slovy: Šedesáttisíckorunčeských) na realizaci 
projektu „Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., Pardubice“ (dále jen „projekt“). 
 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 
této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2020.  
 

 
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 18.05.2020 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 47451/2020,  

e) vyúčtování dotace bude doloženo na položky stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy jako Příloha č. 1, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace, 

g) předložit poskytovateli nejpozději do 08.01.2021 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 
použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny 
potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, 
aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 
kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění 
účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  



 

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce, 
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a 
nahlížet do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2020. 
 
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 31.12.2020. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2020. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 

 
VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 

 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků. 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 
smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 

e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 



 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 
která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, 
jejíž statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace. 

4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 

 
IX. Důsledky porušení povinností příjemce 

 
1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
 

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky 
ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 
z poskytnuté dotace, 

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
5. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté 
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále 
ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové 



 

kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky 
zadržených prostředků. 

 
6. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 

poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše 
však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně 
použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. 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.  
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

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 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.  

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 
 

 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 



 

V Pardubicích dne:  
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Petra Vitoušová 
           
 
 
        
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/              /2020 ze dne 18.5.2020   

oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti   
Dotační titul: Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti   
Žadatel Bílý kruh bezpečí, z.s.  
Název projektu Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s.  
Rozpočet projektu na období 1. 1. - 31. 12. 2020  
Věnujte, prosím, sestavení Rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno Vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci C      
U čísel vyplňujte pouze oranžová pole, ostatní se dopočítá automaticky!  

Nákladová položka Celkové náklady na 
rok 2020 

Požadovaná dotace 
ze statutárního 

města Pardubice   
1. Provozní náklady celkem 400 350,00 60 000,00 

 
1.1 Materiálové náklady celkem 112 350,00 0,00 

 
kancelářské pořeby 20 000,00 0,00 

 
jiné spotřebované náklady (pomůcky pro dobrovolníky, 
odborná literatura) 

52 350,00 0,00 
 

       Vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč vypište slovně: 
obměna výpočetní a kopírovací techniky. 

40 000,00 0,00 

 

1.2 Nemateriálové náklady celkem 288 000,00 60 000,00 
 

     1.2.1 energie 40 000,00 0,00 
 

     1.2.2 opravy a udržování 10 000,00 0,00 
 

     1.2.3 cestovné 25 000,00 0,00 
 

     1.2.4 ostatní služby 163 000,00 60 000,00 
 

                právní a ekonomické služby 23 000,00 0,00 
 

                nájemné 112 000,00 60 000,00 
 

                pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč vypište 
slovně: aktualizace softwaru a antivirových programů. 

20 000,00 0,00 

 

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 50 000,00 0,00 
 

telefon, internet, spoje 25 000,00 0,00 
 

školení a kurzy + ostatní náklady 25 000,00 0,00 
 

2. Osobní náklady celkem 784 515,00 0,00 
 

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 1 184 865,00 60 000,00 
 

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek    
[2] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek    
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1 MŠ Srdíčko, Luďka Matury 653, Pce 60157275 Planeta Země a všechno živé na ní 60 810 50 810 38 100 Kč 70

2 MŠ Na Třísle 70, Pce 60157372
Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější 
dar přírody

24 570 24 570 20 880 Kč 80

3 MŠ Dobina, Erno Košťála 991, Pce 60159197
Program ekologické výchovy pro děti a 
mládež v rámci běžné školní docházky

37 000 37 000 18 030 Kč 65

4 ZŠ Josefa Ressla, čp. 2258, Pce 46496921
Ekokoutek při ZŠ Resslova, Pardubice - III. 
Etapa

64 124 50 000 37 500 Kč 70

5 ZŠ Pardubice, Školní 748, Svítkov, Pce 48161144 Jeden za všechny 83 970 23 760 17 820 Kč 75

6 ZŠ Pardubice, Školní 748, Svítkov, Pce 48161144 Polem nepolem 210 330 47 520 35 640 Kč 75

7 ZŠ Spořilov, Kotkova 1287, Pce 42938554
Program ekologické výchovy pro děti a 
mládež v rámci běžné školní docházky

40 000 20 000 7 200 Kč 60

8 ZŠ Pardubice - Ohrazenice, Trnovská159 48161241
Program ekologické výchovy pro děti a 
mládež v rámci běžné školní docházky

8 250 8 250 7 010 Kč 85

9 ZŠ Pardubice - Ohrazenice, Trnovská159 48161241
Zapojení do národní sítě 
environmentálního vzdělávání, výchovy a 

2 200 2 200 2 200 Kč 100

10 MŠ Pardubice nZm 1961, Pce 60157241 Kompost není kompot 5 006 5 006 2 430 Kč 65

11 MŠ Pardubice nZm 1961, Pce 60157241 Setkání se zvířátky 15 950 15 950 11 960 Kč 75

12 Klub přátel Pardubicka 64242862 Oslava Dne Země 7 000 5 000 4 250 Kč 85

Seznam podpořených projektů z programu podpory ekologické výchovy a osvěty

Příloha návrhu usnesení č. 1 
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13
Spec. MŠ, ZŠ a praktická škola, Do Nového 
1131, Pce

60158981 Zachráněné veverky 8 150 7 450 3 630 Kč 65

14 MŠ Kytička, Gebauerova 1691, Pce 75018705
Zapojení do mezinárodního projektu 
Ekoškola a celostátní síťe Mrkvička

1 300 1 300 1 300 Kč 100

15 MŠ Kamínek, Ke Kamenci 1601, Pce 60159090
I.A. EV jako rámcový program ve škole v 
přírodě, případně jiné pobytové akce 
(školní výlet)

2 860 2 400 2 400 Kč 90

16 MŠ Kamínek, Ke Kamenci 1601, Pce 60159090
I.G. Program ekologické výchovy pro děti a 
mládež v rámci běžné školní docházky

5 590 4 870 4 870 Kč 90

17 ZŠ Pardubice, nZm 1951, Pce 48161136
Polem nepolem - Ekocentrum PALETA, 
Oucmanice

80 109 23 760 11 580 Kč 65

18 MŠ Pardubice - Polabiny, Brožíkova 450 75018624
Projekt na podporu nadstandardních aktivit 
EVVO v rámci běžné docházky

12 000 12 000 4 320 Kč 60

19 MŠ Pardubice - Polabiny, Brožíkova 450 75018624
Zapojení školy do sítě "Mrkvička"a do 
programu "Ekoškola"

1 300 1 300 1 300 Kč 100

20 MŠ Pardubice, Wintrova II. 579, Pce 60157259
Modrá, žlutá, zelená, už vím, co třídit 
odpad znamená

19 870 19 870 14 900 Kč 75

21 ZŠ Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 70837236
Vzdělávání žáků v oblasti EVVO - pro 1. a 2. 
stupeň

23 000 16 000 16 000 Kč 90

22 Botanica Nova, z.s., Mnichovice - Božkov 6869271
Pardubice: Poznejme svět rostlin. Časopis 
Nová Botanika

275 000 25 000 9 000 Kč 60

23 ZŠ Pardubice, Staňkova 128, Pce 48161306
Návštěva vzdělávacích programů Ekocentra 
PALETA

52 650 35 750 30 380 Kč 85

24 ZŠ Pardubice, Staňkova 128, Pce 48161306
Poplatky za účast na projektech Globe, 
Ekoškola, KEV, Mrkev

3 700 3 700 3 700 Kč 100

25 ZŠ Pardubice, Staňkova 128, Pce 48161306
Tmelení ekotýmu školy formou 
vzdělávacího pobytu

42 500 12 500 12 500 Kč 90

26 ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590, Pce 60158999
Programy ekologické výchovy v Ekocentru 
PALETA

31 500 31 500 26 770 Kč 80

27 Ekocentrum PALETA, z.s. 64244873
Pomůcky k EV programům pro pardubické 
školy

108 000 36 000 36 000 Kč 90

CELKEM 1 226 739 Kč 523 466 Kč 381 670,00 Kč
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Dohoda o narovnání 

dle § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občansk! zákoník, ve znění pozděj"ích předpisů (dále také jen 

jako „Dohoda“) 

 

uzavřená ní#e uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

 

ČSOB Poji!ťovna, a.s., člen holdingu ČSOB,  

identifikační číslo 45534306 

sídlem Masarykovo náměstí 1458, 50 02 Pardubice 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajsk!m soudem v Hradci Králové, oddíl B, vlo#ka 567 

zastoupena: (bude doplněno)  

(dále také jen jako „Pojistitel“) 

 

a 

 

statutární město Pardubice 

identifikační číslo 00274046 

sídlem Pern"t!nské náměstí 1, 530 21 Pardubice 

zastoupeno Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 

(dále také jen jako „Poji!těn"“) 

 

a 

 

xxxxxxxxxxxxx 

narozena xxxxxxxxxxxxxxxx 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále také jen jako „Po!kozená“) 

 

(dále také společně jen jako „Smluvní strany“ nebo ka#d! zvlá"ť jako „Smluvní strana“) 

 

I. 

Předmět Dohody 

 

1. Předmětem této Dohody je narovnání ve"ker!ch vzájemn!ch právních vztahů vypl!vajících 

z nároku Po"kozené na náhradu "kody a nemajetkové újmy vůči Poji"těnému a vztahů 
vypl!vajících z pojistné smlouvy č. 8056905518 a pojistné události č.  2176009261 (dále jen 

„Pojistná událost“) v souvislosti s úrazem Po"kozené dne 3. 2. 2017. 

 

2. Poji"těn! uzavřel s Pojistitelem pojistnou smlouvu č. 8056905518 o poji"tění odpovědnosti 

za újmu. 

 

3. Dne xxxxxx Po"kozená uklouzla na neo"etřeném zledovatělém chodníku před domem č.p. 

xxxxxxxxxxxxx v Pardubicích. V důsledku pádu Po"kozená utrpěla zranění levé dolní 

končetiny – frakturu kosti holenní a l!tkové. V důsledku tohoto zranění Po"kozená musela 

podstoupit dvě operace a následné rehabilitace. Dodnes u ní přetrvávají trvalé následky. 



 

4. Po"kozená dne 6. 3. 2017 oznámila Pojistnou událost Poji"těnému, kter! je vlastníkem místní 

komunikace - chodníku, a domáhala se svého nároku na zaplacení "kody a nemajetkové 

újmy, neboť je toho názoru, #e Poji"těn! nesplnil svou zákonnou povinnost a nezajistil 

bezpečn! pohyb chodců na chodníku, na kterém vznikla závada ve schůdnosti, a tím byla 

způsobena újma na straně Po"kozené.  

 

5. Po"kozená uplatnila vůči Poji"těnému nárok na zaplacení "kody (spočívající zejména v 

nákladech léčení, dal"ích souvisejících nákladech, u"lém v!dělku a nákladech na právní 

slu#by) a nemajetkové újmy (spočívající zejména v bolestném a ztí#ení společenského 

uplatnění) v souhrnné v!"i xxxxxxxxx Kč. O nároku na zaplacení části způsobené "kody ve 

v!"i xxxxxxxxx Kč je vedeno řízení u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 

xxxxxxxxxx (dále jako „Řízení“). 

 

6. Pojistitel a Poji"těn! pova#ují za sporné, zda je nárok na náhradu "kody a nemajetkové újmy 

uplatněn! Po"kozenou oprávněn!, neboť dle jejich názoru nebyla námraza nepředvídatelnou 

závadou ve schůdnosti chodníku, a proto zde není dán předpoklad odpovědnosti Poji"těného. 

Poji"těn! a Pojistitel pova#ují za sporné, zda a do jaké míry lze Poji"těného činit 

odpovědn!m za "kodu a nemajetkovou újmu vzniklou na straně Po"kozené. Za spornou 

strany pova#ují i v!"i majetkové a nemajetkové újmy Po"kozené. 

 

II. 

Narovnání 

 

1. Smluvní strany touto Dohodou mezi sebou narovnávají ve"kerá vzájemná práva a povinnosti 

vypl!vající z Pojistné události (a to včetně v"ech případn!ch práv, která souvisí s úrazem 

popsan!m v bodě I.3 Dohody, av"ak dosud nebyla uplatněna) a zcela je nahrazují nov!mi 

právy a povinnostmi vypl!vajícími z této Dohody, a to konkrétně následujícím 

jednorázov!m, konečn!m a úpln!m vypořádáním, jak je uvedeno ní#e. Smluvní strany se 

dohodly na narovnání sporn!ch práv specifikovan!ch v čl. I. Dohody takto: 

 

1.1. Poji"těn! se zavazuje uhradit #alobkyni částku ve v!"i 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc 

korun česk!ch), na bankovní účet č. 2107418158/2700, veden! u UniCredit Bank Czech 

Republic, a.s., a to nejpozději do patnácti dnů poté, co Po"kozená za"le Poji"těnému 

kopii zpětvzetí #aloby podle článku II. 1.3 této Dohody spolu s podacím razítkem soudu 

nebo s detailem datové zprávy potvrzující takové zpětvzetí #aloby, popřípadě do patnácti 

dnů poté, co bude Poji"těnému doručeno usnesení soudu o zastavení Řízení. 

1.2. Pojistitel se zavazuje z titulu náhrady "kody a nemajetkové újmy (a nákladů 
souvisejících s majetkovou i nemajetkovou újmou, včetně nákladů na právní slu#by) 

vzniklé  

v důsledku Pojistné události zaplatit Po"kozené za Poji"těného částku ve v!"i 

xxxxxxxxxxxx Kč (slovy: xxxxxxxxxxxxxxx korun česk!ch a dvacetpět haléřů) 
převodem na bankovní účet č. 2107418158/2700, veden! u UniCredit Bank Czech 

Republic, a.s., a to nejpozději do patnácti dnů poté, co Po"kozená za"le Pojistiteli kopii 

zpětvzetí #aloby podle článku II. 1.3 této Dohody spolu s podacím razítkem soudu nebo 



s detailem datové zprávy potvrzující takové zpětvzetí #aloby, popřípadě do patnácti dnů 
poté, co bude Pojistiteli doručeno usnesení soudu o zastavení Řízení. 

1.3.  Po"kozená se zavazuje vzít svou #alobu v Řízení zpět a navrhnout zastavení Řízení, a to 

do 5 dnů od uzavření této Dohody. Po"kozená nebude po#adovat po Pojistiteli ani 

Poji"těném náhradu nákladů řízení (náhrada nákladů právního zastoupení je ji# zahrnuta 

v částce narovnání). Pokud by soud po zpětvzetí #aloby přiznal Po"kozené jakoukoliv 

částku na náhradě nákladů Řízení, Po"kozená je povinna stejnou částku uhradit 

Pojistiteli. Poji"těn! a Pojistitel se zavazují, #e se zastavením řízení vysloví souhlas a 

nebudou proti Po"kozené uplatňovat nárok na náhradu nákladů řízení. 

 

2. Smluvní strany tímto v!slovně prohla"ují, #e uzavřením Dohody jsou zcela vypořádána 

ve"kerá práva a povinnosti mezi Smluvními stranami vztahující se k Pojistné události, jako# i 

ke v"em nárokům z ní plynoucím. Smluvní strany se současně zavazují, #e v budoucnu #ádn! 

dal"í nárok plynoucí z této Pojistné události neuplatní a vzdávají se ve"ker!ch takov!ch 

nároků v souvislosti s úrazem, vyjma nároku na zaplacení částky narovnání podle této 

Dohody. 

 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany se zavazují, #e si poskytnou ve"kerou součinnost, kterou po nich lze 

spravedlivě po#adovat a která je potřebná k tomu, aby jejich vzájemné vztahy byly 

narovnány tak, jak je shora uvedeno. 

 

2. Tato Dohoda o narovnání je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nich# Poji"těn! obdr#í dvě 
vyhotovení a zbylé smluvní strany obdr#í ka#dá po jednom vyhotovení. Tato Dohoda o 

narovnání mů#e b!t měněna pouze formou písemn!ch vzestupně číslovan!ch dodatků. 
 

3. Tato Dohoda o narovnání nab!vá platnosti okam#ikem jejího podpisu v"emi Smluvními 

stranami a účinnosti dnem jejího 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), v platném 

znění. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, #e Poji"těn! bezodkladně po uzavření této Dohody o narovnání 

ode"le Dohodu o narovnání k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění Dohody o 

narovnání Poji"těn! bezodkladně informuje ostatní smluvní strany, nebyl-li jejich kontaktní 

údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 

5. Smluvní strany berou na vědomí, #e nebude-li Dohoda o narovnání zveřejněna ani do tří 
měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zru"ena od počátku s účinky případného 

bezdůvodného obohacení. 

 



6. Smluvní strany prohla"ují, #e #ádná část Dohody o narovnání nenaplňuje znaky obchodního 

tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občansk! zákoník).  

 

7. Smluvní strany prohla"ují, #e si Dohodu o narovnání před jejím podpisem přečetly, #e 

obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli prostou omylu nebo nátlaku, a #e nebyla uzavřena v 

tísni za nápadně nev!hodn!ch podmínek, co# sv!mi podpisy stvrzují. 

 

8. Statutární město Pardubice podpisem této smlouvy potvrzuje, #e toto právní jednání bylo 

schváleno Radou města Pardubic dne (bude doplněno) usnesením č. (bude doplněno). 

 

statutární město Pardubice 

 

V……………………. dne………………….  ………………………………………….. 

       Ing, Martin Charvát, primátor města 

 

 

 

ČSOB Poji!ťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 

        

 

V……………………. dne………………….  ………………………………………….. 

Jméno: (bude doplněno) 

       Funkce: (bude doplněno) 

 

 

 

Nikola Pinčeková 

 

V……………………. dne………………….  ………………………………………….. 

       Nikola Pinčeková, po"kozená 

 



Cíl SPRM Pořadí Indikátor
Správce 
měřítka

Měrná 
jednotka 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

vize 1 Počet obyvatel ORS počet 89 467 87 616 87 725 87 522 87 482 87 096 86 981 87 085

vize 2 Celková spokojenost – index spokojenosti občanů

ORS % x x x TIMUR 89,90% x Probíhá šetření 89,80%

vize 3 Míra nezaměstnanosti (rozdíl ČR mínus město Pardubice) ORS % 2,2 2,3 1,9 1,5 1,9 1,3 1 0,9
vize 4 Pořadí v indexu kriminality ORS pořadí 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
vize 5 Ekologická stopa OŽP Gha/osobu TIMUR zrušen zrušen

vize 6 Počet případů překročení mezních hodnot vybraných látek znečišťujících ovzduší za rok (pm10, nox, sox)

OŽP počet

PM10 - 33                                 
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                
SOX - 0

PM10 - 30                                 
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                
SOX - 0

PM10 - 20                                 
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                  
SOX - 0

PM10 - 16  x                              
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                  
SOX - 0

PM10 - 31  x                              
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                  
SOX - 0

PM10 - 12  x                              
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                  
SOX - 0

PM10 - 11  x                              
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                  
SOX - 0

vize 7 Podíl cest, které cestující vykonali za použití pěší, veřejné a cyklistické dopravy OHA % 65% x x x x x 67% x

vize 8 Počet návštěvníků největších sportovních a kulturních akcí pořádaných s přispěním města

OŠKS počet

VP: 25 000                                
ZP: 17 541                             
AP: 15 000                      
GFS: 4 946

VP:    29 000                        
ZP:      18 300                    
AP:     25 000               
GFS:  5 175

VP: 29.982                                
ZP: 17 541                             
AP: 15 000                      
GFS: 4 948

VP: 25000                                
ZP: 17 627                           
AP: 20 000                      
GFS: 5 217

VP: 23 000                                
ZP: 19 766                           
AP: 20 000                          
GFS: 4 874 

VP: 35 000                               
ZP: 23.309                           
AP: 25 000                          
GFS: 4 822 

VP: 39 000                               
ZP: 16 605                          
AP: 35 000                          
GFS: 5 284

vize 9 Ukazatel dluhové služby města EO % 2,43% 2,30% 1,97% 2,03% 13,91% 0,14% 0,27%
1.1. 10 Podíl vytříděného komunálního odpadu OŽP % 16,60% 16,90% 17,60% 19,20% 19,24% 21,63% 34,66% 45,98%

11 Snížení spotřeby energií ve veřejných budovách (objekty ZŠ, MŠ a administrativní budovy) ORS MWh/m2/rok 0,028 0,017
12 Objem prostředků z rozpočtu na energie (celkové náklady) ORS Mil. Kč/rok 85 23,9 25,9 25,5 23,8 32,8 39,4

1.3. 13 Plocha revitalizovaných veřejných prostranství OHA Ha (kumul) 0 0 20,4 23,3 26,64 26,88 28,22
1.4. 14 Plocha revitalizovaných ploch podél vodních ploch OHA Ha (kumul) 0 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 7,4

1.8. 15 Nárůst počtu bytů ve městě za kalendářní rok (v členění typově: rodinné domy, bytové domy)
OHA počet RD: 59         BD: 113 RD: 50         BD: 118 RD: 82          BD:129 RD: 76      BD: 62 RD: 87     BD: 255

ČSÚ nezveřijnilo dosud 
data pro celý rok 2019

2.1. 16 Procento plnění plánu městské mobility v daném roce ORS % x x x x x x x x
17 Podíl městské hromadné dopravy na osobní dopravě ve městě OD % 16% x x x x 22% x
18 Objem prostředků na MHD z rozpočtu města EO tis. Kč 146 300 146000 150000 152 865 158 779,20 166 903,50 184 683,20
19 Podíl výkonů bezemisní MHD na dopravních výkonech MHD OD % 41 40 41 41 42 43 46
20 Délka rekonstruovaných místních komunikací za účelem zlepšení bezbariérovosti a bezpečnosti OD km 11,827 12,352 13,29 13,91 26,575 37,68 38.78
21 Počet překonání bariér ve městě OD počet 0 2 4 7 15 10 2

2.5. 22 Délka evidovaných místních komunikací, cyklostezek a dalších opatření pro cyklisty

OD km

Cyklostezky : 66,5  
Cyklotrasy: 85,3  Klidové 
zóny: -                Opatření 
na komunikaci: 8,7

Cyklostezky : 71.7  
Cyklotrasy: 91,4 Klidové 
zóny: -                Opatření 
na komunikaci:9,2

Cyklostezky :78,2   
Cyklotrasy:92,2     
Klidové zóny:-                 
Opatření na komunikaci: 
9,2

Cyklostezky :78,5   
Cyklotrasy:92,6     Klidové 
zóny:-                 Opatření 
na komunikaci: 10,1

Cyklostezky :79,6   
Cyklotrasy:92,6     
Klidové zóny:-                 
Opatření na 
komunikaci: 10,3

Cyklostezky :82.6   
Cyklotrasy:95,1     
Klidové zóny:-                 
Opatření na 
komunikaci: 12,3

Cyklostezky :85.1   
Cyklotrasy:95,4     
Klidové zóny:- 0                
Opatření na 
komunikaci: 13,1

2.7. 23 Počet odbavených cestujících letiště Pardubice za kalendářní rok ORS počet 125 008 184 140 150 056 59 260 31 174 88 490 147 572 102  203

24 Počet hlavních zaměstnavatelů ve městě (nad 250 zaměstnanců) KP počet 28 31 32 32 34 35 34
25 Počet OSVČ v hlavní činnosti na 1000 obyvatel KP počet 181 179 180 180 184 183 183
26 Podíl ploch určených pro výrobu OHA % 30% 30% 30% 30% 30%

27 Příliv investic do Pardubic KP Mil. Kč
PZI: 1 500,85                           
PTI: 332,521 PTI: 1474,91 PTI: 591,74 zrušen zrušen

28 Počet absolventů VŠ v technických oborech KP počet 938 879 947 875 813 714 694
29 Výměra revitalizovaných brownfieldů ORS Ha 0 0 0 0 0 0 0
30 Procento plnění koncepce revitalizace brovnfieldů ORS % x x 0 0 0 0 0 0

3.3. 31 Objem prostředků z rozpočtu na bezpečnost EO tis. Kč 54 995,60 67 198,80 77 986,70 82189,1 90025,86 91 135,42 90 333,12
32 Počet znevýhodněných osob zaměstnaných v sociální ekonomice podporované městem OSV počet 43 42 149 112 10 11
33 Počet sociálních bytů OSV počet 560 596 620 670 693 705 744
34 Objem prostředků z rozpočtu na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit EO tis. Kč 190 888,50 114561,1 108362,1 270461,4 306384,3 435 601,27 284 365,42
35 Procento plnění koncepce rozvoje kultury a umění města Pardubice OŠKS % x x x x x x 12% 27%

404403,7 443 952,89 417 133,38
37 Procento plnění akčního plánu v daném roce ORS % x x x 74% 29% 39% 57% 41%

38 Spokojenost občanů s fungováním magistrátu/MO

KT % x x x TIMUR

Dostupnost služeb: 7,9 
prostředí úřadu: 7,7 
technické vybavení 
úřadu: 8,1 čekací doba 
5,9 rychlost obsluhy: 6,1 
doba vyřízení: 6,2 x Probíhá šetření

Dostupnost služeb: 7,3 
prostředí úřadu: 7,7 
technické vybavení 
úřadu: 7,4 čekací doba 
5,9 rychlost obsluhy: 
6,0 doba vyřízení: 6,0

39 Hodnota majetku města EO mil. Kč 14 644 15242 15652 15864 16215 16 745 17 389
40 Přebytek hospodaření běžného účtu EO tis. Kč 68 424 -8 553 34864 81942,8 29934,58 -192 472,65 -98 802,96
41 Počet velkých akcí státu a kraje realizovaných na území města ORS počet 0 0 0 4 1 0 0
42 Objem prostředků státu a kraje investovaných do velkých akcí na území města za rok ORS tis. Kč 0 0 0 20 568 160 849 0 0

43 Počet nepřijatých dětí do MŠ OŠKS počet
MŠ: 395                                      
PZ: 0 MŠ:174,    PZ:0 MŠ:37         PZ:0 MŠ: 55   PZ:0 MŠ: 116  PZ: 0 MŠ: 127  PZ: 0 MŠ: 119 PZ: 0

44 Průměrný počet žáků ve třídě ZŠ OŠKS počet žáků 23 23 23 24 25 25 25
45 Objem prostředků z rozpočtu na vzdělávání EO tis. Kč 122 859,40 138543,8 206257,6 165766,8 196824,7 377 927,15 149 244,83
46 Procento plnění Komunitního plánu sociálních služeb OSV % 70% 75% 80% 85% 85% 85% 86%
47 Objem prostředků z rozpočtu na sociální oblast EO tis. Kč 41 924,30 86483,6 129104,1 129562,9 143386,3 187 462,19 72 352,86

48 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ročně

OŠKS počet

PH: 57 343  
PP: 131 
630

PH:62 191      
PP:138227       

PH: není k dispozici      
PP:není k dispozici

PH: 65453     
PP:151672

PH: 73 772              
PP: 168 543  

PH: 73 876              
PP: 172 952

PH: 77 201              
PP: 175 147

49 Návštěvnost referenčních míst cestovního ruchu

OŠKS počet

Zámek: 60 657                      
Zelená brána: 15 858 
Aquacentrum: 452 000  
Loď Arnošt: 8 227  
Závodiště:                              
ČEZ Aréna: 403 000

Zámek: 102 307                      
Zelená brána: 14571 (od 
4/2014 - rekonstrukce) 
Aquacentrum:   450 000                      
Loď Arnošt: 8 240  
Závodiště:   98 800                           
ČEZ Aréna: údaj není k 
dispozici

Zámek:     92 762              
Zelená brána: 16 545                  
Aquacentrum:  483497                         
Loď Arnošt: 8 730  
Závodiště: 152 000                           
ČEZ Aréna: 359 500

Zámek:     110 210          
Zelená brána: 15639                  
Aquacentrum:  460093                                   
Loď Arnošt: 8 990  
Závodiště: 170100                           
Tipsport Aréna: 374 531

Zámek:     136 153         
Zelená brána: cca 16 
000                  
Aquacentrum:      486 
242                                 
Loď Arnošt:  9 100  
Závodiště: 175 000                    
Tipsport Aréna: 306 
120

Zámek:     103 613          
Zelená brána: cca 12 
000                  
Aquacentrum:      439 
677                               
Loď Arnošt:  9 330  
Závodiště: 170 100                    
Tipsport Aréna: 386 
264.

Zámek:     44 753          
Zelená brána:             13 
051                  
Aquacentrum:         509 
948                                  
Loď Arnošt:   9 410  
Závodiště: 179 000                    
Tipsport Aréna:       301 
697 

50 Počet vydaných tiskových zpráv  KP počet 261 235 298 258 246 204 194
51 Počet realizovaných projektů města v rámci ITI ORS počet x x 0 0 0 0 13 5
52 Finanční objem realizovaných projektů města v rámci ITI ORS mil. Kč x x 0 0 0 0 211 469 122 100
53 Počet realizovaných projektů města z nenárokových dotací mimo ITI ORS počet 0 18 4 4 8 17
54 Finanční objem realizovaných projektů města z nenárokových dotací mimo ITI ORS mil. Kč 0 208,54 205,68 183 341 8 959 253 627

55 Procento vzešlých ztrát z chybných procesů při realizaci a přípravě projektů ORS %
Projekty: 10                             
ZŘ: 0 Projekty: 0   ZŘ=0 Projekty: 0  ZŘ=0 Projekty: 0   ZŘ=0 Projekty: 0   ZŘ=0 Projekty: 0   ZŘ=0 Projekty: 0   ZŘ=0

Legenda: rok 2015 2016 2017 2018 2019
indikátor plněn 27 26 19 21 25
indikátor plněn částečně 12 7 15 16 17
indikátor monitorujeme 6 11 10 11 9  
indikátor s delší periodou vyhodnocování než 1 rok 7 3 5 3 2
změna metodiky výpočtu v průběhu několikaletého měření 2 7 2 2 0
indikátor zrušen 2 2 2

správce měřítka červeně = přesun správce měřítka v rámci aktualizace SPRM

*tyto indikátory byly aktualizovány v rámci aktualizace SPRM, jejich nové znění schváleno v ZmP 01/2018, resp. indikátor znovuzařazen po jednání ŘS   

311 093,30 293 644,80 302 309,40 400483,836 Objem prostředků z rozpočtu na fungování VS EO tis. Kč 369 602,50
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2019 Celkový předpoklad DOTACE    
(předpoklad)

Plánované 
úvěrové 

financování
rozpočtově indikátor

ově
vlastní zdroje externí zdroje

1. 419 Separovaný sběr 1.1./10 16800 16800 9 000 vytříděné mn. (t) 2019 2019 OŽP OŽP
plněno 
průběžně

16 791 11 306

2. 423 Sběr BRKO od občanů 1.1./10 3900 3900 950 vytříděné mn. (t) 2019 2019 OŽP OŽP
plněno 
průběžně

4 011 1 060

3.

424 Stanoviště kontejnerů 1.1./10 500 4500
počet zpracovaných 

PD a počet 
zrealizovaných akcí

2019 2020 OMI OŽP

rozpracováno

4.
328-330 Revitalizace Matičního jezera - realizace

1.5./14
1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 
3.5, 4.7, 5.2

20316 20316 17 216 realizace projektu 2018 2020 OMI OHA

rozpracováno

5.

318-320 Náhrdelník na Chrudimce - realizace

1.5./14
1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 
3.5, 4.7, 5.2

18400 18400 6 500 realizace projektu 2018 2019 OMI OHA
splněno 

(dokončeno)

6. * Propojka ul. Kpt. Jaroše (rychlodráha) a Kyjevská - PD
2.4./20 2.1, 3.1.

1 300 2 500
projektová 

dokumentace
2018 2020 OMI OD

nezahájeno

7.
268

Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská - PD + 
realizace 2.4./20 2.1, 3.1.

23 000 23 000 realizace projektu 2018 2019 OMI OD
splněno 

(dokončeno)

8. * CS Černá za Bory - I. etapa - PD + realizace

2.5./22 1.4.,2.4.

2 000 3 500
projektová 

dokumentace + 
realizace projektu

2018 2020 OMI OD

rozpracováno

9.
238-239

CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD + 
výkupy pozemků (1 240 + 13 000) 2.5./22 1.4., 2.4.

14 240 14 240
projektová 

dokumentace
2017 2020 OMI OD

rozpracováno

10. 240-241
CS Koupaliště - Žlutý pes - PD, výkupy pozemků, 
realizace (200 + 5 500) 2.5./22 1.4.,2.4.

5 700 5 700 3 811 PD + realizace 2017 2019 OMI OD
splněno 

(dokončeno)

11.

* CS Hostovice - projektová příprava

2.5./22 1.4.,2.4.

500 500 projektová příprava 2019 2020 OMI OD

nezahájeno

12.
237 CS Dašická - PD

2.5./22 1.4.,2.4.
107 107

projektová 
dokumentace

2018 2020 OMI OD
nezahájeno

13. 242 CS Svítkov - PD
2.5./22 1.4.,2.4.

350 350
projektová 

dokumentace
2019 2020 OMI OD rozpracováno

14. 249 CS Průmyslová - úsek od ul. Kyjevská po Foxconn
2.5./22 1.4.,2.4.

3 500 3 500 PD + realizace 2019 2020 OMI OD rozpracováno

15.

324-327 CS podél ul. Kunětická - propojení s navazujícími stezkami

2.5./22 1.4.,2.4.

5 200 5 200 2 475 PD + realizace 2018 2019 OMI OD

nezahájeno

16.
243 CS Pardubice - Chrudim - III. Etapa - PD

2.5./22 1.4.,2.4.

200 200
projektová 

dokumentace
2019 2020 OMI OD

rozpracováno 250 0

17.

248 CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD

2.5./22 1.4.,2.4.

400 400
projektová 

dokumentace
2019 2020 OMI OD

rozpracováno 700

18. 244 CS do průmyslové zóny Fáblovka a směr Staré Hradiště - PD
2.5./22 1.4.,2.4.

800 800
projektová 

dokumentace
2019 2020 OMI OD rozpracováno

19.
245 CS propojení pravý břeh Labe s ul. Lonkova - PD

2.5./22 1.4.,2.4.
600 600

projektová 
dokumentace

2019 2020 OMI OD
rozpracováno

20. 246 CS propojení CS u letiště na CS Starý Máteřov - PD
2.5./22 1.4.,2.4.

600 600
projektová 

dokumentace
2019 2020 OMI OD rozpracováno 500

21.

247 CS propojení mostu Červeňák na CS v ul. Kyjevská - PD

2.5./22 1.4.,2.4.

550 550
projektová 

dokumentace
2019 2020 OMI OD

nezahájeno 2500

22.
263 Lávka přes Labe, park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD

2.4./21 1.4., 1.5., 2.5.
1 900 1 900

projektová 
dokumentace

2017 2020 OMI OHA
rozpracováno

23.

261-262
Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru (Poseidon) do 
Polabin - PD + realizace                         (1 040 + 20 000)

2.4./21 1.4., 1.5., 2.5.

21 040 65 000 36 000 realizace projektu 2017 2020 OMI OHA

rozpracováno

24.
280 Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD + realizace

2.4./21 1.4., 1.5., 2.5.
150 150 realizace projektu 2019 2020 OMI OHA

rozpracováno

25.
296 ZŠ Prodloužená - odborné učebny PD - ITI - II. etapa

4.5./45 3.5.
509 509

projektová 
dokumentace

2018 2019 OMI OŠKS
rozpracováno

26.

297,309-
311

ZŠ E. Košťála - odborné učebny PD - ITI - II. etapa (469 + 
32 050)

4.5./45 3.5.

32 519 45 000 10 000 realizace projektu 2018 2019 OMI OŠKS

rozpracováno

27.

298,312-
314

ZŠ Benešovo nám. - odborné učebny PD - ITI - II. Etapa 
(829 + 22 050)

4.5./45 3.5.

22 879 24 000 10 000 realzace projektu 2018 2019 OMI OŠKS

rozpracováno

28. 299 ZŠ Štefánikova - odborné učebny PD - ITI - II. etapa 4.5./45 3.5. 509 509
projektová 

dokumentace
2018 2019 OMI OŠKS rozpracováno

29.

300,315-
317

ZŠ J. Ressla - odborné učebny PD - ITI - II. etapa 

4.5./45 3.5.

29 000 29 000 10 000 realizace 2018 2019 OMI OŠKS

rozpracováno

30. * ZŠ Kyjevská - odborné učebny PD - ITI - II. etapa 4.5./45 3.5. 150 150
projektová 

dokumentace
2018 2019 OMI OŠKS nerealizováno

31. 301 ZŠ Waldorfská - odborné učeby PD - ITI - II. etapa 4.5./45 3.5. 739 739
projektová 

dokumentace
2018 2019 OMI OŠKS rozpracováno

32. * DDM Delta - Hvězdárna - odborné učebny PD - ITI - II. 
etapa 4.5./45 3.5. 360 360

projektová 
dokumentace

2018 2019 OMI OŠKS nerealizováno

33. 178 ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce kuchyně a gastro 4.5./45 3.5. 30 500 30 500 realizace 2019 2019 OMI OŠKS
splněno 

(dokončeno)

34. 174
ZŠ E. Košťála - úprava prostor pro potřeby ZŠ 
Montessori 4.5./45 3.5. 6 700 46 000 realizace 2019 2020 OMI OŠKS rozpracováno

35. 288-289 ZŠ Svítkov - přístavba - PD + realizace 4.5./45 3.5. 124 000 124 000 60 000 realizace projektu 2018 2020 OMI OŠKS rozpracováno

36.

290-292 MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ

4.5./45 3.5.

72 100 72 100 35 000 realizace projektu 2019 2020 OMI OŠKS

rozpracováno

37. 146 Budova radnice - hlavní budova - rekonstrukce
4.1./36 4.3.

29 848 29 848 realizace projektu 2017 2019 OMI EO
splněno 

(dokončeno)

38. 293-294 Aquacentrum - výstavba 25 m bazénu 3.5./34 52 500 52500 30 000 realizace projektu 2018 2019 OMI EO
splněno 

(dokončeno)

39.
271-272

Dopravní opatření v ulici na Spravedlnosti, Pichlova a 
S.K.Neumannna - PD + výkupy pozemků (3 000 + 1 200) 2.4./20 2.1.,3.1

4 200 4 200
projektová 

dokumentace
2017 2019 OMI OD

rozpracováno

40.
257-258

Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV 
průmyslové zóny - PD + výkupy pozemků (360 + 500) 2.4./20 2.1, 3.1.

860 860
projektová 

dokumentace
2017 2019 OMI OD

rozpracováno

41.

274 Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská

2.4./21 1.4., 1.5., 2.5.

800 2 500
projektová 

dokumentace
2017 2019 OMI OD

rozpracováno

42.
276 Výstavba mostu M401 - přes vlečku Pardubičky - PD

2.4./21
2 000 2 000

projektová 
dokumentace

2019 2020 OMI OD
nezahájeno

43.
273

Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a 
nemocnice - PD 2.4./21

4 000 4 000
projektová 

dokumentace
2019 2020 OMI OD

rozpracováno

44.

* Černá za Bory - ulice Dělnická - rekonstrukce

2.4./20

42 000 42 000 20 000 realizace projektu 2019 2020 OMI OD

rozpracováno

45. 267 Rekonstrukce ulice U Kamenné vily 2.4./20
4 800 4 800 realizace projektu 2018 2019 OMI OD

splněno 
(dokončeno)

Akční plán pro Pardubice pro rok 2019

Odpovědnost

Název opatření/projektu Kod cílů/ 
Indikátor Synergie

Orientační náklady projektu (v tis. Kč)

Akce dokončena. 4.6.2020 
plánována kolaudace.

Finanční prostředky přiděleny v 
r.2017. OMI neoneobdržel zadání z 
ORS a pro rok 2019 již tedy finanční 

prostředky nenárokovány.
Kolize s majiteli pozemků v 
zájmovém prostoru stavby. 

Souhlasy řeší UMO. 

Výstup Termín 
zahájení

Termín 
ukončeníPo

řa
dí Položka v 

rozpočtu 

Probíhá jednání s vlastníky 
pozemků, následně příprava nové 
PD, předpoklad dokončení vč. SP - 
03/2021.

Předpoklad dokončení projektové 
přípravy vč. zajištění ÚR a SP - 
3/2021, následně VŘ na dodavatele 
stavby.

Zpracování dokumentace ve stupni 
ÚR.

Pozastaveno z důvodu 
neupřesněných pozemků pro 

stavbu.
Předpoklad dokončení projektové 
přípravy vč. zajištění SP - 9/2020, 

Zpracování dokumentace ve stupni 
ÚR.

Zpracování dokumentace ve stupni 
DPS.

OMI: Připraveno pro realizaci, 
bude zahájeno po doplnění 

rozpočtu. ORS: dopřesňování v 
rámci zadávacího řízení, kdy 

předpoklad podepsání SoD v 1/4 
roku 2020 a následně plánována 

realizace do konce roku 2020.

Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2019

Stav dle komentáře 
odboru**

Skutečné náklady v tis. Kč

Komentář odborů***

11 306 příjem do RZM od EKO-
KOM

1 060 příjem do RZM poplatek za 
službu - účastníci

Probíhají projekční práce na III. 
etapě, zahájeno v 9/2019.Stavebně 
realizované akce v r.2019 nejsou.

OMI: Plánované dokončení akce 
12/2020, probíhá realizace stavby.

OMI: Akce stavebně dokončena 
12/2019. ORS: termín pro finanční 
vypořádání/předložení ŽoP 30. 4. 

2020.

OMI nemá podklady. 

Dokončeno, zkolaudováno v r.2019

Probíhají práce na PD.

Zpracování dokumentace ve stupni 
ÚR, DSP.

OMI: PD zpracována, předána 
03/2019. ORS: dle podmínek IROP 
předpokládané dokončení k 30. 4. 
2020, administrace a proplacení 

nákladů do konce roku 2020.

OMI: PD zpracována, předána 
03/2019. ORS: ve vazbě na 

podmínky IROP původní žádost o 
dotaci stažena a v rámci výzev 2020 
podána nová žádost bez omezení 

limitu dotace, realizace projektu do 
05/2020 a následná administrace a 
proplacení nákladů do konce roku 

2020.

PD zpracována, předána 03/2019.

OMI: PD zpracována, předána 
03/2019. ORS: dle podmínek IROP 

předpokládané dokončení k 
30.4.2020, administrace a 

proplacení nákladů do konce roku 
2020.

Zrušeno, nerealizováno.

Zrušeno VŘ na zpracovatele PD. 
Předpoklad vypsání nového VŘ na 
upravenou PD - 03/2020. 
Zastaveno z finančních důvodů, 
bude zahájeno po doplnění 
rozpočtu.

Zpracování dokumentace ve stupni 
ÚR.

OMI: PD zpracována. ORS: 
realizace pozastavena ve vazbě na 

výsledek/vzešlou cenu ze 
zadávacího řízení, žádost o dotaci 

nedoplněna/nepředložena, projekt 
odsunut na další plánovací období 

2021+ 

Převod investorství na SPRÁVU 
ŽELEZNIC.

PD zpracována, předána 03/2019.

PD zpracována, předána 03/2019.

Zrušeno, nerealizováno.

Realizace dokončena 2/2020.
Akce ve stavu rozpracovannosti PD 

DPS.
Probíhá realizace. Předpoklad 

dokončení 07/2020.

Realizace dokončena v 07/2019.

OMI: Probíhá realizace stavby. 
ORS: Dle podmínek IROP, 

předpokládaný termín ukončení 
09/2020 (vč. vybavení).

Realizace dokončena.

Realizace dokončena.

Předložena PD ve stavu revize.

PD dokončena. Probíhá realizace 
stavby.

OMI: Probíhá nutná koordinace s 
akcí dopravní nadjezdu Kyjevská do 
areálu Tesla a nemocnice - PD. 
ORS: Na základě zpracované PD 
podána žádost o dotaci, kdy 
předpoklad uzavření SoD 11/2020 
a následně dle klimatických 
podmínek a realizace v průběhu 
2021.

OMI nemá podklady pro zadání PD.
Probíhá projektová činnost. 

OMI: Probíhá realizace stavby. 
ORS: Ve vazbě na klimatické 

podmínky plánováno zahájení na 
březen 2020, dle podmínek dotace 
je projekt nutné dokončit a čerpat 

dotaci do konce roku 2020.



2019 Celkový předpoklad DOTACE    
(předpoklad)

Plánované 
úvěrové 

financování
rozpočtově indikátor

ově
vlastní zdroje externí zdroje

Odpovědnost

Název opatření/projektu Kod cílů/ 
Indikátor Synergie

Orientační náklady projektu (v tis. Kč)

Výstup Termín 
zahájení

Termín 
ukončeníPo

řa
dí Položka v 

rozpočtu 
Stav dle komentáře 

odboru**

Skutečné náklady v tis. Kč

Komentář odborů***

46.
* Studánecký les - III. etapa 

1.4./13

1 750 1 750 1 420 realizace projektu 2019 2019 OMI OHA

rozpracováno

47. 256 Parkovací dům u Multifunkční arény - PD
2.6./6,7 1.4., 2.1, 3.1.

2 800 4 200
projektová 

dokumentace
2018 2020 OMI OD nezahájeno

48.

253-254 Terminál B - PD + výkupy pozemků (4 930 + 9 221)

2.2./17

5.2., 1.4., 2.3., 2.4., 
3.1.

14 151 14 151
projektová 

dokumentace
2018 2019 OMI OD

rozpracováno 14441 0

49.

255 Terminál JIH - PD

2.2./17

5.2., 1.4., 2.3., 2.4., 
3.1.

4 170 4 170
projektová 

dokumentace
2019 2020 OMI OD

rozpracováno 4860 0

50. 284-287 Revitalizace letního stadionu vč. okolí - realizace
3.6./34 1.4., 4.2., 4.3., 5.2.

159 576 522 000 522 000 realizace projektu 2019 2021 OMI EO rozpracováno

51.
* Regenerace panelových sídlišť - MO I 

1.4./13

15 000 15 000 6 000 realizace projektu 2019 2019 OMI OHA

rozpracováno

52.

321-323 Regenerace panelových sídlišť - MO II - Lidická

1.4./13

18 300 18 300 6 000 realizace projektu 2019 2019 OMI OHA
splněno 

(dokončeno)

53.

* Regenerace panelových sídlišť - MO III

1.4./13

15 500 15 500 6 000 realizace projektu 2019 2019 OMI OHA

nerealizováno

54.

* Výstavba hasičské zbrojnice Rosice

3.3./2

6 300 6 300 realizace projektu 2019 2020 OMI ORS

nerealizováno

55.

380-388 Pořízení nových hasičských aut 3 ks - MOI, MO VII, MO VIII

3.3./2

3 000 3 050 2 250 realizace projektu 2019 2020 KT ORS
splněno 

(dokončeno)

56. 233 Dům hudby - rekonstrukce okolí - PD 1.4./13 2 900 2 900
projektová 

dokumentace
2019 2020 OMI OHA rozpracováno

57. * Areál Dostihového závodiště - kolbiště - PD
3.5./34

500 500
projektová 

dokumentová
2019 2019 OMI EO

splněno 66,55

58. 11-13 Digitalizace kamerového systému
2.3./6,7 1.3., 2.1., 2.2.

3 000 20 000 10 000 realizace III.etapy
2015 2019

MP ORS splněno

59.

488-490
Centrální polytechnické dílny a GAMPA + PD + MLÝNICE (205 
672,5+8 470+ 7 000)

4.5./45 3.5.

18 000 221 143 138 000 realzace projektu 2018 2021 ORS + OMI OŠKS

rozpracováno

60.

378-379, 481-482Místní akční plán rozvoje vzdělávání II

4.5./45 5.2.

3 777 15 072 14 318 realizace projektu 2018 2022 ORS+KT EO, OŠKS

rozpracováno

61.
497 Plán udržitelnosti městské mobility

2.1./16 5.2.

4 000 4 000
strategický 
dokument

2019 2021 ORS EO

rozpracováno

62.

504
Energeticky úsporné projekty v budovách majetku města, 
regulace technických zařízení MŠ a ZŠ

1.2./11,12 1.6., 4.5.

2 000 6000
realizace 

jednotlivých 
projektů

2019 2021 ORS OŽP
plněno 
průběžně

63.

506-507 Smart city - Inteligentní dopravní systém - křižovatky

2.3./16 1.3.,2.1., 2.2.

36 300 36 300 23 000 realizace projektu 2019 2019 ORS ORS

rozpracováno

64.

508-509 Smart city - Inteligentní dopravní systém - parkovací systém

2.3./16 1.3.,2.1., 2.2.

60 000 60 000 31 000 realizace projektu 2019 2019 ORS ORS

rozpracováno

65.

510
Smart city - Inteligentní dopravní systém -                   radiová 
síť

2.3./16 1.3.,2.1., 2.2.

8 200 8 200 realizace projektu 2019 2021 ORS ORS

rozpracováno

66.

511-512
Smart city - Inteligentní a bezpečné parkování kol - cyklověž 
Univerzita

2.3./16 1.3.,2.1., 2.2.

10 000 10 000 9 000 realizace projektu 2019 2019 ORS ORS

rozpracováno

67. 513-514 Elektromobilita města 1.3./6,7 4.2.. 4.3., 6 250 6 250 4 850 realizace projektu 2019 2019 ORS OŽP nerealizováno

68.

522 MAS - Dukla sportovní I. etapa

3.6./34 1.4., 4.2., 4.3., 5.2.

12 200 423 500
projektová 

dokumentace 
2018 2022 ORS EO

rozpracováno

69.

524 Památník Zámeček + expozice (1 270)

3.5./34 1.4., 4.7.

25 270 25 270 18 970
expozice + realizace 

rekonstrukce
2018 2020 ORS + OMI EO

rozpracováno

70.

369-370, 492-493Projekt Urbact III - Tech Revolution 

3.1./26 4.7.

800 1 534 realizace projektu 2018 2020 KT + ORS ORS

plněno

71. 496 Strategie bydlení pro město Pardubice
3.4.

500 500
strategický 
dokument

2019 2020 ORS
ORS rozpracováno

72. 478 Strategie ITI - Hradecko-pardubické aglomerace 2021
5.1.,5.2.,5.3.

1 200 1 200
strategický 
dokument

2019 2019 ORS ORS splněno

73.
522 P-PINK - Pardubický podnikatelský inkubátor

3.1.
1 500 30 000 15 000

dotace na provoz, 
rekonstrukce 

objektu
2019 2021 ORS ORS

plněno

74.
523 Cyklostojany - centrální část města

2.5. 1.3.,2.1., 2.2.

300 1 800
projektová 

dokumentace
2019 2021 ORS ORS

rozpracováno

75.

739 Komunitní klub Češkova 3.3./31 4.6. 1 050 1 050 realizace služby 2019 2019 KT, OSV OSV, EO

plněno 85 463

76.

741 Komunitní plánování v Pardubicích 4.6/46, 47 3.3, 3.4, 4.1, 4.2 100 100 Komunitní plán 2019 2019 OSV OSV, EO

plněno 129 904

77.

753 Lékařská péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením 3.3 4.6 200 200
Počet ošetřených 

osob
2019 2019 OSV OSV

plněno 207 500

78.

746-747 Integrace dětí a žáků cizinců 4.5/44, 45 1500 1 950 realizace služby 2019 2019 OSV, OŠKS
OSV, 
OŠKS

plněno 88 945 800 507

79.
376-377, 748-749Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni

3.4/33 3.3, 4.2, 4.6
2 569 8 500 8 000 realizace projektu 2017 2019 OSV, KT

OSV plněno 38143 114 430

OMI: Probíhá realizace stavby. 
ORS: Podána žádost o dotaci, 

realizace dle SoD počátkem roku 
2020.

OMI nemá podklady pro zadání PD.
Podána žádost o ÚR, předpoklad 
dokončení PD vč. zajištění SP - 
01/2021, , následně VŘ na 
dodavatele stavby.

Zpracovávána DÚR, předpoklad 
dokončení PD vč. zajištění SP - 
03/2021, následně VŘ na 
dodavatele stavby.

Ve stavu přípravy podkladů pro VŘ.

OMI: Realizuje se akce: RPS nábřeží 
Závodu míru - III. etapa. ORS: 
Příprava žádosti o dotaci.

OMI: Akce dokončena, před 
kolaudací. ORS: Dotace nebyla 
poskytnuta, realizace probíhá z 
vlastních zdrojů.

V r.2019 RPS nerealizováno, OMI 
neobdrželo podklady. ORS: 
Plánována žádost o dotaci, 
nicméně nebylo nakonec žádáno 
ve vazbě na časovou osu 
povolovacích řízení a žádosti o 
dotaci.

ORS - k 30.4.2020 je nejzašší 
termín pro podání předběžné 

žádosti o dotaci a k 30.10.2020 je 
nutné mít uzavřenou SoD a 

následně zahájit realizaci tak, aby 
nejpozději k 31.12.2022 bylo 

možné projekt vyhodnotit. Probíhá 
zadávací řízení.

ORS - DmP provádí společné 
zadávací řízení radiové sítě (DmP - 

vazbba na odbavovací systém, 
město - vazba na řízení dopravy), 
předpokládaný termín pro SOD 
06/2020, fyzická realizace pak 

09/2020-06/2021

Zpracována projektová 
dokumentace na akci Automatické 

kolárny - Biketowers - Lokalita C 
Zimní stadion - varianta C.

Není pokryto rozpočtem města.

ORS - přebírána PD a řešeno 
financování projektu/ termín pro 
podání žádosti o dotaci a nutnost 

uzavření SoD podzim 2020.

ORS - probíhá v souladu s plánem 
projektu, částečná omezení ve 

vazbě na COVID, nicméně změna 
projektu zatím není nutná, 

indikátory plněny.

ORS - probíhá dle uzavřené SoD se 
zpracovatelem ve vazbě na SoD s 

manažerem SUMP.

Jednotlivé akce probíhají. Byly 
realizovány úspory v ZŠ 

Štefánikova, ZŠ Spořilov, ZŠ 
Gorkého.

ORS - dopracování ostré žádosti, 
kdy dle SoD probíhá samotná 

realizace, PD na jednotlivé 
křižovatky vč. povolení téměr 

hotovy. V průběhu 2020 
předpokládána realizace křizovatek 
a následně do 30.6.2021 zkušební 
provoz vč. synchronizace celého 

systému.

OMI nemá podklady. ORS: Ve 
vazbě na územní plán není 

dopracována PD, která je nutnou 
podmínkou pro vydání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, z tohoto titulu 
není pro letošní rok záměr žádost o 
dotaci obnovit, odsunuto na 2021.

ORS - nákup vozů proběhl v roce 
2019, kdy vyučtování dotace vč. 

důsledné kontroly ze strany MVCR  
proběhlo počátkem roku 2020 a 

následně byla nárokována částečná 
úhrada nákladů v rámci dotace PK. 

V současné době je projekt 
finančně ukončen a běží období 

udržitelnosti, kdy majetek spravují 
městské části

Akce probíhá.
PD dokončena, předána 03/2017

11/2019 byla etapa dokončena.

Tvorba projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 

Zpracovává se dokumentace pro 
stavební povolení.

ORS - příprava podkladu pro žádost 
o dotaci, plánovaný termín podání 
po uzavření SoD v 1 1/4 roku 2020. 
Předpokládaná realizace 04/2020-

09/2021.

Probíhají mezinárodní pracovní 
setkávání a je využíváno příkladů 

dobré praxe z jednotlivých 
partnerských měst.

Byla zpracována Analytická část 
dokumentu.

Strategický dokument vytvořen.

Aktivity v rámci projektu P-PINK 
probíhají

Proběhla dodávka a montáž 
stojanů na kola v centrální části 

města dle SoD.

Klub je využíván nezl. dětmi 
ubytovaných na městské ubytovně 
a dětmi ze sociálně slabých rodin z 
dané lokality k předškolní přípravě, 
odpolednímu doučování školních 
dětí a volnočasovým aktivitám. 

Klub funguje v pracovní dny v čase 
od 8:00 do 17:00

Projekt má 5 letou udržitelnost do 
3/2020. Rozpočet navýšen 
přesunem fin. prostředů z 
dotačního tit. Prevence kriminality 
a zvyšování bezpečnosti - 
financování projektu "Na počátku 
záleží"

Projekt realizován od října 2016, 
financován z vlastních zdrojů. 
Smlouva o spolupráci je uzavřena 
do konce roku 2020. Rozpočet 
projektu navýšen z důvodu nákupu 
lékařského dovybavení ordinace. 

Projekt financován z MV ČR s 10% 
spoluúčastí města Pardubice. 

Realizován ve spolupráci s 
organizací MOST pro, o.p.s., od 

10/2019 byly na realizaci 
intergračních aktivit nezl. dětí 

zainteresovány přímo ZŠ s 
největším počtem cizinců na území 

města.

Původní konec projektu do 
12/2019, prodloužení vyúčtování 
projektu do 6/2020.



2019 Celkový předpoklad DOTACE    
(předpoklad)

Plánované 
úvěrové 

financování
rozpočtově indikátor

ově
vlastní zdroje externí zdroje

Odpovědnost

Název opatření/projektu Kod cílů/ 
Indikátor Synergie

Orientační náklady projektu (v tis. Kč)

Výstup Termín 
zahájení

Termín 
ukončeníPo

řa
dí Položka v 

rozpočtu 
Stav dle komentáře 

odboru**

Skutečné náklady v tis. Kč

Komentář odborů***

80. 690
Regionální fotbalová akademie Pardubického kraje (ZŠ 
Ohrazenice - 7. -9. ročník)

3.5./34 1 400 2 800 realizace OŠKS OŠKS plněno 1400

81.

153 Rekonstrukce školních sportovišť - 2x PD + 2x realizace 3.5./34 18 000 38 500 realizace 2018 2023 OMI OŠKS

plněno

82.

695 Chodník slávy pardubického sportu - aktualizace 3.5./34 50 100 doplnění dlaždic OŠKS OŠKS

plněno 46

83. 695 Otevřená hřiště - včetně veřejných sportovišť u škol 3.5./34 1 700 3 400 poskytnutí dotací průběžně OŠKS OŠKS
plněno 1662

84.

701-714 Program podpory Pardubičtí tahouni 3.5./34 4.2, 4.3, 4.7 7 680 15 360
poskytnutí dotací, 

marketingová 
kampaň

2016 průběžně OŠKS OŠKS, EO

plněno 6 292

85.

562-569

Pořádání sportovních, sportovně společenských, kulturních a 
kulturně společenských akcí (Městské slavnosti, Vánoční trhy, 
Dny evropského dědictví, přehlídka umění ve veřejném 
prostoru, oceňování nejlepších sportovců města, 
Štědrovečerní zpívání, Pardubice na bruslích, Dětský maraton 
atd.)

3.5./34, 48 4.7, 1.4. 2 012 4 024 realizace akcí 2016 průběžně OŠKS EO, OŠKS

plněno 2132
realizátoři, 
sponzoři

86.

559
Koncepce rozvoje CR v TO Pardubicko - realizace dílčích 
opatření prostřednictvím zapsaného spolku Pardubicko -
perníkové srdce Čech

4.7./48,49,50 3.5. 1 240 2 480
implementace 

dokumentu
2016 průběžně OŠKS OŠKS

plněno

87.
567

Podpora infrastruktury města v rámci příprav projektu 
"Pardubice - Evropské město koní 2020"

4.7./50 300
produkt v oblasti CR 

- město koní
2018 průběžně OŠKS OŠKS

nerealizováno

88.

566
Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic - realizace 
opatření Pasportizace prostor pro kulturu

3.5., 4.7./34, 351.4. 100

zmapování prostor 
pro kulturu, 

vytvoření 
informační 
platformy 

2011 průběžně OŠKS OŠKS, EO

rozpracováno

89. 720 Oceňování nejlepších studentů a žáků 4.5. 100 200 realizace průběžně OŠKS OŠKS
plněno 227

90.
720 Oceňování pedagogů 4.5. 100 200 realizace průběžně OŠKS OŠKS

plněno 127

91. 754 Projekt Mít oči k vidění - zrakový screening a následná péče 4.5./45 499 499 realizace průběžně OSV OŠKS plněno 498 600

92. 757
Projekt Zdravá dětská noha - ortopedická prevence pro 
předškolní děti

4.5./45 100 100 realizace 2018 OSV OŠKS plněno 100

93.
754 Logopedický screening a podpora logopedické péče 4.5./45 400 800 realizace průběžně OŠKS OŠKS

plněno

94.
Participace občanů na životě města - Dětský a Studentský 
parlament - poradní orgán RmP

4.2., 4.5./45 30 60
schůzky zástupců 

základních a 
středních škol

průběžně OŠKS OŠKS
plněno 1

95.

Metodické centrum pro práci s dětmi s poruchou 
komunikace, sociální interakce a poruchami autistického 
spektra

4.5. 0 0 metodické centrum průběžně OŠKS OŠKS
plněno

96.
746-747 Integrace dětí a žáků cizinců 4.5./44,45 1 500 1500

umístění dětí a žáků 
v MŠ a ZŠ

2019 OŠKS + OSV
OŠKS + 

OSV
plněno OŠKS 60 dotace MV

97.
Centralizovaný zápis do MŠ 4.5./44,45 35 70 realizace 2019 OIT OŠKS

plněno OŠKS 6

98.
Katalog zájmových aktivit - volného času dětí a mládeže - 
aktualizace online katalogu na webu města

3.5./35 0 0
aktualizovaný 

katalog
průběžně OŠKS OŠKS plněno

99.
642 Podpora klimatu ve školách - školní psychologové 4.5./45 3 100 6 200 realizace průběžně OŠKS OŠKS

plněno 3112

100.

716 ČsOL z.s. - Zámeček - Larishova vila

3.5./34

5 000 15 000 realizace projektu 2019 2021 OŠKS OŠKS

plněno 5000 PK, MK ČR

101.
* Připojení příspěvkových organizací města na Metropolitní síť 4.1./36 12 000 realizace projektu 2018 2023 OIT EO

rozpracováno 0 0

102. 723
Zvýšení bezpečnosti provozu IT infrastruktury - 
Implementace logmanageru

4.1/36 700 850 realizace 2018 2019 OIT EO splněno 835 0

103. 723 Portál občana 4.1./36 4.2 1 000 3 000 realizace 2019 2021 OIT+ORS EO rozpracováno 0 0

104.
723 Příprava datových sad OpenData 4.1./36 4.2 100 200 realizace 2019 2019 OIT EO

plněno 
průběžně 133,1 0

105.

342 Lávka přes Labe, park na Špici - koupaliště Cihelna - PD 2.4./21 1.4., 1.5., 2.5. 170 600
projektová 

dokumentace
2012 2020 OHA OD

splněno 
částečně

106.
348-350 ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice

1.4./13 5.2.

1200 2000 900 územní studie 2017 2019 OHA OHA splněno 1 805,97

107.

351-352 Koncepce zeleně - sídelní zeleň 

1.4./13 5.2.

2550 2550 2 300 koncepce 2017 2020 OHA OHA
splněno 
částečně

108. 353-354 Mlýnský ostrov - regulační plán
1.4./13 1.5.

80 70 regulační plán 2019 2020 OHA OHA
splněno 
částečně

109. * Revitalizace Nemošického lesa 1.4./13 150 150 studie 2018 2019 OHA OHA splněno 100

110.

346 Domov pro seniory - návrh stavby

4.6./47

500 500 návrh stavby 2019 2020 OHA EO
splněno 
částečně

111.

347 Palackého třída - návrh stavby

1.4./13

1500 1500 návrh stavby 2019 2020 OHA OHA
splněno 
částečně

Celkem za město Pardubice 1 096 985 2 313 321 423 030 647 000

Legenda k Akčnímu plánu: K doplnění:

Pořadí: Pořadové číslo akce  dle akčního plánu na r. 2019 **   Stav dle komentáře odboru = splněno (dokončeno)/splněno částečně (akce pokračuje, je rozpracovaná)/ nesplněno (akce nezačala, je zrušena)

Položka v rozpočtu:  Číslo řádku v položkovém rozpočtu města (* = položka nebyla při schvalování AP2019 pokryta, nicméně ji město ve svých prioritách podpořilo) *** Komentář odborů = krátký popis aktuálního stavu k 31. 12. 2019 

Název projektu/opatření: název konkrétního opatření / projektu včetně identifikace hlavního obsahu projektu

Kód cílů: Ke každému opatření / projektu je přiřazen číselný kód dle cílů a indikátor. Ke stejnému projektu může být přiřazeno více cílů (synergie).

Orientační náklady projektu (v tis. Kč.): expertní odhad celkových finančních nákladů na realizaci opatření dle jednotlivých let.

Předpokládané dotace  (v tis. Kč): expertní odhad výše dotačních zdrojů.

Výstup: Měřitelný výstup, který zakončuje opatření / projekt (např. kolaudace, předání díla, realizace akce, zpracovaná koncepce, závěrečná zpráva,...)

Termín zahájení: termín zahájení opatření / projektu. Uvádí se příslušný rok.

Termín ukončení: orientační termín, do něhož má být opatření / projekt splněn. Uvádí se příslušný rok.

Odpovědnost: garant, který je odpovědný za realizaci úkolu (např. příslušný odbor Magistrátu města) 

průběžně

průběžně

V praxi úspěšně realizováno.

Splněna rekonstrukce 2 šk. hřišť - 
ZŠ Studánka, ZŠ Závodu míru, PD - 
hřiště ZŠ npor. Eliáše, revize PD ZŠ 

Družstevní

Uvedení osobností sportu do síně 
slávy - chodník slávy doplněn o 

dlaždice s jejich jmény.

Pokračování, úspěšná realizace.

dotační program i marketingová 
podpora realizována dle 

naplánovaných aktivit

realizace všech tradičních akcí 
úspěšně proběhla, od r. 2018 noví 
pořadatelé v případě Městských 

slavností (bez výhrad)a 
Pardubických vánočních trhů 

(drobné výhrady - řešeno)

Koncepce CR - opatření plněna 
průběžně prostřednictvím akčního 
plánu, spolek - úspěšné fungování, 

nárůst počtu členů spolku….

Projekt odložen na rok 2020. Cílem 
je realizace uměleckého díla s 

tématem koně. 

Pasportizace prostor pro kulturu 
probíhá. Celkově bylo splněno 25 

opatření Strategie, tedy 27 % z 
celkového počtu opatření. 

Zrealizováno úspěšně.

Zrealizováno úspěšně.
Od roku 2018 spadá agenda 

projektu pod OSV
Od roku 2018 spadá agenda 

projektu pod OSV

Průběžně plněno ve spolupráci s 
Pedagogicko-psych. Poradnou  

Pardubice.

Realizováno průběžně, schůzky cca 
1x za měsíc.

Realizováno u ekonomických dat IS 
GINIS a jelikož se jedná o nikdy 

nekončící cíl, za rok 2019 splněno.
Územní rozhodnutí, podány 
námitky, byly přiděleny prostředky 
na zpracování další fáze - 
dokumentace pro stavební 
povolení.

Studie odevzdána (5/2019). 
Registrována jako ÚS krajiny SO 
ORP Pardubice (10.9.2019).

Schváleno zadání, na základě výzvy 
vybrán zpracovatel, před podpisem 
smlouva a následně bude zahájen 
proces zpracování.

Probíhá upravení návrhu po 
veřejném projednání.

Studie odevzdána (11/2019).

Schváleno zadání. Vybrán 
zhotovitel PD. Probíhají projekční 
práce. Předpoklad odevzdání 
05/2020.

Schváleno zadání. Vybrán 
zhotovitel PD. Probíhají projekční 
práce. Předpoklad odevzdání 
06/2020.

Realizuje se průběžně.

Realizace aktivit podpořených 
dotací z MVČR proběhla na 5 ZŠ.

Zápis na školní rok 2019/20 v 
centralizované aplikaci proběhl.
Katalog volnočasových aktivit byl 

aktualizován na rok 2019.

Projekt probíhal v roce 2019 a dále 
pokračuje.

Průběžně plněno dle projektové 
dokumentace a stanoveného 
časového harmonogramu příjemce 
dotace 

Shromažďování podkladů na 
přípravu analýzy rozšíření 
Metropolitní optické sítě.

Realizováno, implementován 
LOGManager L.

Shromažďování podkladů pro 
přípravu pilotního formuláře.



Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru **

Komentář odborů
Návaznost na 
aktuální SPRM 
2014-2025/ Kód 
cíle/indikátor 

1 A.1.2.1
Prosazovat napojení MPZ Staré Čívice v severní nebo jižní trase spolu s napojením 
budoucího přístavu 2013 - vedení města, OMI

rozpracováno

Souvisí se splavněním Labe do Pardubic. Aktivita probíhá.
3.1.,4.4./22,25,
2

2 A.1.2.2
Zajistit politickou podporu vybudování jihozápadní tangenty s budoucím připojením 
na jihovýchodní obchvat a napojení zóny v Černé za Bory - viz KO Doprava D.2.3 průběžně vedení města

rozpracováno Probíhá jednání na Ministerstvu obrany (podmíněno rozhodnutím o dalším 
rozvoji letiště).

2.1.,2.3.,4.4./2,
6

3 A.2.2.1
Přehodnotit územní plán, zda-li je nabídka rozvojových ploch ve městě dostatečná, a 
to jak z hlediska kapacitního, tak i funkčního 2013 - KP, OHA

plněno
OHA: Práce na novém ÚP probíhají, na základě veřejného projednání 
vyhodnocovány připomínky a námitky, v roce 2020 bude nutné opakované 
veřejné projednání, následně bude předloženo ZM. 3.1./24,25

4 A.2.2.4
Vytipovat nové lokality pro podnikatelské zóny především pro terciální sféru např. 
služby, obchod apod. (Jesničánky, Nemošice, Staročensko…) 2013 - KP, OHA

plněno
OHA: V ÚP vytipovány nové lokality, práce na novém ÚP probíhají, v rámci 
funkčních ploch smíšených lze umisťovat  i podnikatelské záměry pro terciální 
sféru. 3.1./23,24

5 A.5.1.1
Zpracovat koncepce (aktualizace) poslání a rozvoje jednotlivých akciových 
společností s významným akcionářským podílem města (nad 40%) 2014 -

zástupci města v 
představenstvu, 
FSaKS

plněno průběžně  

Střednědobé koncepce, resp. investiční plány jsou součástí výroční zprávy každé 
společnosti. Zásadní rozvojové investice/zásadní akcionářská rozhodnutí s 
dopadem na budoucnost firmy jako celku mají vždy oporu v 
příslušném/předchozím  schvalovacím usnesení ZmP (terminál letiště EBA, 
vstup majoritního akcionáře do HC, investice do modernizace MFA apod.).   4.3./38,39,9

Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru 

Komentář odborů
Návaznost na 
aktuální SPRM 
2014-2025/ Kód 
cíle/indikátor 

1 B.1.2 Optimalizovat využití stávajících budov sloužících pro potřebu městské správy 2013 -
KT, vedení města, 
OMI

návrh na vyřazení

KT: V předchozím SPRM tento úkol souvisel s úkolem "Zajistit realizaci 
univerzální správní budovy", což v dohledné době není reálné. Údržba i 
případná optimalizace personálního využití budov se provádí průběžně/v 
případě potřeby a proto  tedy není nutné tento úkol sledovat a vést ho v 
evidenci Akčního plánu -  navrhujeme jeho vyřazení. 4.1./34,35

2 B.1.3 Optimalizovat systém organizace městské veřejné správy 2013 - vedení města, KT

návrh na vyřazení

KT: Na podzim 2019 byla zastupitelstvem schválena novelizace Statutu města, 
který upravuje kompetence města/magistrátu a městských obvodů. Jiné 
(rozsáhlejší) formy "optimalizace systému městské veřejné správy" jsou otázkou 
dalšího politického konsensu. Navrhujeme vyřazení úkolu z evidence. 4.1./34,35

3 B.1.5.1 Konsolidace správy IT (město obvody, organizace města) 2014 OIT, KT

splněno/k vyřazení

OIT + KT: Projekt odstartoval v roce 2012, kdy byl jako první městský obvod do 
IT správy zařazen ÚMO 5 a ÚMO 6. Dále následovalo: 06/2013 - ÚMO 7, 
11/2013 - ÚMO 2, 03/2014 - ÚMO 4. V rámci konsolidace IT je tedy sjednocena 
správa IT na ÚMO 2, 4, 5, 6, 7 a MP Pardubice.  V r. 2017  implementována IP 
telefonie na všech ÚMO. V r. 2019 bylo schváleno zařazení ÚMO 1 a ÚMO3 do 
IT správy, od 1.1.2020 jsou oba uvedené obvody pod správou OIT, z pohledu 
OIT je tímto akce naplněna. Úkol splněn - k vyřazení.

4.1./34

A. Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly

B. Přitažlivé, aktivní město - sociální oblast, kultura, sport, volný čas a cestovní ruch



4 B.1.5.2 Optimalizace nákladů v rámci úřadu 2013 OIT, KT

splněno/k vyřazení

OIT + KT: 2013 - nasazení systému na optimalizaci tisku - UNIFLOW. V tuto chvíli 
jsou do Uniflow zapojeny všechny síťové tiskárny (včetně konsolidovaných 
UMO) a OIT je schopno generovat statistiky tisku. V r. 2017 proběhla podrobná 
analýza rozmístění tiskáren a multifunkčních zařízení s následnou optimalizací. 
Repase PC na hranici životního cyklu pomocí doplnění SSD disků. Funguje i 
elektronický nástroj pro jednání RmP a ZmP. Úkol splněn - k vyřazení. 4.1.,4.3./34, 

38,39

5 B.1.6.2 Rozhodnout o struktuře a způsobu fungování metropolitní sítě 2013 - 2014
RmP, ZmP, vedení 
města nebylo rozhodnuto nebylo rozhodnuto 4.1./34

6 B.1.6.4
Spolupracovat s Krajským úřadem a Univerzitou Pardubice, které mají ve městě 
podobný záměr 2013 -2014 OIT, KT

splněno/k vyřazení

OIT + KT: Jedná se o kontinuální cíl. Komunikace se zástupci UPCE a KrÚ 
Pardubice je nadále aktivní. S Krajským úřadem sdílíme komunikační  
infrastrukturu v rámci budování kamerového systému městské policie. V r. 2017 
došlo k rozšíření  smlouvy s UPce o poskytování připojení infrastruktury CESNET 
pro VČD a SmP. V r. 2019 bylo realizováno napojení MMP do CMS2 
prostřednictvím krajského konektoru. Obecně se jedná o průběžný cíl (který 
není potřeba vyhodnocovat v Akčním plánu), ale z pohledu původního SPRM 
(2007 - 2014) je úkol splněn - k vyřazení. 4.4./41,2

7 B.1.7.1
Vybudování Call centra jako centrálního bodu pro poskytování informací týkající se 
zpočátku magistrátu města, později rozšířit i o další instituce 2013 - 2014 OIT, KT

splněno/k vyřazení

KT+OIT:  V r. 2017 pracovalo Call centrum v pilotním provozu. V r. 2018 OIT 
předalo Call centrum do ostrého provozu. KT: v roce 2019 proběhlo 
vyhodnocení fungování. Call centrum je vybudováno a funguje = úkol je splněn - 
k vyřazení. 4.1./34,2

8 B.1.7.2
Implementace elektronických formulářů - Vytvoření elektronických formulářů pro 
snazší komunikaci mezi občanem a úřadem 2013 - 2014 IOT, KT

splněno/k vyřazení

OIT: V důsledku legislativních změn se formuláře průběžně aktualizují. V r.2019 
bylo započato se sběrem podkladů pro pilotní formulář VFP na novém 
formulářové systému GINIS Portál občana. Původní formulářový systém 
implementovaný v r.2014 bude v roce 2020 odstaven. Úkol splněn - k vyřazení. 4.1./34,2

9 B.1.7.3 
Rozšíření funkce Pardubické karty, zvýšení možnosti jejího využití a atraktivnosti pro 
občany města 2014 - DpmP, vedení města

rozpracováno

V roce 2020 a 2021 bude probíhat projekt na modernizaci systému EOC v MHD 
v Pardubicích. Dojde k výměně technologie odbavení a k výměně Pardubické 
karty za novou kartu ve standardu Desfire EV1 s architekturou MAP, 
kompatibilní s kartami Českých drah. Dále dojde k propojení karetních systému 
s krajsou VLD a kartami IREDO. 4.7./48,2

10 B.2.1.4 Zpracovat koncepci prorodinné politiky na území města 2013 - OSV

plněno Komise pro rodinu se zabývá analýzou a  hodnocením všech koncepčních 
materiálů přijatých městem (průřezově ve všech oblastech fungování města), 
které by se mohly dotýkat prorodinných opatřeních. 4.6./46,2

11 B.3.1.1 Zpracovat koncepci školství města Pardubic (analýza současného stavu) 2013 OŠKS
Rozpracováno V roce 2019 zpracována analytická číst Koncepce rozvoje školství, v roce bude 

ještě návrhová část. Připraveno pro schválení ZmP říjen 2020. 4.5./42,43, 44,2

12 B.3.1.4

Rozvíjet sociální partnerství škol a školských zařízení a síťování - partnerství, 
spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a 
mezi školami, školskými zařízeními a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání průběžně OŠKS

průběžně plněno intenzivně probíhá v rámci ORP Pardubice - MAP II (Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání v ORP Pardubice) 4.5./2

13 B.3.2.1
Zpracovat dlouhodobý plán oprav budov, revitalizace výukových zařízení MŠ, ZŠ, 
DDM a ZUŠ a každoročně předložit zastupitelstvu města průběžně OŠKS

průběžně plněno

společně  OMI, schvalování investiních záměrů, OMI nárokuje v rozpočtu s 
různým stupněm pokrytí, existuje analýza stavu a potřeb školních kuchyní, 
školních hřišť, rozpracovány tělocvičny a nutné rekonstrukce. V rámci 
městského majetku vždy diskutováno o případném využití pro možné využití, 
podobně i pozemky města. 4.5./44,2

14 B.4.3.1

Zpracování mapy a seznamu (potažmo generelu) objektů a míst ve veřejném 
prostoru s potenciálem kulturní využití (např. využití technických staveb, které 
ztratily svoji funkci) - prověření transformace na kulturně komunitní zázemí či využití 
pro venkovní akce a aktivity 2014 - OŠKS, OHA

rozpracováno

OHA: Spolupracuje s OŠKS na zmapování vhodných míst pro rozvoj ve veřejném 
prostoru s potenciálem kulturního využití, využití objektů např.:  Automatických 
Mlýnů - umístění polytechnických dílen, Galerie ; Telgrafie - prověřování 
možnosti využití budovy pro školství. OŠKS: Společně s OHA zahájena práce na 
zpacování mapy a dalších krocích. 3.5.,4.7./32,2,8



15 B.4.4.1
Zpracovat koncepci podpory sportu ve městě (analýza stávajícího stavu, SWOT 
anallýza, systém podpory…) 2013 OŠKS

rozpracováno
OMI: PD zpracovaná v r.2015, opakovaně žádáno o přidělení finančních 
prostředků na realizaci. OŠKS: Koncepce schválena v červnu 2018. Průběžně 
plněno v rámci Programu podpory sportu. 3.5./32,2

16 B.4.5.2 Postupné dobudování zázemí sportovního areálu v Ohrazenicích 2014 - OŠKS, OMI rozpracováno
OMI: PD zpracovaná v r.2015, opakovaně žádáno o přidělení finančních 
prostředků na realizaci. 3.5./32,2

17 B.4.5.3 Rekonstrukce sportovního areálu Na Dukle (MAS, basketbalová hala…) 2014 - OŠKS, OMI

plněno průběžně  
NAVRŽENO 

VYŘADIT A DÁLE  
SLEDOVAT 

VÝHRADNĚ NOVÉM 
STRATEGICKÉM 

PLÁNU

Dne 23. ledna 2020 schválilo ZmP návrh dalšího postupu v PROJEKTU  DUKLA 
SPORTOVNÍ. Cílem usnesení bylo aktivovat projekční práce na multifunkční 
hale, a posílit tak dotační potenciál pro jednotlivé etapy, resp. jednotlivé 
samostatné funkční celky patřící do PROJEKTU DUKLA SPORTOVNÍ. Funční celky 
PROJEKTU jsou 1. rekonstrukce stávající haly, dvorana a parter, 2. atletická hala, 
3. multifunkční hala, 4. rekonstrukce atletické tribuny vč. valů, 5. víceúčelová 
hala. OMI: Rekonstrukce plánována v připravovaném projektu (OHA, ORS) 
Dukla sportovní. OŠKS: v rámci projektového řízení projekt Dukla sportovní, 
vede ORS. 3.5./32,2

18 B.5.2.3
Zajistit instalaci jednotlivých prvků zpracovaného navigačního a informačního 
systému po městě 2013 - 2014 KP, OŠKS, OHA plněno OHA: Probíhá průběžně doplňování. 4.7.,1.4./47,48

19 B.6.1.1
V souvislosti s připravovanou přestavbou areálu nemocnice je nezbytné ve vazbě na 
územní plán řešit její dopravní napojení a prostorové uspořádání průběžně OD, OHA

plněno

OD: Napojení Tesly i KN řešeno v přípravě projektu Rekonstrukce Mostu M117 
Kyjevský nadjezd, Informativní zpráva o stavu příprav v ZmP 29.4.2020; OHA: V 
ÚP vymezen koridor pro řešení dopravní situace v daném místě, zpracována 
Územní studie, která řeší napojení jak areálu Tesla, tak nové napojení areálu 
nemocnice. 2.4./19,20

Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru 

Komentář odborů
Návaznost na 
aktuální SPRM 
2014-2025/ Kód 
cíle/indikátor 

1 C.2.2.1 Zajistit dostavbu kanalizační sítě na území MO VI 2014 - VAK
rozpracováno

Akce probíhá, finanční krytí z části ITI, VAK a město. V roce 2020 by mělo 
proběhnout zadávací řízení a roce 2022 by mělo dojít k napojení na kanalizační 
soustavu VAK.   2

2 C.3.1.3 Zpracovat projekty veřejně zelených ploch ve městě

3 C.3.1.3.2 Park na Vinici - Stará vojenská plovárna 2013 - OHA, OMI

plněno

OHA: Revitalizace parku Stará vojenská plovárna je dopracována do DPS. 
Projekt je připraven k realizaci. OMI: V roce 2018 byla dokončena investiční 
akce "Vinice - stará vojenská plovárna - I. etapa". V roce 2019 nebyla žádná 
investiční akce realizována. 1.4./13,2

4 C.3.1.3.3 Rekreační využíti řeky Labe 2013 - OHA, OMI

plněno

OHA: Proběhla komunikace s veřejností na toto téma. Byla zpracována ÚS Pravý 
břeh Labe, která navrhuje využít potenciálu pravého břehu Labe. Dále byla 
pořízena Studie rekreační plavby - vytipovány místa pro kotvení, dále bude 
jednáno s Povodím Labe a Ředitelstvím vodních cest. OMI: OMI obdrží zadání. 1.4.,1.5./13, 2, 

5 C.3.1.3.4 Rekeační využití řeky Chrudimka 2013 - OHA, OMI

plněno

OHA: Projekt  Náhrdelník Chrudimky byl zpracován do stupně DPS (OMI). 
Proběhla realizace komunikační sítě - sdílené stezky pro cyklisty a chodce, nové 
pěší trasy, veřejné osvětlení, plánuje se doplnění území o mobiliář. Z projektu 
nebyly realizovány přístupy k řece - schody v březích a mola.  OHA zpracovalo 
jednoduchou vyhledávací studii prostupnosti nivy Chrudimky do Hostovic - 
podklad pro projekt cyklostezky nivou Chrudimky do Hostovic. OMI: 
zrealizovalo v roce 2019 investiční akci "Náhrdelník Chrudimky". 1.4.,1.5./13, 2

6 C.3.1.4
Zpracovat plán revitalizace a zajistit postupně revitalizaci významných krajinných 
prvků v intravilánu města, např. slepá ramena řek, lesoparky apod. 2013 - OHA, OŽP

plněno

OHA zpracoval návrh koncepce lesů města Pardubic. Proběhla revitalizace 
Dukelského lesa. MO III řeší  Studánecký les. Probíhají zásahy v lese 
Studáneckém a Svítkovském ke zvýšení rekreačního potenciálu. OHA zpracoval 
návrh mobiliáře do Studáneckého lesa, podle kterého SmP mobiliář vyrobily a 
rozmístily. V roce 2019 pořízena studie na revitalizaci Nemošického lesa. OŽP:  1.4.,1.5./13, 2

C. Životní prostředí a bydlení



7 C.5.1.1
Provést analýzu stávajícího stavu bytového fondu města a stanovit konečný počet 
bytových jednotek ve vlastnictví města 2014 - OMI

Navrženo k vyřazení 
z evidence

OMI: Analýza stávajícího stavu bytového fondu je obsažena v podkladových 
materiálech pro tvorbu Strategie bydlení pro město Pardubice - Akční plán pro 
rok 2020, položka č. 61. Tento dokument bude obsahovat i doporučené počty 
bytových jednotek ve vlastnictví města. 4.3./38,39

8 C.5.1.2
Vytvoření koncepce bytové politiky města s důrazem na aktuální sociální situaci a 
demografickou křivku města (stárnutí populace, zdravotní stav, sociální situace) 2013 - OMI

Navrženo k vyřazení 
z evidence

OMI: V průběhu roku 2020 bude dokončena Strategie bydlení pro město 
Pardubice - viz Akční plán 2020, položka č. 61. Dokument obsahuje doporučení, 
zohledňující sociální aspekty a předpokládanou demografickou křivku 
obyvatelstva ve vazbě k bydlení.

3.4.,4.3./31, 
38,39

9 C.5.2.1 a)
Vyhodnotit dosud pořízené územní studie a zvážit vznik nových lokalit vhodných pro 
bytovou výstavbu bytových domů 2013 -

OHA, zpracovatel 
nového ÚP

plněno

OHA: Probíhá v rámci prací na ÚP. Aktuálnost studií je průběžně prověřována, i 
vzhledem k naplněnosti rozvojových ploch. Již proběhly aktualizace některých 
studií a další se připravují. V návaznosti na nový ÚP budou dále prověřovány 
nové lokality. 3.2./1,2,27, 28

10 C.5.2.1 b)
Vyhodnotit dosud pořízené územní studie a zvážit vznik nových lokalit vhodných pro 
bytovou výstavbu rodinných domů 2013 - 

OHA, zpracovatel 
nového ÚP

plněno

OHA: Probíhá v rámci prací na ÚP. Aktuálnost studií je průběžně prověřována, i 
vzhledem k naplněnosti rozvojových ploch. Již proběhly aktualizace některých 
studií a další se připravují. V návaznosti na nový ÚP budou dále prověřovány 
nové lokality. 3.2./1,2,27, 28

11 C.5.3.1 Regenerace panelového sídliště Karlovina 2008 - 2013 městské obvody

Původní program 
RPS je již hotov, 

navrženo k vyřazení 
z evidence Další etapy projektu řešeny v rámci nových akčních plánů, sledování je tak 

duplicitní, návrh na vyřazení z tohoto systému sledování. 1.4./13,2

12 C.5.3.2 Regenerace panelového sídliště Závodu míru 2008 - 2013 městské obvody

plněno průběžně  
NAVRŽENO 

VYŘADIT A DÁLE  
SLEDOVAT 

VÝHRADNĚ NOVÉM 
STRATEGICKÉM 

PLÁNU
Další etapy projektu řešeny v rámci nových akčních plánů, sledování je tak 
duplicitní, návrh na vyřazení z tohoto systému sledování. 1.4./13,2

13 C.5.3.3 Regenerace panelového sídliště Polabiny - Pravý břeh Labe 2008 - 2013 městské obvody

plněno průběžně  
NAVRŽENO 

VYŘADIT A DÁLE  
SLEDOVAT 

VÝHRADNĚ NOVÉM 
STRATEGICKÉM 

PLÁNU
Další etapy projektu řešeny v rámci nových akčních plánů, sledování je tak 
duplicitní, návrh na vyřazení z tohoto systému sledování. 1.4./13,2

14 C.5.3.4 Regenerace panelového sídliště Dubina 2008 - 2013 městské obvody

plněno průběžně  
NAVRŽENO 

VYŘADIT A DÁLE  
SLEDOVAT 

VÝHRADNĚ NOVÉM 
STRATEGICKÉM 

PLÁNU
Další etapy projektu řešeny v rámci nových akčních plánů, sledování je tak 
duplicitní, návrh na vyřazení z tohoto systému sledování. 1.4./13,2

15 C.5.3.5 Regenerace panelového sidliště Černá za Bory 2008 - 2013 městské obvody

plněno průběžně  
NAVRŽENO 

VYŘADIT A DÁLE  
SLEDOVAT 

VÝHRADNĚ NOVÉM 
STRATEGICKÉM 

PLÁNU

Další etapy projektu řešeny v rámci nových akčních plánů, sledování je tak 
duplicitní, návrh na vyřazení z tohoto systému sledování. Ve vazbě na finanční 
prostředky původní program neaktualizován a není přepoklad získání dotace. 1.4./13,2



Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru  

Komentář odborů
Návaznost na 
aktuální SPRM 
2014-2025/ Kód 
cíle/indikátor 

1 D.1.1.3 Podporovat vybudování další infrastruktury související s letištěm 2014 - EBA, OHA
plněno

OHA:  Z hlediska ÚPD rozvoji infrastruktury nic nebrání. OHA pořídil vyhledávací 
studii na (silniční) západní tangentu města, která by měla napojit také letiště. 3.1.,4.4./40,41

2 D.1.2
Podporovat splavnění Labe do Pardubic a vybudování říčního přístavu na Labi včetně 
jeho dopravního napojení průběžně vedení města rozpracováno Trvalá priorita města, poslední překážkou je plavební komora v Přelouči. 

2.1.,1.5.,4.4./14
,40,41 

3 D.1.3

Koordinovat železniční dopravu s ostaní dopravou a podporovat modernizaci trati 
Chrudim - Pardubice - Hradec Králové, včetně přeložky na Chrudim, v souladu s 
územním plánem Hradecko-pardubické aglomerace a územními plány měst a krajů průběžně vedení města

Navrženo k vyřazení 
z evidence

Na tuto aktivitu město vliv. Navrhujeme k vyřazení z evidence.
2.1.,4.4./15,40,
41

4 D.1.4.1
Při přípravě nového územního plánu věnovat dopravě zvláštní pozornost a 
informovat zastupitelstvo města o navrhovaných řešeních 2013 - OHA, zpracovatel ÚP

plněno

OHA úzce spolupracuje se zpracovatelem nového územního plánu. Ten v rámci 
zpracování provedl revizi (racionalizaci) návrhové komunikační sítě . Pro 
informovanost ZM OHA organizuje  pracovní zasedání pro zastupitele se 
zpracovatelem ÚP. Dopravní koncept nového ÚP byl představen i na Komisi pro 
dopravu.

2.1./15, celý 
pilíř 2, MI 6,7…

5 D.2.1
Vytvořit podmínky a pomáhat při rychlé přípravě pro urychlené vybudování 
jihovýchodního obchvatu průběžně vedení města, OD rozpracováno Aktivita probíhá.

2.1.,2.3.,4.4./6,
40,41

6 D.2.2 Vytvořit podmínky a usilovat o urychlené vybudování severovýchodní tangenty průběžně vedení, města, OD rozpracováno Aktivita probíhá.
2.1,2.3.,4.4./40,
41,6

7 D.2.3

Podporovat výstavbu přeložky I/2 (jižní varianta i severní varianta tak, aby v případě 
výstavby jižní varianty jako přeložky I/2 (investorem ŘSD) existovala vždy též severní 
varianta jako komunikace II. nebo III. třídy (investorem kraj) umožňující napojení 
městských částí Staré Čívice, Popkovice a Svítkov a napojení průmyslové zóny Staré 
Čívice na komunikaci I/37 v  místě u sv. Trojice (za Hypernovou) pro zajištění 
rychlého spojení s D11 průběžně vedení města, OD

rozpracováno Aktivita probíhá.

2.1.,2.3.,4.4./40
,41,6

8 D.3.2.1
Vypracovat systém parkování ve městě se systémem parkovacích zón, se zahrnutím 
rekonstrukcí vnitrobloků, eventuálně rozšiřováním zóny placeného stání  průběžně OD

rozpracováno Aktivita probíhá.
2.6./6,7

9 D.3.2.2
Zajistit zpracování analýzy potřebnosti záchytného parkoviště pro systém P + R a P + 
G 2013 - OD, OHA plněno

OD: Zprovozněno záchytné parkoviště v kasárnách TGM. OHA: schválen 
projektový záměr, založen projektový tým. 2.6./6,7

10 D.3.2.3 Zajistit zpracování vyhledávací studie pro umístění parkovacích domů 2013 - OD, OHA

splněno

OD: Lokalizační studie parkovacích domů zpracována. OHA vytipoval lokality ve 
městě, které by z urbanistického hlediska mohly sloužit koncentrovanému 
parkování. Studii je třeba dopracovat a posoudit lokality také z hlediska 
dopravně - inženýrského (zejména otázku dopravního napojení. Bude zřejmě 
řešeno v rámci projektového týmu doprava v klidu (viz bod 3.2.2). Nyní 
prověřováno zkapacitnění konkrétního plošného parkoviště při ul. Arnošta z 
Pardubic. Byla prověřena lokalita v ulici Mezi Mosty. Aktuálně probíhá příprava 
zadání výběrového řízení na zhotovitele návrhu stavby parkovacích domů v 
ulicích Mezi Mosty a U Stadionu. 2.6./6,7

12 D.3.3.1
Vypracovat dlouhodobý plán hospodaření s vozovkou (plán rekonstrukce a oprav 
městských komunikací) 2013 OD, UMO plněno Aktivita probíhá. 2.1./15

13 D.3.3.2
Zajistit realizaci aktivit definovaných v dlouhodobém plánu rekonstrukcí a oprav 
městských komunikací 2013 OMI, UMO

plněno průběžně OMI: Opravy komunikací probíhají průběžně na základě požadavků jednotlivých 
MO případně OD. 2.1./15

14 D.4.1.1 Optimalizovat sítě MHD 2014 - DpmP, OD rozpracováno
Pravidelně prochází systém MHD optimalizačními procedůrami, naposledy 
proběhl velký optimaliztační projekt v roce 2017-2018. 2.2./16,17, 18

D. Doprava



15 D.4.1.2

Trolejové vedení Vozovna Dukla - Hlavní nádraží…vybudovat nové trolejové vedení, 
které výrazně zkrátí dobu nájezdovosti trolejbusů na linky a současně vytvořit 
alternativu pro případ neprůjezdnosti podjezdu na ulici 17. listopadu 2014 - DpmP

rozpracováno V současné době má tato stavba vydané územní rozhodnutí a je zaregistrována 
pro dotaci z OPDII. 2.2./16,17, 18

16 D.4.1.4
Modernizace odbavovacího systému MHD ve vazbě na systémy ostatních dopravců 
(IDS) 2014 DpmP

rozpracováno

V roce 2020 a 2021 bude probíhat projekt na modernizaci systému EOC v MHD 
v Pardubicích. Dojde k výměně technologie odbavení a k výměně Pardubické 
karty za novou kartu ve standardu Desfire EV1 s architekturou MAP, 
kompatibilní s kartami Českých drah. Dále dojde k propojení karetních systému 
s krajsou VLD a kartami IREDO. 2.2./16,17, 18

17 D.4.1.6
Zpracovat studii proveditelnosti pro preferenci MHD (vyhrazené BUS pruhy, 
preference na světelných křižovatkách atd.) 2014 DpmP

rozpracováno Preference MHD je zahrnuta do projektu na Inteligentní řízení dopravy a v 
současné době se již realizuje, jako součást této zakázky.

2.2.,2.3./16,17, 
18

18 D.4.1.7
Zpracovat systém modulů inteligentní silniční dopravy (kamerový systém, 
monitoring dopravy, dopravní portál) 2014 - DpmP

rozpracováno
Kamerový systém je zrealizován, monitoring dopravy taktéž a na dopravní 
ústřednu je vyhlášeno výběrové řízení včetně centrálního dopravního 
dispečinku. 2.3./6,7

19 D.4.3.2 Vypracovat dlouhodobý plán budování a oprav cyklostezek a cyklostras průběžně OD, OHA

plněno 
OD: Opravy probíhají. OHA pořídil akční plán ParduBIKE2018. RmP 30.3.2015 
schválila projektový záměr. Materiál sumarizuje veškeré připravované akce v 
oblasti budování infrastruktury pro cyklisty a nastavuje realistický plán 
postupné přípravy a realizace. V 2019 proběhla aktualizace 2.5./21

** Stav dle komentáře odboru = splněno (dokončeno)/splněno částečně (akce pokračuje, je rozpracovaná)/ nesplněno (akce nezačala, je zrušena)/popř. je navržena k vyřazení z evidence
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ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBI!TĚ 
 

Preambule 
Společenské poslání pohřebi!tě a úcta k památce zemřel"ch vy#adují, aby na pohřebi!ti bylo dbáno v!ech 
právních, zdravotních, hygienick"ch, estetick"ch a jin"ch zásad a bylo udr#ováno tak, jak to odpovídá kulturní 
vyspělosti na!í společnosti a u!lechtil"m lidsk"m vztahům. 

 
Článek I.  

Úvodní ustanovení 
1. Řád veřejného pohřebi!tě (dále jen „řád“) vydává statutární město Pardubice jako svoje opatření v 

souladu s ustanovením § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně někter"ch zákonů, 
v platném znění (dále jen „zákon o pohřebnictví“). 

2. Řád upravuje provoz veřejn"ch pohřebi!ť (dále jen „pohřebi!tě“), jejich# provozovatelem je statutární 
město Pardubice, se sídlem Pern!t"nské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČO: 00274046 a vztahuje se na tato 
pohřebi!tě: 
• Hřbitov, urnov" háj a kolumbárium na pozemku označeném jako pozemková parcela parcelního 
čísla 2396/1 o v"měře 26 879 m2 v k.ú. Pardubice.  

• Hřbitov, urnov" háj na pozemku označeném jako pozemková parcela parcelního čísla 2439/1 o 
v"měře 21 813 m2 v k.ú. Pardubice.  

• Hřbitov, urnov" háj na pozemku označeném jako pozemková parcela parcelního čísla 2439/4 o 
v"měře 13 164 m2 v k.ú. Pardubice.  

• Hřbitov, urnov" háj na pozemku označeném jako pozemková parcela parcelního čísla 645/5 o 
v"měře 8 047 m2 v k.ú. Svítkov.  

• Hřbitov, urnov" háj na pozemku označeném jako pozemková parcela parcelního čísla 87 o v"měře 3 
730 m2  v k.ú. Rosice nad Labem.  

• Hřbitov, urnov" háj a kolumbárium na pozemku označeném jako pozemková parcela parcelního 
čísla 24/1 o v"měře 9 086 m2 v k.ú. Pardubičky.  

• Hřbitov, urnov" háj na pozemcích označen"ch jako pozemkové parcely p. č. 761/1 o v"měře 1 373 
m2, 728/9 o v"měře 918 m2, 728/10 o v"měře 3 639 m2, v!e v k.ú. Lány na Důlku.  

• Hřbitov, urnov" háj na pozemku označeném jako pozemková parcela parcelního čísla 82/2 o v"měře 
1 286 m2 v k.ú. Mnětice.  

• Kolumbárium v ochozu krematoria na pozemku označeném jako stavební parcela parcelního čísla 
1884 o v"měře 653 m2 v k.ú. Pardubice.  

• Hřbitov, urnov" háj na pozemku označeném jako pozemková parcela parcelního čísla 19 o v"měře 
1303 m2 v k.ú. Hostovice u Pardubic. 

3. Provozování pohřebi!tě je zaji!ťováno podle ust. § 18 odst. 2 zákona o pohřebnictví na základě příkazní 
smlouvy prostřednictvím společnosti Slu#by města Pardubic a. s., se sídlem Pardubice – Bílé Předměstí, 
Hůrka 1803, IČO: 25262572, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci 
Králové v oddílu B, vlo#ce číslo 1527 (dále jen „správce pohřebi!tě“).  

4. Řád je závazn" pro provozovatele pohřebi!tě, správce pohřebi!tě, nájemce hrobov"ch míst, subjekty 
provozující na pohřebi!ti svoji činnost a náv!těvníky pohřebi!tě. 

 
Článek II.  

Provozní doba pohřebi"tě  
1. Provozní doba, ve které je pohřebi!tě zpřístupněno veřejnosti se stanoví takto: 

• 3. listopadu – 31. března 07,00 – 18,00 hodin  
• 1. dubna – 2. listopadu 07,00 – 20,00 hodin  
• 24. prosinec  07,00 – 24,00 hodin 
a je uvedena na jednotliv"ch pohřebi!tích na informačních tabulích u vstupů na pohřebi!tě.  
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2. Konání bohoslu#eb v kostele sv. Jiljí v Pardubičkách není tímto ustanovením dotčeno. 

 
 

Článek III.  
Pořádek na pohřebi"ti 

1. V!ichni pohybující se po pohřebi!ti jsou povinni zdr#et se takového jednání, které by se dot"kalo 
důstojnosti zemřel"ch nebo mravního cítění pozůstal"ch a veřejnosti, zejména hlučného chování, 
pou!tění přenosn"ch nosičů zvuku, po#ívání alkoholick"ch nápojů, omamn"ch a psychotropních látek, 
odhazování odpadků mimo nádob k tomu určen"ch a pou#ívání prostor pohřebi!tě a jeho vybavení k 
jin"m účelům, ne# k jak"m jsou určeny.  

2. Na pohřebi!ti je mo#né se zdr#ovat pouze v provozní době pohřebi!tě stanovené v článku II. odst. 1 
řádu.  

3. Děti do 10 let mají na pohřebi!tě přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.  
4. Na pohřebi!tě je zakázán přístup osobám pod vlivem psychotropních a omamn"ch látek a osobám se psy 

(mimo psů slepeck"ch či asistenčních) a jin"mi zvířaty.  
5. Na pohřebi!ti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, kolobě#kách, skateboardech, kolečkov"ch bruslích a 

jin"ch obdobn"ch prostředcích.  
6. Vozidla mohou na pohřebi!tě vjí#dět a zdr#ovat se zde pouze v souladu souhlasem správce pohřebi!tě a 

při splnění jím stanoven"ch podmínek. Vozidla do areálu pohřebi!ť jsou správcem pohřebi!tě vpou!těna 
nejpozději 1 hodinu před ukončením stanovené provozní doby správy hřbitova a musí pohřebi!tě opustit 
nejpozději před ukončením této provozní doby. Mimo tuto dobu pouze po předchozí dohodě. Chodci 
mají v#dy přednost před vozidly.  

7. Přístup na pohřebi!tě nebo do jeho části mů#e správce pohřebi!tě z oprávněn"ch důvodů (probíhající 
práce, povětrnostní vlivy atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.  

8. Vstup na vsypovou a rozptylovou loučku je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) 
lze umisťovat jen na plochy, které jsou na vsypové a rozptylové loučce k tomuto účelu vyhrazené. 
Správce pohřebi!tě je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary, příp. jiné předměty z 
těchto míst odstranit.  

9. Ukládání nádob, nářadí a jin"ch předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobov"ch míst není dovoleno.  
10. Svítilny a svíčky je mo#no na pohřebi!tích rozsvěcovat na jednotliv"ch hrobov"ch místech pouze tehdy, 

pokud jsou vhodn"m způsobem zabezpečeny proti vzniku po#áru. Na vsypové a rozptylové loučce je 
dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazen"ch plochách. U kolumbária a v jednotliv"ch 
kolumbárních schránkách je zakázáno svíčky zapalovat. V odůvodněn"ch případech mů#e správce 
pohřebi!tě pou#ívání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.  

11.  Z hygienick"ch důvodů není dovoleno v areálech pohřebi!ť pít vodu z vodovodního řádu a studní. Tato 
voda je určena k provozním účelům správce pohřebi!tě a na zalévání zeleně při údr#bě pronajat"ch 
hrobov"ch míst. Je zakázáno odná!et vodu v náhradních obalech z areálu pohřebi!ť.  

12. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa do k tomuto určen"ch nádob rozmístěn"ch na pohřebi!ti. 
13. Náv!těvník pohřebi!tě není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně nacházející se           

na pohřebi!ti. V"sadba ve!ker"ch dřevin je mo#ná pouze s předchozím souhlasem správce pohřebi!tě. V 
rámci udělení souhlasu je správce pohřebi!tě oprávněn stanovit podmínky v"sadby a údr#by.   

14. Pořádání pietních a vzpomínkov"ch akcí na pohřebi!ti je mo#né se souhlasem správce pohřebi!tě. Tím 
není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromá#dění podle zvlá!tního předpisu (zák. č. 
84/1990 Sb., o právu shroma#ďovacím, v platném znění).  

15. Na pohřebi!ti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takov"m způsobem, kter" 
stanoví tento řád a souhlas správce pohřebi!tě.  

16. Dozor nad dodr#ováním tohoto řádu na pohřebi!ti provádí správce pohřebi!tě. 
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Článek IV.  

Rozsah slu#eb poskytovan$ch na pohřebi"ti 
1. Správce pohřebi!tě poskytuje zejména následující slu#by: 

a. v"kopové práce související s pohřbením a exhumací,  
b. pohřbívání,  
c. provádění exhumací,  
d. ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněn"ch lidsk"ch ostatků,  
e. pronájem hrobov"ch míst,  
f. vedení související evidence o hrobov"ch místech a o ulo#ení lidsk"ch ostatků a pozůstatků,  
g. správu a údr#bu pohřebi!tě včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebi!tě,  
h. dal!í slu#by uvedené v platném ceníku správce pohřebi!tě, 
i. informační slu#by,  
j. likvidace odpadu,  
k. provoz krematoria. 
 

Článek V.  
Povinnosti a činnost správce pohřebi"tě v souvislosti s nájmem hrobov$ch míst 

1. Správce pohřebi!tě je povinen: 
a. předat nájemci hrobové místo, jen# odpovídá evidenčnímu označení ve smlouvě,   
b. umo#nit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanoven"ch v čl.       

VII. řádu,  
c. umo#nit nájemci u#ívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebi!tě, zajistit přístup ke hrobovému 

místu a zdr#et se jak"chkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s v"jimkou 
případů, kdy je to nezbytné, např. v důsledku #ivelné pohromy bezodkladně zajistit bezpečn" a 
plynul" provoz pohřebi!tě, nebo kdy je třeba provést pohřbení do blízkého hrobu, kamenosochařské 
práce nebo úpravu pohřebi!tě, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu mo#né 
pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení 
vinou správce pohřebi!tě, je správce pohřebi!tě povinen hrobové místo uvést do původního stavu. 

2. Hrobová místa správce pohřebi!tě zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly 
či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění 
mimo vymezen" prostor.  

3. Správce pohřebi!tě odpovídá pouze za ty !kody na hrobovém zařízení, které zavinil poru!ením sv"ch 
povinností. Neodpovídá za !kody způsobené vy!!í mocí a jednáním třetích osob. 
 

Článek VI.  
Povinnosti nájemce hrobového místa 

1. Nájemce hrobového místa je povinen při u#ívání hrobového místa postupovat takto: 
a. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními čl. VII. řádu. Před zahájením prací si vy#ádat 

písemn" souhlas správce pohřebi!tě a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li b"t zřízena 
hrobka, předat správci pohřebi!tě k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, 
půdorys, bokorys a řez hrobkou včetně statického v"počtu a uvedení jména a adresy realizátora 
záměru, po dokončení hrobky po#ádat správce pohřebi!tě o její technické převzetí a řídit se pokyny 
vydan"mi správcem pohřebi!tě k trvalému u#ívání hrobky.  

b. Provádět údr#bu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a 
následujícím způsobem:  
i. nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa,  

ii. zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodn"m porostem naru!ujícím estetick" 
vzhled pohřebi!tě a průbě#ně zaji!ťovat údr#bu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní 
náklady tak, aby jejich stav nebránil u#ívání hrobov"ch míst ostatních nájemců a dal!ích osob,  

iii. odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořel"ch svíček a dal!í předměty, 
které naru!ují estetick" vzhled pohřebi!tě; neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, 
je správce pohřebi!tě oprávněn to učinit sám,  
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iv. neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je naru!ena jeho stabilita a ohro#uje tak 

zdraví, #ivoty, nebo majetek dal!ích osob, pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebi!tě 
oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa, o čem# jej neprodleně 
informuje. 

c. Dřeviny na hrobovém místě či kdekoli na pohřebi!ti vysazovat pouze s předchozím souhlasem 
správce pohřebi!tě. V rámci udělení souhlasu je správce pohřebi!tě oprávněn stanovit podmínky 
v"sadby a údr#by.  

d. Bezodkladně oznamovat správci pohřebi!tě ve!keré změny údajů, potřebn"ch pro vedení evidence 
pohřebi!tě v souladu s platnou právní úpravou.  

e. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebi!tě způsobem obvykl"m na daném 
pohřebi!ti nebo jeho části.  

f. Ulo#ení lidsk"ch pozůstatků a lidsk"ch ostatků nebo jakékoli dal!í nakládaní s nimi provádět jen 
způsobem, kter" je v souladu s čl. VIII. a X. řádu a platnou právní úpravou.  

g. Zdr#ovat se na pohřebi!ti pouze v provozní době stanovené v čl. II. řádu. 
2. Nájemce je povinen na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, toto 

vyklidit a uvést do původního stavu. Neučiní-li tak, zajistí správce pohřebi!tě na náklady nájemce 
vyklizení hrobového místa, a to tak #e: 
a. urny a lidské ostatky z hrobek budou ulo#eny do společného hrobu a 
b. hrobové zařízení bude pova#ováno za věc opu!těnou. 

 
Článek VII. 

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebi"ti 
1. Práce na pohřebi!ti je mo#né provádět pouze v provozní době pohřebi!tě stanovené v čl. II. odst. 1 řádu. 
2. V souvislosti s prováděním prací mohou vozidla na pohřebi!tě vjí#dět a zdr#ovat se zde pouze za 

podmínek stanoven"ch v čl. III. odst. 6 řádu. 
3. Práce na konkrétním hrobovém místě je mo#no zahájit a# po informování správce pohřebi!tě, kter" 

mů#e stanovit podmínky pro tyto práce. 
4. Při provádění prací na pohřebi!ti je třeba dodr#ovat zejména tyto podmínky stanovené správcem 

pohřebi!tě:  
a. respektovat důstojnost pietního místa a omezit hlučné práce,  
b. neomezovat průchodnost komunikací a přístup k jednotliv"m hrobov"m místům,  
c. nenaru!ovat hrobová místa nebo jakkoliv jinak omezovat práva nájemců hrobov"ch míst,  
d. nepo!kozovat oplocení či vybavení hřbitova,  
e. zajistit ochranu zeleně, včetně kořenového systému zeleně,  
f. dodr#ovat celkovou hmotnost nalo#en"ch vozidel s ohledem na únosnost terénu, aj. 

5. V průběhu prací je rovně# nutno zachovávat pořádek a zajistit bezpečnost pracovníků i náv!těvníků 
pohřebi!tě.  

6. Bez zbytečného odkladu po skončení prací musí b"t okolí hrobového místa, na kterém byly práce 
prováděny, uvedeno do původního stavu. Odpad vznikl" v rámci provádění prací (hlína, suť, zbytky 
starého hrobového zařízení atd.), musí b"t zlikvidován podle příslu!n"ch právních předpisů (zákon č. 
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění atd.). Neprovedení likvidace odpadu na pohřebi!ti bude 
posuzováno a sankcionováno podle příslu!n"ch právních předpisů.  

7. Při zřizování hrobového zařízení hrobu je třeba dodr#ovat následující technické podmínky: 
a. základy musí odpovídat půdorysn"m rozměrům díla a hloubce základové spáry, hloubka zalo#ení 

základů je stanovena min. 0,6 m pod úrovní terénu,  
b. základy památníků a náhrobků musí b"t zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti 

působení povětrnosti, např. z prostého betonu či #elezobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva 
apod., hrobové zařízení musí b"t zhotoveno z přírodního či umělého kamene, 

c. přední a zadní rámy hrobu musí b"t v jedné přímce s rámy sousedních hrobů,  
d. vlastní náhrobek a rámy musí b"t mezi sebou jednotlivě kotveny,  
e. při stavbě na svahovitém terénu musí b"t hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno,  
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f. hloubka hrobu musí b"t u dospěl"ch osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí mlad!ích 10 let 

nejméně 1,2 m,  
g. dno hrobu musí le#et nad úrovní kolísání hladiny podzemní vody,  
h. boční vzdálenosti mezi jednotliv"mi hroby nebo hrobkami musí činit nejméně 0,3 m; na star"ch 

hřbitovech, kde není tato podmínka splnitelná, je mo#no hroby (rámy) sdru#ovat tak, aby tato 
podmínka byla splněna alespoň u dvojice hrobů (rámů), 

i. rakev s lidsk"mi pozůstatky musí b"t neprodleně po ulo#ení do hrobu zasypána zeminou,  
j. texty nápisů na náhrobcích musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřebi!tě, není dovoleno na 

náhrobních deskách a jin"ch místech hrobového zařízení umísťovat nevhodné nápisy nebo symboly, 
k. hrob včetně hrobového zařízení nesmí sv"mi rozměry přesáhnout celkovou v"měru hrobového 

místa dle platné a účinné nájemní smlouvy. 
8. Při zřizování hrobového zařízení hrobky je nájemce oprávněn zřídit hrobku způsobem, v rozsahu a za 

podmínek stanoven"ch individuálním souhlasem správce ke zřízení hrobky, v rozsahu: 
a. posouzení okolí plánované stavby (vliv na v"sadbu, okolní komunikace, přístup k sousedním 

hrobov"m místům),  
b. předlo#ení projektové dokumentace stavby hrobky (např. tvar hrobky, rozměry, odvětrávání, typ 

terénu a půdy, prostoru hrobky pro po#adovan" počet rakví, rozsah v"kopu), 
c. návrhu materiálů a hlavních konstrukčních prvků včetně po#adavků pro osazení hrobky hrobov"m 

zařízením (základové pasy, beton, v"ztu#e, betonové tvárnice) na základě předlo#eného statického 
v"počtu, 

d. určení místa ulo#ení přebytečné zeminy (zaji!tění oddělení případn"ch lidsk"ch ostatků, nalo#ení, 
odvoz a ulo#ení zeminy na skládku, dodr#ování hygienick"ch předpisů a opatření), 

e. provedení základov"ch pasů včetně dodr#ení technologick"ch postupů a parametrů pro zvolen" 
materiál stavby, 

f. zhotovení stěn, svislé i vodorovné v"ztu#e, otvorů pro patra a odvodnění, 
g. svrchní zakončení stavby (betonov" věnec, vnitřního zakrytí stropnicemi a následná izolace proti 

povrchové vodě), 
h. určení minimální světlosti otvoru pro spu!tění rakve s mo#ností opakovaného otevření bez nutnosti 

demontá#e hrobového zařízení, 
i. obsypu stěny hrobky, úpravy okolního terénu, 
j. povinnosti předat stavbu včetně souhlasu provozovatele / správce tuto stavbu u#ívat. 

9. V průběhu zhotovování, údr#by, oprav, nebo odstraňování hrobky či hrobového zařízení na pohřebi!ti, 
odpovídá nájemce hrobového místa za udr#ování pořádku, za skladování potřebného materiálu na 
místech a způsobem určen"m správcem. Odstraňovan" stavební materiál, náhrobky, či jejich části, 
stejně tak i vykopanou zeminu je nájemce povinen nejpozději před přeru!ením práce tého# dne odvézt 
na svůj náklad na určené místo – stanovené v povolení správce. Při těchto pracích nesmí b"t cesty a 
uličky na pohřebi!ti u#ívány k jinému účelu ne# ke komunikačním a nesmí b"t jejich průchodnost 
omezována.  

10. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebi!tě, kter" mů#e pro trvalé u#ívání určit: 
a. druh pou#ívan"ch rakví pro pohřbení v hrobce,  
b. způsob údr#by hrobky,  
c. dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebi!tě oprávněn archivovat.  

 
Článek VIII.  

Ukládání lidsk$ch pozůstatků a jejich exhumace 
1. Lidské pozůstatky mů#e do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebi!tě, jiná osoba jen s jeho 

souhlasem, v rámci udělení souhlasu je správce pohřebi!tě oprávněn stanovit podmínky pro ulo#ení. 
Obdobně to platí i o provádění prací spojen"ch se zaji!ťováním exhumací. Provozovatel pohřebi!tě je 
oprávněn převzít tělo zemřelého  nebo lidské ostatky k ulo#ení,  jen tehdy, je-li skutečnost úmrtí 
dolo#ena úmrtním listem, průvodním listem k přepravě těla zemřelého (umrlčí pas), zprávou 
oprávněného orgánu cizího státu nebo listem o prohlídce zemřelého, v případě podezření ze spáchání 
trestného činu v souvislosti s úmrtím je kromě toho nutn" i písemn" souhlas státního zástupce nebo 
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jiného orgánu činného v trestním řízení, kter" je k tomu oprávněn podle zvlá!tního předpisu. Pro 
převzetí jin"ch lidsk"ch pozůstatků k pohřbení do hrobu nebo hrobky se postupuje obdobně, přičem# 
postačí dolo#ení identifikace jin"ch lidsk"ch pozůstatků.  

2. V!echny rakve určené k pohřbení musí b"t označeny !títkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, 
datum narození a den pohřbu. Před spu!těním do hrobu musí víko rakve pevně a trvale spojeno se 
spodní částí rakve.  

3. Pro pohřbívání do hrobů musí b"t pou#ity konečné rakve (pokud tomu nebrání zvlá!tní případy), které 
ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidsk"mi ostatky.  

4. Pro pohřbívání do hrobek je nutno pou#ít konečnou rakev  
a. z tvrdého dřeva,  
b. do které bude umístěna poloviční zinková vlo#ka nebo  
c. kovovou.  

5. Krajská hygienická stanice mů#e v případě, #e osoba byla v době úmrtí naka#ena nebezpečnou nemocí, 
stanovit způsob nakládání s lidsk"mi pozůstatky při pohřbení.  

6. Bezprostředně po provedení pohřbení musí b"t hrob řádně zasypán zeminou a upraven, hrobka musí b"t 
zaji!těna krycí deskou.  

7. V případě, #e by dal!ím pohřbíváním mohlo dojít k ohro#ení veřejného zdraví nebo vodního 
hospodářství, mů#e o zákazu pohřbívání na pohřebi!ti rozhodnout příslu!n" orgán státní správy. Na 
pohřebi!ti, kde je zakázáno pohřbívání lidsk"ch pozůstatků do hrobů, lze nadále pohřbívat jin"mi 
způsoby, pokud orgán, kter" o zákazu rozhodoval, nerozhodl jinak. 

8. Před uplynutím tlecí doby mohou b"t lidské ostatky exhumovány na #ádost nájemce hrobového místa 
jen se souhlasem krajské hygienické stanice, nebo nařídí-li exhumaci v trestním řízení předseda senátu 
nebo státní zástupce. Bez ohledu na uplynutí tlecí doby dolo#í nájemce hrobového místa k #ádosti o 
exhumaci v#dy skutečnost úmrtí podle odst. 1 tohoto čl. a písemn" souhlas osoby uvedené v § 114 odst. 
1 občanského zákoníku. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni po#ádal; provozovatel pohřebi!tě 
zajistí při exhumaci provoz na pohřebi!ti tak, aby nebyl naru!en veřejn" pořádek a aby byl vyloučen 
přenos mo#né nákazy. Pokud jsou lidské ostatky ulo#eny v hrobu nebo hrobce, není třeba k jejich 
přemístění v rámci hrobu nebo hrobky, nemá-li b"t rakev otevřena, souhlasu krajské hygienické stanice. 
 

 
Článek IX.  
Tlecí doba 

1. Tlecí doba stanovená pro ukládání lidsk"ch pozůstatků do hrobů činí 10 let kromě hřbitova Lány na 
Důlku, kde byla stanovena tlecí doba na 12 let. 

 
Článek X.  

Ukládání zpopelněn$ch lidsk$ch ostatků 
1. Zpopelněné lidské ostatky je mo#né ulo#it na pohřebi!ti nebo tyto vyjmout (exhumovat) v#dy jen se 

souhlasem správce pohřebi!tě, ve kterém stanoví podmínky ulo#ení /vyjmutí.  
2. Ulo#ení urny do hrobu, hrobky, na urnové místo nebo do kolumbárních schránek a její vyjmutí mů#e b"t 

provedeno jen se souhlasem nájemce hrobového místa. Urna mů#e b"t ulo#ena ve zvlá!tní schránce 
nebo bez ní.  

3. Nájemce hrobového místa je povinen správci pohřebi!tě oznámit ulo#ení urny či přemístění na 
pohřebi!ti. 

4. Správce pohřebi!tě povolí ulo#ení urny i na části hrobového zařízení v jeho v"klencích nebo ve 
zvlá!tních ochrann"ch schránkách bezpečně připevněn"ch k hrobovému zařízení, pokud tomu nebrání 
estetick" vzhled nebo jiné důvody zvlá!tního zřetele hodné.  

5. Zpopelněné ostatky se mohou ukládat na pohřebi!tě bez ohledu na to, ve kterém krematoriu bylo 
zpopelnění provedeno.  

 
Článek XI.  

Rozptyl a vsyp zpopelněn$ch ostatků 
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1. Rozptyl a vsyp zpopelněn"ch ostatků provádí v"hradně správce pohřebi!tě na rozptylov"ch či 

vsypov"ch loučkách.  
2. Vsyp zpopelněn"ch ostatků se provádí vsypáním popela do jamky na vsypové loučce. 
3. Jamky pro vsyp popela jsou na vsypové loučce umístěny podle určení správcem pohřebi!tě. Hloubka 

ulo#ení musí b"t taková, aby nad ulo#en"m popelem byla minimálně 15cm vrstva zeminy.  
4. Rozptyl popela se realizuje voln"m rozsypáním popela po plo!e rozptylové loučky. 
5. O provedení rozptylu a vsypu vede správce pohřebi!tě evidenci. 
6. Místa konkrétních rozptylů a vsypů nejsou nijak zjevně označena.  
7. Rozptyl nebo vsyp popela objednává dr#itel urny s popelem zemřelého. Rozptyl nebo vsyp popela se 

provádí podle přání objednatele, buď s účastí pozůstal"ch (s obřadem), nebo bez účasti pozůstal"ch. V 
případě, #e si objednatel přeje rozptyl či vsyp s účastí pozůstal"ch (s obřadem), dohodne si se správcem 
pohřebi!tě konkrétní termín provedení. 

 
Článek XII.  

Vedení evidence 
1. Správce pohřebi!tě vede evidence související s provozováním pohřebi!tě, které obsahují následující 

údaje:  
a. jména, popřípadě jména, a příjmení osob, jejich# lidské ostatky jsou na pohřebi!ti ulo#eny, místo a 

datum jejich narození a úmrtí, pokud jsou známy. Údaje o jin"ch lidsk"ch pozůstatcích v rozsahu 
identifikace jin"ch lidsk"ch pozůstatků, 

b. datum ulo#ení lidsk"ch pozůstatků nebo lidsk"ch ostatků na pohřebi!ti včetně jejich exhumace, 
určení hrobového místa, hloubky pohřbení, druhu rakve, vlo#ky do rakve, transportního vaku; u 
zpopelněn"ch lidsk"ch ostatků druh a číslo urny v případě vsypu i místo jejich ulo#ení,  

c. záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky, které byly ulo#eny do hrobu nebo hrobky, 
byly touto nemocí naka#eny,  

d. jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a datum narození nájemce 
hrobového místa – fyzické osoby, název, sídlo a identifikační číslo nájemce hrobového místa – 
právnické osoby, 

e. datum uzavření nájemní smlouvy a dobu jejího trvání včetně údajů o změně smlouvy,  
f. údaje o zákazu pohřbívání a době jeho trvání, pokud byl zákaz vydán,  
g. údaje o hrobce, náhrobku a hrobovém zařízení daného hrobového místa, včetně údajů o vlastníku, 

pokud je odli!n" od nájemce, 
h. záznamy o speciálních ujednáních s nájemcem. 

2. Správce pohřebi!tě postupuje při zpracovávání údajů veden"ch v evidenci souvisejících s provozováním 
pohřebi!tě podle příslu!n"ch právních předpisů, zejména zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

3. Spisov" materiál, kter" má dlouhodob" v"znam (jako např. zřízení pohřebi!tě, jeho údr#ba, 
rekonstrukce apod.) archivuje správce pohřebi!tě po dobu existence pohřebi!tě. 

 
Článek XIII.  

U#ívání hrobového místa 
1. Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi 

provozovatelem pohřebi!tě zastoupen"m správcem pohřebi!tě jako pronajímatelem a nájemcem (dále 
jen „smlouva o nájmu“). Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu.  

2. V případě nájmu hrobového místa pro ulo#ení lidsk"ch pozůstatků musí b"t doba, na ni# se smlouva o 
nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla b"t dodr#ena tlecí doba stanovená v čl. IX. řádu 
prodlou#ená o jeden kalendářní rok. Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející 
pohřbení nebo ulo#ení urny.  

3. Podnájem hrobového místa je zakázán.  
4. Při projednávání změn smlouvy a záva#n"ch rozhodnutí je dosavadní u#ivatel hrobového místa, resp. 

nájemce povinen mít u sebe ve!keré doklady k hrobovému místu, tj. právní titul k u#ívání hrobového 
místa (př. smlouva o nájmu hrobového místa) a doklad o úhradě nájemného a slu#eb poskytovan"ch 
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v souvislosti s pronájmem hrobového místa. Tyto doklady spolu s průkazem toto#nosti je nájemce 
povinen na vy#ádání správci pohřebi!tě předlo#it.  

5. Právo nájmu hrobového místa přechází na osobu, kterou nájemce určil, popř. na svěřensk" fond určen" 
nájemcem. Je-li nájemcem fyzická osoba a není-li přechod nájmu na určenou osobu mo#n", anebo 
neurčí-li nájemce nikoho, přechází právo nájmu na jeho man#ela, není-li ho, na jeho děti, není-li jich na 
jeho rodiče, není-li jich na je ho sourozence; ne#ijí-li, pak na jejich děti. Není-li přechod práva nájmu na 
#ádnou z těchto osob mo#n", přechází právo nájmu na dědice zemřelého. Dědic nebo právní nástupce 
nájemce je povinen sdělit správci pohřebi!tě bez zbytečného odkladu údaje potřebné pro vedení 
evidence veřejného pohřebi!tě.  

6. Má-li nájemce, případně právní nástupce původního nájemce, platnou a účinnou smlouvu o nájmu 
hrobového místa na dobu neurčitou, resp. na dobu trvání hřbitova, a na tuto dobu té# zaplacené nájemné, 
zavazuje se hradit úhrady za slu#by spojené s nájmem, pokud je provozovatel pohřebi!tě poskytuje. 
 

Článek XIV.  
Zánik u#ívacího práva, zru"ení hrobového místa 

1. Správce pohřebi!tě mů#e odmítnout opětovně uzavřít smlouvu o nájmu v případě, #e: 
a. nájemce nezaji!ťuje údr#bu pronajatého hrobového místa a neoznámí správci pohřebi!tě ve!keré 

změny údajů potřebn"ch pro vedení evidence veřejného pohřebi!tě,  
b. nájemce neuhradil splatné závazky do dne, ke kterému ho správce pohřebi!tě písemně vyzval, 

aby tyto uhradil.  
2. Správce pohřebi!tě mů#e odstoupit od smlouvy o nájmu, s v"jimkou smlouvy o nájmu hrobu, kde dosud 

neuplynula tlecí doba, jestli#e mu nájemce neuhradí splatné závazky ani do 3 měsíců ode dne, kdy ho k 
tomu správce písemně vyzval. 

3. Správce pohřebi!tě je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 
dnů před jejím skončením. Není-li mu trval" pobyt nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci na 
pohřebi!ti způsobem, kter" je v místě obvykl", nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu a 
po dobu minimálně jednoho roku od uplynutí tlecí doby od posledního ulo#ení lidsk"ch pozůstatků a 
odkaz na veřejnou informaci umístí vhodn"m způsobem na příslu!né hrobové místo. Po marném 
uplynutí v ní stanovené lhůty dosavadní u#ívací právo k hrobovému místu zaniká. 

 
Článek XV.  

Zru"ující ustanovení 
1. Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu pohřebi!tě se zru!uje v celém rozsahu Řád pohřebi!tě, 

schválen" radou města Pardubic dne 17. 12. 2013 účinn" od 1. 1. 2014. 
 

Článek XVI.  
Závěrečná ustanovení 

1. Řád byl schválen usnesením rady města Pardubic č. …………... dne …………... a nab"vá účinnosti dne 
1. září 2020.  

2. Protiprávní jednání na pohřebi!ti mů#e b"t sankcionováno podle příslu!n"ch právních předpisů ČR, 
zejména podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění, zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, nebo zákona č. 40/2009 
Sb., trestní zákoník, v platném znění. 

 
 
 
 
       ……………………………. 

Ing. Martin Charvát 
primátor města 







Statutární město Pardubice 
Zastupitelstvo města Pardubic 

 
 
 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. ../2020,  
KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 13/2006  

O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK  
Č. 3/2007, Č. 3/2009, Č. 7/2009, Č. 1/2010, Č. 6/2010, Č. 14/2011, Č. 5/2012, 

Č. 7/2013, Č. 4/2014, Č. 6/2014, Č. 3/2015, Č. 4/2016, Č. 5/2016, Č. 7/2016, Č. 
3/2017, Č. 4/2017, Č. 5/2017, Č. 8/2017, Č. 5/2018 A Č. 2/2019 

 
 
 
Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne ….2020 usnesením č. Z/…/2020 usneslo vydat 
na základě ustanovení § 10 písm. a) a d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 
„vyhláška“):   

Čl. 1 
 

Obecně závazná vyhláška č. 13/2006 o veřejném pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek  
č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014, č. 
6/2014, č. 3/2015, č. 4/2016, č. 5/2016, č. 7/2016, č. 3/2017, č. 4/2017, č. 5/2017, č. 8/2017, č. 
5/2018 a č. 2/2019, se mění takto: 

 
1. Příloha č. 9, která stanoví tradiční akce, ve vztahu, k nimž je vymezena odlišná než zákonem 

stanovená doba nočního klidu, se nahrazuje jejím novým zněním. 
 
2. V čl. 2 odst. 1 písm. e) se text „městského obvodu Pardubice I; toto území je zobrazeno“ 

nahrazuje textem „vymezeném“.  
 

 
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 
 
 
Vyvěšeno dne: 
Sejmuto dne:  



Příloha č. 9 obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku  
 
Seznam akcí, při jejichž konání je doba nočního klidu vymezena ve vztahu k nim od 23,30 
hod. do 6,00 hod. následujícího dne:  
Akce na území městského obvodu Pardubice I: 
Pardubické hudební mlýny – areál Automatických mlýnů (červenec, srpen) 
 
 
Seznam akcí, při jejichž konání je doba nočního klidu vymezena ve vztahu k nim od 0,00 
hod. do 6,00 hod. 
 
Akce na území městského obvodu Pardubice I: 
Noc mladých výzkumníků (duben)  
Každej chvilku na španělku – areál pardubického zámku (květen) 
Folklórní festival Pardubice – Hradec Králové a Pernštýnská noc (červen) 
Městské slavnosti Pardubice – jarní část Zrcadlo umění (červen)  
Plameny rockfest – areál Pivovaru Pardubice (červen) 
ChruFest – areál Automatických mlýnů (červen) 
Koncert hudební skupiny Tři sestry - areál Pivovaru Pardubice (červenec)  
Pardubické kulturní léto (Pernštejn(l)ove, Festival chutí, vůní a řemesel, Happy Season, Pernštejnská 
fortuna) (červenec – srpen) 
Pardubický festival vína, Pardubická vinařská noc (srpen/září) 
Legální neřesti – Pernštýnské náměstí (srpen/září) 
Vítání prváků Univerzity Pardubice – areál parkoviště u zimního stadionu (září/říjen) 
Městské slavnosti Pardubice – podzimní část (říjen)  
Pardubická muzejní noc - Východočeské muzeum v Pardubicích, Východočeská galerie v Pardubicích, 
Galerie města Pardubic, Výstavní prostor Mázhaus, Zelená brána (říjen)  
Štědrovečerní zpívání na schodech radnice (prosinec)  
Štědrovečerní návštěva muzea (prosinec)  
Akce na území městského obvodu Pardubice II: 
slavnost pálení čarodějnic na louce u stezky vedoucí do Polabin (duben) 
Majáles Pardubice (květen)  
Pardubické letní kino (poslední týden v červnu až první týden v září) 
doprovodný program Mezinárodního festivalu šachů a her CZECH OPEN – areál koupaliště (září) 
 
Akce na území městského obvodu Pardubice III: 
slavnost Slet čarodějnic v centrálním parku Dubina (duben)  
Letní kino na Dubině (červenec – srpen) 
 
Akce na území městského obvodu Pardubice IV: 
slavnost pálení čarodějnic ve Staročernsku (duben) 
slavnost pálení čarodějnic v Černé za Bory u trati a u bytových domů v ul. Na Rybníčkách (duben) 
slavnost pálení čarodějnic v Nemošicích na hřišti (duben) 
slavnost pálení čarodějnic v Mněticích na louce u Chrudimky (duben) 
slavnost pálení čarodějnic v Drozdicích u Obecního domu (duben) 
slavnost posvícení v Mněticích na hřišti (září)  
slavnost posvícení v Nemošicích na hřišti (září)  
 
 



Akce na území městského obvodu Pardubice V: 
slavnost pálení čarodějnic na hřišti v Dražkovicích (duben)  
slavnost pálení čarodějnic v ul. Raisova (duben) 
slavnost pálení čarodějnic v areálu Městského atletického stadionu v ul. ČSA (duben)  
slavnost pálení čarodějnic v areálu fotbalového stadionu v ul. K Vinici (duben)  
GameCon – areál Kulturního domu Dukla (červenec) 
Pardubická muzejní noc – Krematorium, Muzeum kouzel (říjen)  
 
Akce na území městského obvodu Pardubice VI: 
slavnost Den IZS a pálení čarodějnic – Louka u Bylanky (závodiště Pardubice) (duben) 
slavnost pálení  čarodějnic  v areálu  Zlaté přilby ve  Svítkově (duben) 
slavnost pálení čarodějnic na hřišti ve Starých Čívicích (duben) 
slavnost pálení čarodějnic na hřišti v Opočínku (duben) 
slavnost pálení čarodějnic na hřišti v Lánech na Důlku (duben) 
Friends Fest – areál Dostihového závodiště Pardubice (srpen) 
Pardubická muzejní noc – Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara (říjen)  
 
Akce na území městského obvodu Pardubice VII: 
slavnost pálení čarodějnic v Rosicích nad Labem - fotbalový areál TJ Sokol Rosice (duben)  
slavnost pálení čarodějnic v Trnové - hasičská zbrojnice (duben) 
slavnost pálení čarodějnic v Doubravicích - dětské hřiště (duben) 
Pardubická muzejní noc – Železniční muzeum Rosice nad Labem (říjen)  
 
Akce na území městského obvodu Pardubice VIII: 
slavnost pálení čarodějnic v Hostovicích za kulturním domem (duben) 
Dětský den v Hostovicích za kulturním domem (červen) 
slavnost posvícení v Hostovicích za kulturním domem (září)  
   
Seznam akcí, při jejichž konání je doba nočního klidu vymezena ve vztahu k nim od 2,00 
hod. do 6,00 hod.  
Akce na území městského obvodu Pardubice VI: 
LétoFest – areál Dostihového závodiště Pardubice (červenec)     



 
Statutární město Pardubice 
Zastupitelstvo města Pardubic 

 
 
 

 
 
 
 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBIC Č.  ../2020, 

KTEROU SE ZRUŠUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA 
PARDUBIC Č. 40/99, O OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ ŘIDIČŮ TAXISLUŽBY 

NA ÚZEMÍ MĚSTA PARDUBIC 
 
Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne ….. 2020 usnesením č. Z/…/2020 usneslo 
vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 
 

Čl. 1 
Zrušovací ustanovení 

 
Obecně závazná vyhláška města Pardubic č. 40/99, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území 
města Pardubic ze dne 12.10.1999 se zrušuje.  

 
 

Čl. 2 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.7.2020. 
         

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

primátor  náměstek primátora                    statutárního města Pardubic statutárního města Pardubic   
 
 
Vyvěšeno dne: 
Sejmuto dne:  



Příloha č. 1 usnesení 
 

Memorandum 

o vzájemné spolupráci a podpoře při realizaci projektu 

sportovního areálu DUKLA SPORTOVNÍ v Pardubicích 
 

 

Účastníci memoranda 

Pardubick! kraj 

IČ: 708 928 22 

se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice,  

kter! zastupuje hejtman JUDr. Martin Netolick!, Ph.D. 

 

 

Statutární město Pardubice 

IČ: 00274046 

se sídlem Pern"t!nské náměstí 1, 530 21 Pardubice, 

které zastupuje primátor Ing. Martin Charvát 

 

 

 

Preambule 

 

Signatáři Memoranda s vědomím veřejného zájmu o podporu a rozvoj sportu, jeho 
v!znamu pro harmonick! a zdrav! #ivot obyvatel, důle#itosti sportování zejména dětí 
a mláde#e, hodnoty sportu jako nezpochybnitelného faktoru prevence sociálně ne#ádoucích 
jevů a jeho celkového přínosu v oblasti sociální i ekonomické, se společně sdílen!m důrazem 
na důle#itost kvalitní přípravy české sportovní reprezentace, sportovního vy#ití obyvatel 
Pardubic a Pardubického kraje, nezbytností garance vysoké kvality sportovní přípravy i 
zvy"ování presti#e a dobrého jména města Pardubic a Pardubického kraje, 

tímto prohlá"ením stvrzují společn! zájem na vzájemné spolupráci, koordinovaném 
přístupu a podpoře realizaci projektu sportovního areálu DUKLA SPORTOVNÍ 
v Pardubicích.  

Účastníci memoranda, Statutární město Pardubice a Pardubick! kraj, se dohodli 
společně postupovat při naplňování cílů deklarovan!ch v preambuli tohoto 
memoranda. 
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Článek I. 

Účastníci memoranda deklarují společn! cíl zlep"it podmínky pro sportovní vy#ití 
obyvatel Pardubic a Pardubického kraje a zároveň zkvalitnit v!chovu a přípravu sportovních 
talentů a reprezentantů České republiky. 

 

Článek II. 

Statutární město Pardubice a Pardubick! kraj vnímají absenci sportovní infrastruktury 
v návaznosti na "irokou členskou sportovní základnu a rostoucí poptávku po těchto 
zařízeních v Pardubicích a Pardubickém kraji a mají dále zájem vytvářet podmínky pro 
realizaci projektu tak, aby bylo mo#né naplnit očekávání sportovců na v"ech úrovních 
i ve v"ech věkov!ch kategoriích. Pardubick! kraj a Statutární město Pardubice proto deklarují 
společn! zájem vybudovat sportovní areál DUKLA SPORTOVNÍ v Pardubicích 
a umo#nit v něm přípravu sportovců a veřejnosti z řad obyvatel Pardubic a Pardubického 
kraje.  

 

Článek III. 

Účastníci memoranda nalézají soulad v nutnosti nastavit společně sdílenou 
informovanost a koordinaci při realizaci projektu sportovního areálu DUKLA SPORTOVNÍ 
v Pardubicích a postupovat v dané věci ve shodě.  

 

Článek IV. 

Účastníci memoranda vyvinou úsilí k zaji"tění a garanci vysoké sportovní 
a společenské úrovně chodu sportovního areálu DUKLA SPORTOVNÍ v Pardubicích 
a k rozvoji dobrého jména města Pardubice a Pardubického kraje. Účastníci memoranda jsou 
připraveni spolupracovat na přípravě a při hledání finančních zdrojů na v!stavbu 
a následného provozu sportovního areálu DUKLA SPORTOVNÍ v Pardubicích tak, aby byly 
splněny podmínky pro kvalitní přípravu sportovců a pro konání presti#ních sportovních akcí 
v tomto areálu krajského města Pardubického kraje.  

 

Článek V. 

Toto memorandum nab!vá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou jeho stran. Ka#dá 
ze stran mů#e toto memorandum kdykoliv vypovědět na základě písemné v!povědi 
s v!povědní dobou, která činí tři měsíce a bě#í ode dne doručení písemné v!povědí druhé 
straně. Tímto není dotčeno právo ukončení platnosti tohoto memoranda písemnou dohodou 
smluvních stran. 

Článek VI. 

Jakékoli změny memoranda lze provádět pouze ve formě písemného dodatku 
schváleného a podepsaného oběma jeho stranami. 

 

Článek VII. 

Memorandum je vyhotoveno ve dvou stejnopisech, přičem# ka#dá z jeho stran obdr#í 
po jednom vyhotovení.  

Účastníci prohla"ují, #e toto memorandum vyjadřuje jejich skutečnou vůli, s jeho 
obsahem souhlasí, co# stvrzují sv!mi podpisy. 
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Článek VIII. 

Memorandum schválila Rada Pardubického kraje dne 22.06.2020  usnesením  

č. …...../20 a Zastupitelstvo města Pardubic dne 18.05.2020 usnesením č. Z/......./20. 

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne:      V Pardubicích dne: 

 

 

 
JUDr. Martin Netolick!, Ph.D.    Ing. Martin Charvát 
hejtman Pardubického kraje    primátor Statutárního města Pardubice 



Příloha č. 1 usnesení č. 1
Návrh dotace z Programu podpory sportu pro rok 2020 nad 50 tis. Kč v kompetenci Zastupitelstva města Pardubic

De
minimis celkem z toho Pce

1 CzechTri K. Team, z.s. 2308070 ne 42 22 28 100 Kč 70 800 Kč 98 900 Kč

* vztahuje se pouze k dotačnímu titulu spolková činnost mládeže

Významní 
sportovci

Celkem 
dotaceč. Subjekt IČO

Počet mládeže* Spolková činn. 
mládeže

Provoz 
sportovišť

Výkonnostní 
sport



 
 
Příloha č. 2 usnesení  

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/  /20 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené:   Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

CzechTri K. Team, z.s.,  
sídlo: Brožíkova 425, Polabiny, 530 09 Pardubice, 
IČO: 02308070,  
číslo bankovního účtu: 2400505787/2010, 
zastoupený: Janem Tauferem, předsedou 
(dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 
2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 12.12.2019 usnesením 
č. Z/1055/2019 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením č. Z/147/2018 
(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 
 
 

III. Předmět smlouvy 
 
Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory sportu pro rok 2020 ve 

výši 98.900,- Kč (slovy: devadesát osm tisíc devět set korun českých) na realizaci projektů: 
- „spolková sportovní činnost dětí a mládeže“ v částce 28.100,- Kč (slovy: dvacet osm tisíc jedno 

sto korun českých); 
- „provoz sportovišť“ v částce 70.800,- Kč (slovy: sedmdesát tisíc osm set korun českých) 

(dále jen „projekt“). 
 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy. 
 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2020. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  

b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  

c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 
v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 

d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 24.01.2020 a 
zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 9314/2020,  

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 15.01.2021 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice 
(SmP)), 

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 
použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny 
potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, 
aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 
kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění 
účelu kontroly,  

i) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  



 

j) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

k) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

l) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  

m) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 
veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  

n) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a  čase konání akcí realizovaných v rámci 
dotovaného projektu.   

 
2. Poskytovatel je oprávněn: 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 
požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. k) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2020. 
 
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 15.01.2021.  

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 15.01.2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  
 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 
smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 



 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 

d) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 
 
3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 

rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, která 
je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 
daně, 

c) další náklady uvedené v  Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

 
2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky 
ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 
stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku 
řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky 
odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. e) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 



 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. k) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva uzavírá 
jako smlouva veřejnoprávní.  
 

2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 
Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 

 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
 

2. 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. 

 
3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

4. 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 201 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). 

 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  
 

6. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
V Pardubicích dne:  
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
……............................................................ ……............................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Jan Taufer 

 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………/2020 ze dne 18.06.2020. 
Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



Příloha č. 1 usnesení č. 2
Dotace z Programu podpory sportu na tradiční a významné akce pro rok 2020 do 50 tis. Kč v schválené Radou města Pardubic usnesením č. R/3456/2020 ze dne 20.04.2020

č. Subjekt IČO De minimis Název akce
Navrhovaná 
dotace 2020

Dotace pro subjekt na 
trad. a význ. akce

1 O nejrychlejšího chlapce a dívku Pardubic na 60 m 11 000 Kč
2 Velká Pardubická cross country 19 000 Kč
3 Školní atletický parapohár 14 000 Kč
4 Velká cena Pardubic v atletice handicapovaných 22 000 Kč
5 Český veslařský klub Pardubice, z.s. 15051358 ne Pardubické vánoční trenažéry 10 000 Kč 10 000 Kč
6 ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub TMS Pardubice 65666763 ne O štít města Pardubice podzim 4 000 Kč 4 000 Kč
7 O perníkové srdce 2020 5 000 Kč
8 Pramínek cup 5 000 Kč
9 Geometry Prague, s.r.o. 25716964 ano RunTour Pardubice 2020 35 000 Kč 35 000 Kč

10 GOLF CLUB KUNĚTICKÁ HORA z.s. 27016552 ne European young masters - neoficiální ME mládeže 17 000 Kč 17 000 Kč
11 GOLF CLUB PARDUBICE, z.s. 69152004 ne DTSV - Dětská tour severovýchod - golf 2020 finále 10 000 Kč 10 000 Kč
12 JUDOKLUB PARDUBICE z.s. 26646552 ne Velká cena Pardubic o Perníkovou medaili 16 000 Kč 16 000 Kč
13  Junák - český skaut, středisko Polaris Pardubice, z. s. 60159928 ne Pardubický atlatický přebor skautů a skautek 7 000 Kč 7 000 Kč

14 Klub potápěčů Pardubice, p.s. 00527718 ne
Mistrovství České republiky v orientačním potápění a Memoriál Jakuba 

Kalouska
9 000 Kč 9 000 Kč

15 Krasobruslařský klub Pardubice 48160377 ne Malá cena Pardubic 16 000 Kč 16 000 Kč
16 Milan Nývlt 16759974 ne Pardubická devítka 2020 41 000 Kč 41 000 Kč
17 NAC Pardubice - cyklistický spolek 65667786 ne Memoriál Česti Šilda 13 000 Kč 13 000 Kč
18 Liga pardubických škol v orientačním běhu 5 000 Kč
19 O pardubického půlkoně v orientačním běhu 21 000 Kč
20 Zimní hradubická liga v orientačním běhu 4 000 Kč
21 Mistrovství základních škol 4 000 Kč
22 Vánoční turnaj 5 000 Kč
23 xxxxxxxxxxxx fyz. os. ne PARDUBICKÝ POHÁR KOPA SPORT 2020 xxxx xxxx
24 Memoriál Míši Urbana 5 000 Kč
25 Memoriál Stanislava Svobody (turnaj ml. přípravek) 5 000 Kč
26 Velká cena města Pardubic - 2. kolo Českého poháru Arena Cup 15 000 Kč
27 Memoriál Miroslava Kroufka 8 000 Kč
28 O pohár Lídy Jelínkové 7 000 Kč
29 Sportovní klub vozíčkářů Pardubice NEZLOMENI z.s. 22909711 ne 14. ročník turnaje o Pohár města Pardubic 18 000 Kč 18 000 Kč
30 Sportovní škola basketbalu Pardubice, z. s. 48160024 ne Labský pohár 29 000 Kč 29 000 Kč

31 Tenisový klub hráčů dřevěnou pálkou Pardubice, z.s. 06717365 ne
67. ročník Turnaje o Mistra dřevěné pálky, 2. ročník Mistrovství ČR v pálce 

dvojic
10 000 Kč 10 000 Kč

32 PŘED VÁNOČNÍ ZÁVOD ŽÁKYŇ VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE 5 000 Kč
33 ZIMNÍ BĚH NAA NA 2000 M 4 000 Kč
34 MEMORIÁL M. ČÍPY 5 000 Kč
35 nohejbalový turnaj "O zlatou husu" 8 000 Kč
36 Pardubice open 2020 16 000 Kč
37 Tělovýchovná jednota Klub vodáků-turistů z.s. 00527670 ne Východočeský vodácký maraton 21 000 Kč 21 000 Kč
38 O štít města Pardubic 25 000 Kč
39 Český pohár BMX-závěrečný dvojzávod 7+8 18 000 Kč
40 TJ Loko Pardubice z.s.  15049680 ne Memoriál Blanky a Verunky Horákových 6 000 Kč 6 000 Kč
41 Turnaj kategorie GPB U 15 11 000 Kč
42 Velký dětský badmintonový turnaj 7 000 Kč
43 Turnaj kategorie GPB U 15 10 000 Kč

44 TJ Synthesia Pardubice z.s. 00654833 ne
MČR ve sprintu dospělých, ČP žáků klasik + sprint, 4. ročník mezinárodní ECU 

Cup jednotlivců a družstev
24 000 Kč 24 000 Kč

45 Wayne's World, z.s. 22710698 ne Sláva Hosana 10 000 Kč 10 000 Kč
46 Yachtclub Pardubice, z.s. 48159387 ne O Štít města Pardubic 7 000 Kč 7 000 Kč

Celkem 567 000 Kč 567 000 Kč

TJ Sokol Polabiny, z.s. 13584642 ne 28 000 Kč

Tělovýchovná jednota Dynamo Pardubice, z. s. 00527327 ne 24 000 Kč

TJ BMX Pardubice z.s. 60160365 ne 43 000 Kč

Sport Club Plavecký areál Pardubice, z.s. 15049949 ne 30 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I  00527785 ne 14 000 Kč

Pardubická malá kopaná PAMAKO z.s. 48159123 ne 9 000 Kč

SK Pardubičky, z.s. 15049027 ne 10 000 Kč

Dámský házenkářský klub Pardubice, z.s. 60161361 10 000 Kčne

OK Lokomotiva Pardubice, spolek 26606747 ne 30 000 Kč

Atletický klub-AC Pardubice, spolek 15050599 ne 30 000 Kč

Atletika Bez Bariér Pardubice, z. s. 05567394 ne 36 000 Kč



STANOVY SPOLKU 
 

Centrální polytechnické dílny, z.s. 
 

 
Čl. I.  

Název a sídlo spolku 
 

1. Název spolku: Centrální polytechnické dílny, z.s. 

2. Sídlo spolku: Pern!t"nské náměstí 1, 530 21 Pardubice.  

 
Čl. II.  

Povaha a územní působnost spolku 
 

1. Spolek „Centrální polytechnické dílny, z.s.“ (dále jen „Spolek“) je právnickou osobou 

zalo!enou v souladu s občansk"m zákoníkem.  

2. Spolek je zalo!en na dobu neurčitou jako dobrovolné, nevládní a neziskové sdru!ení 

fyzick"ch a právnick"ch osob zastupující soukrom" a veřejn" sektor, které sdru!uje zájem 

o vzájemnou spolupráci v#ech jeho členů i dal#ích subjektů jako obcí, podnikatelů, 

organizací, spolků a těch, kteří mají zájem na dal#ím rozvoji vzdělávání, #kolení a osvěty. 

3. Spolek vykonává svou činnost na území Pardubického kraje. 

4. Spolek je samostatnou právnickou osobou, a je proto oprávněn jednat v právních vztazích 

sv"m jménem a má svou vlastní majetkovou odpovědnost.  

5. Spolek neodpovídá za závazky sv"ch členů ani jin"ch subjektů. 

 

Čl. III.  
Účel a cíl Spolku 

 
1. Základním účelem Spolku je propojením subjektů veřejného, soukromého a neziskového 

sektoru přispívat k rozvoji v oblasti vzdělávání, #kolení a osvěty a k vytvoření fungující 

spolupráce podporující učení se v průběhu celého !ivota (od 3 do 99 let) formou 

neformálního, zájmového a celo!ivotního vzdělávání. 

2. Spolek si klade za cíl zvy#ovat úroveň vzdělávání rozmanitou nabídkou a kvalitou slu!eb 

v oblasti vzdělávání, #kolení a osvěty, které jsou součástí komplexního a prostupného 

systému celo!ivotního učení.  

  



Čl. IV.  
Předmět činnosti 

 

1. Hlavní činnosti, kter"mi Spolek naplňuje své cíle, jsou předev!ím:  

a) koordinace, prosazování a hájení společn"ch zájmů vycházejících zejména z 

vzdělávacího programu centrálních polytechnick"ch dílen (dále jen „CPD“), 

b) spolupráce při budování identifikace značky CPD a tvorby dobrého jména v rámci 

rozvoje celo!ivotního vzdělávání náv#těvníků/klientů. 

c) spolupráce při tvorbě strategick"ch dokumentů t"kajících se vzdělávání, #kolení a 

osvěty v souladu s obecní, krajskou a národní úrovní, 

d) přispívání k v"běru vzdělávacích témat z technick"ch a přírodovědn"ch oborů, podpora 

tvorby a průbě!né aktualizace vzdělávací nabídky včetně personálního obsazení osmi 

odborn"ch učeben a Světa dětí a Sálu SoS, a to pro děti, !áky, studenty M$, Z$, S$, 

rodiny s dětmi a dospělé, 

e) podílení se na rozvoji zájmové činnosti dětí, !áků a studentů návrhy programové 

nabídky odborníků z praxe, 

f) podílení se na přípravě, organizaci a realizaci vzdělávacích projektů,  

g) přispívání k průzkumu zájmu a tvorbě programové nabídky pro vzdělávání pedagogů a 

veřejnosti a nabídky rekvalifikací, 

h) přispívání k v"běru forem vzdělávací nabídky a odborníků pro prostory s SoS NOAA, 

i) spolupráce při průbě!né modernizaci vybavení odborn"ch prostor a efektivního 

pořizovaní materiálů potřebn"ch ke vzdělávacím aktivitám,  

j) realizace aktivit v oblasti propagace a marketingu včetně reklamy a propagace, 

budování vztahů s veřejností (PR), 

k) metodická podpora a poradenství v oblasti průzkumu vzdělávací poptávky účastníků 

včetně vytváření procesů a nástrojů pro průbě!n" sběr a anal"zu dat o náv#těvnících 

CPD, 

l) rozvoj partnersk"ch vztahů a spolupráce s veřejn"mi a soukrom"mi subjekty působícími 

v oblasti podnikání a vzdělávání, podpora a realizace partnersk"ch projektů i s okolními 

regiony, 

m) podpora realizace a realizace přeshraničních a mezinárodních aktivit v oblasti 

celo!ivotního vzdělávání, 

n) koordinace a realizace průzkumu poptávky v oblasti neformálního a celo!ivotního 

vzdělávání, 



o) navázání a udr!ování komunikace s v"znamn"mi institucemi a organizacemi.   

 

2. Vedlej!í činnosti, které Spolek realizuje k podpoře naplnění sv"ch cílů, jsou:  

a) spolupráce při v"běru partnerů, kteří prostory CPD vyu!ijí k účelům souvisejícím 

s jejich činností; účel a podmínky vyu!ití budou předem specifikovány a smluvně 

zakotveny,  

b) zaji#tění a realizace programové nabídky nad rámec specifikovan"ch vzdělávacích 

programů, 

c) podpora prodeje. 

3. Vedlej#í činnost Spolku mů!e b"t i činnost v"dělečná s tím, !e v"nosy z této činnosti 

mohou b"t pou!ity v"hradně ve prospěch naplňování cílů Spolku, spolkové činnosti a 

správy Spolku. 

4. Shora definovaného účelu činnosti Spolku bude dosahovat v souladu s obecně závazn"mi 

právními předpisy a těmito stanovami. Ve#keré vedlej#í činnosti Spolku jsou směřovány 

pro podporu hlavní činnosti a zisk z těchto činností Spolek pou!ije předev#ím k podpoře 

hlavních činností uveden"ch v bodě 1. tohoto článku a k úhradě nákladů na vlastní správu, 

příp. k úhradě dal#ích spolkov"ch činností. 

5. Spolek je zalo!en za jin"m účelem ne! podnikáním. 

 

 
 

Čl. V.  
Členství ve Spolku, vymezení práv a povinností člena Spolku  

 
1. Členem Spolku se mohou stát fyzické osoby star#í 18 let a právnické osoby z veřejného i 

soukromého sektoru, pokud se ztoto!ňují s cíli Spolku a písemně o členství po!ádají. O 

přijetí člena rozhoduje Rada Spolku. Členství je dobrovolné.  

2. Členství zakladatelů Spolku vzniká jejich účastí na ustavující valné hromadě po vyjádření 

souhlasu se stanovami Spolku. 

3. Dal#í členové jsou přijímáni do Spolku na základě písemné přihlá#ky. Přihlá#kou !adatel o 

členství vyjadřuje svou vůli b"t vázán stanovami Spolku a dal#ími předpisy Spolku a dává 

svůj souhlas s evidencí sv"ch údajů v seznamu členů Spolku. Na přijetí za člena Spolku 

nemá !ádná osoba právní nárok. 

4. O přijetí !adatele o členství do Spolku na základě jeho přihlá#ky rozhoduje Rada Spolku na 

své nejbli!#í schůzi po dni podání přihlá#ky, kdy k přijetí !adatele o členství je třeba 



souhlasu tříčtvrtinové vět#iny v#ech členů Rady. Členství vzniká ke dni splnění obou 

následujících podmínek, a to rozhodnutí Rady o přijetí za člena a zaplacením stanoveného 

ročního členského příspěvku !adatelem. Rada Spolku má právo !adatele i za splnění 

ve#ker"ch podmínek za člena Spolku nepřijmout. Důvodem pro nepřijetí !adatele o členství 

za člena Spolku mů!e b"t rozpor náplně a cílů s účelem a cíli Spolku nebo skutečnost, kdy 

přijetí za člena by mohlo pro Spolek znamenat po#kození jeho dobrého jména nebo jinou 

podobnou újmu. Případná dal#í kritéria přijetí za člena Spolku mohou b"t stanovena 

vnitřními předpisy Spolku. 

5. Přijetí nového člena či ukončení členství je mo!né v!dy k termínu nejbli!#ího jednání Rady 

Spolku. 

6. Doklad o členství je v evidenci Spolku.  

7. Členství ve spolku zaniká:  

a) vystoupením člena na základě písemného oznámení Radě Spolku, které ka!d" člen mů!e 

předlo!it kdykoliv a bez udání důvodu; v tomto případě členství končí dnem doručení 

písemného oznámení Radě Spolku, 

b) u fyzické osoby úmrtím,  

c) u právnické osoby jejím zánikem, 

d) zánikem Spolku,  

e) vyloučením člena pro záva!né poru#ení povinností vypl"vajících ze členství; o vyloučení 

mů!e rozhodovat pouze nejvy##í orgán Spolku. 

Není-li těmito stanovami určeno jinak, postupuje se při vyloučení člena podle § 239 odst. 2, 

§ 240 odst. 2 a § 242 občanského zákoníku. 

8. Člen, jeho! členství zaniklo, nemá nárok na vrácení splacen"ch člensk"ch příspěvků. 

9. Práva člena Spolku:  

Člen Spolku je oprávněn zejména:  

a) podílet se na činnosti Spolku a účastnit se jednání Valné hromady; 

b) volit a b"t volen do orgánů Spolku dle podmínek těchto stanov; 

c) účastnit se aktivit pořádan"ch Spolkem; 

d) u!ívat v"hod člena Spolku, pokud jsou takové vyhlá#eny; 

e) b"t informován o činnosti a v"sledcích práce Spolku; 

f) vyjadřovat se k aktivitám Spolku, podávat návrhy, připomínky, vzná#et dotazy orgánům 

Spolku a obdr!et odpověď na své podání. 

10. Povinnosti člena Spolku:  

Člen Spolku je povinen zejména:  



a) dodr!ovat platné stanovy Spolku, vnitřní předpisy a usnesení Spolku;  

b) aktivně se podílet na činnosti Spolku a naplňování cílů Spolku; 

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku; 

d) řádně a včas platit členské a jiné příspěvky, pokud jsou stanoveny; 

e) chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a hájit jeho zájmy.  

11. Členové Spolku neručí za případné dluhy Spolku. 

12. Rada Spolku je povinna vést seznam členů, kter" je neveřejn". Se seznamem členů nakládá 

jako s osobními údaji, a to podle příslu#n"ch právních předpisů.  

 

Čl. VI. 
Členské a jiné příspěvky 

 
1. Valná hromada na návrh Rady Spolku schvaluje Příspěvkov" řád, kter"m se stanoví 

konkrétní v"#e, splatnost a způsob úhrady člensk"ch příspěvků, či případně i dal#í jiné 

odůvodněné příspěvky členů pro kalendářní rok. Změny Příspěvkového řádu během jeho 

platnosti jsou ře#eny formou Dodatku k příspěvkovému řádu nebo přijetím nového znění 

Příspěvkového řádu. 

2. Stanovení a určení konkrétní v"#e a splatnost člensk"ch či jin"ch příspěvků podléhá 

schválení Valnou hromadou. 

3. Pokud dojde ke stanovení člensk"ch a jin"ch příspěvků, je povinností členů příspěvky 

v určeném termínu zaplatit. 

4. V případě neschválení Příspěvkového řádu pro dan" kalendářní rok zůstává v platnosti 

dosavadní Příspěvkov" řád. 

 
Čl. VII.  

Orgány spolku  
 

1. Pro zabezpečení činnosti Spolku jsou zřízeny následující orgány: 

- Valná hromada – nejvy##í orgán, 

- Rada – strategick" a koncepční orgán, 

- Předseda a Místopředseda – statutární orgán,  

- Kontrolní v"bor – kontrolní orgán. 

2. Práva a povinnosti jednotliv"ch orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh 

jejich jednání je upraven dále ve stanovách. 

3. Valná hromada je tvořena shromá!děním v#ech členů Spolku, ostatní orgány jsou volené. 



4. Funkční období volen"ch orgánů je pětileté, členové volen"ch orgánů mohou b"t do sv"ch 

funkcí voleni opakovaně. 

5. Členství ve volen"ch orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím 

funkčního období, odstoupením z funkce ve voleném orgánu nebo odvoláním člena 

voleného orgánu Valnou hromadou pro hrubé poru#ení jeho povinností. 

6. Odstoupení z funkce musí člen voleného orgánu oznámit písemn"m prohlá#ením, zaslan"m 

nebo doručen"m Spolku. Funkce zaniká dnem, kdy tuto skutečnost vezme Rada Spolku na 

vědomí. 

7. Je-li členem voleného orgánu Spolku právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji 

v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje její statutární zástupce. 

8. Hlasy členů volen"ch orgánů Spolku mají stejnou váhu. 

9. Podrobnosti o způsobu jednání orgánů (včetně zastupování při hlasování a hlasování per 

rollam) upravuje jejich jednací řád. Jednací řád orgánu podléhá schválení dotyčného 

orgánu. 

  
Čl. VIII.  

Valná hromada 
 

1. Valná hromada je nejvy##ím orgánem Spolku. Je tvořena v#emi členy Spolku. 

2. Je-li členem Spolku právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v nejvy##ím orgánu 

zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje její statutární zástupce.  

3. Valnou hromadu svolává statutární orgán Spolku, a to nejméně jedenkrát ročně. Statutární 

orgán Spolku je povinen svolat Valnou hromadu v!dy, kdy! o to písemně po!ádá nejméně 

jedna třetina členů. Valnou hromadu mů!e svolat i Kontrolní v"bor, jestli!e to vy!adují 

zájmy Spolku. 

4. Hlasovací právo je u zakladatelů Spolku stanoveno ve stejném poměru jako v Radě Spolku 

(tj. tři hlasy pro statutární město Pardubice, ostatní zakladatelé – ka!d" po jednom hlasu). 

Ka!d" dal#í přistupující člen má jeden hlas, není-li stanoveno jinak.     

5. Valná hromada je usná#eníschopná, je-li přítomna nadpoloviční vět#ina v#ech členů Spolku, 

a zároveň jsou-li na ní přítomni zakladatelé Spolku, kteří mají tříčtvrtinovou vět#inu v#ech 

sv"ch hlasů. Nesejde-li se usná#eníschopná Valná hromada, předsedající ji ukončí a po 15 

minutách od ukončení řádné Valné hromady se koná náhradní Valná hromada se shodn"m 

programem. Tato Valná hromada je usná#eníschopná bez ohledu na počet přítomn"ch. 

Náhradní Valná hromada nemů!e rozhodnout o zále!itostech uveden"ch v odst. 7 písm. a) 

a! g) tohoto článku. 



6. Zařazení nov"ch bodů programu na jednání Valné hromady je mo!né, vysloví-li s tím 

souhlas nadpoloviční vět#ina na jednání přítomn"ch členů Spolku. 

7. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu tříčtvrtinové vět#iny v#ech přítomn"ch členů na Valné 

hromadě, s v"jimkou následujících rozhodnutí, k jejich! přijetí je třeba v!dy současně 

souhlasu tříčtvrtinové vět#iny v#ech hlasů zakladatelů Spolku:  

a) změna stanov;  

b) schvalování Příspěvkového řádu; 

c) schvalování rozpočtu Spolku;  

d) vyloučení člena Spolku;  

e) zru#ení Spolku; 

f) jakékoli rozhodnutí t"kající se volen"ch orgánů Spolku;  

8. Valná hromada rozhoduje o následujících nále!itostech: 

a) rozhoduje o změnách stanov Spolku; 

b) schvaluje roční rozpočet Spolku a zprávu o hospodaření Spolku; 

c) schvaluje v"roční zprávu Spolku; 

d) volí členy Rady a Kontrolního v"boru;  

e) dle potřeby volí dal#í orgány Spolku;  

f) má právo rozhodnout o odvolání zvolen"ch členů orgánů;  

g) schvaluje jednací řád Valné hromady Spolku; 

h) na návrh Rady stanoví v"#i, splatnost a způsob úhrady člensk"ch a dal#ích příspěvků 

(Příspěvkov" řád);  

i) rozhoduje o v#ech dal#ích otázkách, které si k rozhodování vyhradí; 

j) rozhoduje o zániku členství (vyloučení členů); 

k) rozhoduje o sloučení, zru#ení Spolku nebo jeho přeměně. 

  



Čl. IX.  
Rada  

 
1. Rada je strategick"m a koncepčním orgánem Spolku.  

2. Rada je ze své činnosti zodpovědná Valné hromadě. 

3. Rada je pětičlenná, včetně Předsedy a Místopředsedy. Rada je tvořena zástupci zakladatelů, 

přičem! tři členové rady jsou v!dy zástupci statutárního města Pardubice, jeden je 

zástupcem Krajské hospodářské komory Pardubického kraje a jeden je zástupcem 

(předsedou správní rady) Nadace pro rozvoj města Pardubic. Členové Rady jsou voleni na 

dobu 5 let.  

4. Členové Rady volí ze sv"ch členů Předsedu a jednoho Místopředsedu Spolku, kter"mi jsou 

zástupci statutárního města Pardubice. Funkční období členů Rady je pětileté, neskončí v#ak 

dříve ne! je Valnou hromadou zvolena nová Rada. 

5. Radu svolává a její jednání řídí Předseda, v době jeho nepřítomnosti Místopředseda.  

6. Rada se schází nejméně 4x ročně. Z jednání Rady se pořizuje zápis. 

7. Rada je usná#eníschopná, je-li přítomna tříčtvrtinová vět#ina v#ech jejich členů. Rozhodnutí 

Rady je přijato, hlasuje-li pro něj tříčtvrtinová vět#ina v#ech přítomn"ch členů Rady. 

K přijetí rozhodnutí o přijetí člena Spolku a k rozhodnutí o návrhu Příspěvkového řádu je 

třeba souhlasu tříčtvrtinové vět#iny v#ech členů Rady. Při rozhodování je hlasovací právo 

členů Rady rovné. 

8. Rada spolku zejména: 

a) koordinuje činnost Spolku; 

b) navrhuje roční rozpočet Spolku; 

c) schvaluje vnitřní předpisy, směrnice a metodické pokyny pro práci Spolku;  

d) rozhoduje o přijetí člena Spolku; 

e) navrhuje Valné hromadě v"#i člensk"ch a dal#ích příspěvků včetně způsobů jejich 

úhrady a splatnosti (Příspěvkov" řád);  

f) zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady; 

g) připravuje a předkládá Valné hromadě v"roční zprávu o činnosti a zprávu 

o hospodaření; 

h) rozhoduje o zále!itostech, které nejsou stanovami nebo rozhodnutími Valné hromady 

vyhrazeny do působnosti jinému orgánu. 

  



Čl. X.  
Předseda a Místopředseda  

 
1. Předseda a Místopředseda Spolku jsou statutárním orgánem Spolku, kter" řídí činnost 

Spolku v souladu se stanovami a vnitřními předpisy po celé své funkční období. Statutární 

orgán zastupuje Spolek navenek, jedná jeho jménem a koordinuje jeho činnost, přijímá 

zaměstnance Spolku do pracovního poměru a rozhoduje o bě!n"ch zále!itostech Spolku. 

Předsedou a Místopředsedou Spolku jsou v!dy zástupci statutárního města Pardubic. 

2. Předseda i Místopředseda zastupují Spolek ka!d" samostatně. U právních jednání 

vy!adujících písemnou formu připojí Předseda či Místopředseda k názvu Spolku svůj 

podpis, případně i údaj o své funkci.  

3. Předseda, resp. Místopředseda svolává Valnou hromadu, a to nejpozději 15 kalendářních 

dnů před jejím konáním. 

4. Předseda, resp. Místopředseda je předev#ím odpovědn" za plnění rozhodnutí Rady, vedení 

průkazného účetnictví a plynul" chod Spolku. 

5. Předseda i Místopředseda jsou členy Rady a jsou voleni Radou na dobu pěti let. 

6. Předseda i Místopředseda jsou ze své činnosti odpovědní Valné hromadě. 

 
Čl. XI.  

Kontrolní v"bor  
 

1. Kontrolní v"bor je kontrolní orgán Spolku, kter" za svou činnost odpovídá Valné hromadě. 

2. Funkční období členů Kontrolního v"boru je pětileté, neskončí v#ak dříve ne! je Valnou 

hromadou zvolen nov" Kontrolní v"bor. Člen Kontrolního v"boru nesmí b"t členem 

statutárního orgánu Spolku. 

3. Kontrolní v"bor je tříčlenn". Předsedou Kontrolního v"boru je v!dy zástupce Krajské 

hospodářské komory Pardubického kraje, ostatní dva členové Kontrolního v"boru jsou 

zástupci statutárního města Pardubice. 

4. Členové Kontrolního v"boru volí ze sv"ch řad předsedu a zprávu o této volbě podávají 

Valné hromadě a Radě. 

5. Kontrolní v"bor se schází podle potřeby, nejméně v#ak dvakrát do roka. Schůzi svolává a 

řídí předseda Kontrolního v"boru.  

6. Kontrolní v"bor rozhoduje nadpoloviční vět#inou hlasů v#ech sv"ch členů. Při rozhodování 

je hlasovací právo členů Kontrolního v"boru rovné. 

7. Kontrolní v"bor zejména: 



a) předkládá stanovisko k v"roční zprávě o činnosti a hospodaření Spolku před jejím 

schválením Valnou hromadou; 

b) vykonává dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje Radu na zji#těné nedostatky a 

podává návrhy na jejich odstranění; 

c) dohlí!í na to, !e Spolek vyvíjí činnost v souladu se stanovami Spolku a s usneseními 

orgánů Spolku, s platn"mi právními předpisy a platn"mi pravidly; 

d) mů!e nahlí!et do účetních knih a jin"ch dokladů organizace a mů!e po!adovat 

vysvětlení k jednotliv"m zále!itostem; 

e) svolává mimořádné jednání Valné hromady a Rady, jestli!e to vy!adují zájmy Spolku;  

f) nejméně jednou ročně podává zprávu Valné hromadě spolku o v"sledcích své kontrolní 

činnosti.  

Čl. XII. 
Nakládání s majetkem a zdroje příjmu 

 
1. Majetek spolku je tvořen movit"m i nemovit"m majetkem, peně!ními prostředky, 

pohledávkami a jin"mi majetkov"mi právy. 

2. Majetek spolku včetně peně!ních a jin"ch v"nosů mů!e b"t vyu!it jen k cílům, k nim! byl 

spolek zalo!en. 

3. Zdrojem příjmů jsou: 

a) řádné a mimořádné členské příspěvky, pokud jsou tyto Valnou hromadou stanoveny; 

b) v"nosy z organizovan"ch aktivit v souladu s posláním spolku; 

c) dary a příspěvky fyzick"ch a právnick"ch osob z ČR i zahraničí; 

d) národní a krajské dotace a granty;  

e) fondy EU a dal#í zahraniční fondy, granty a programy;  

f) v"nosy z vlastní činnosti spolku, kapitálov"ch vkladů a úroků. 

 
Čl. XIII.  

Hospodaření 
 

1. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou. 

2. Spolek se sv"m majetkem hospodaří v souladu s obecně platn"mi právními předpisy 

a předpisy Spolku, vede o něm účetnictví, dokumentaci a event. i jiné záznamy. 

3. Za hospodaření Spolku a případně po!adované ověření správnosti hospodaření externím 

auditem je odpovědná Rada Spolku. Ta ka!doročně předkládá Valné hromadě zprávu 

o hospodaření, včetně finanční uzávěrky. Zároveň pověřuje osoby odpovědné za nakládání 

s veřejn"mi prostředky z řad pracovníků Spolku. 



   
 
Čl. XIV. 

Zru!ení, přeměna, likvidace a zánik spolku  

1. Spolek zaniká: 

a) dobrovoln"m rozpu#těním;  

b) přeměnou Spolku – to je fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy Spolku; 

c) úředním rozhodnutím.  

2. O podání návrhu na dobrovolné zru#ení Spolku rozhoduje Valná hromada.  

3. Po zru#ení Spolku se vy!aduje jeho likvidace, leda!e celé jeho jmění nab"vá právní 

nástupce. 

4. Likvidační zůstatek bude předán statutárnímu městu Pardubice. 

5. Při zániku Spolku postupuje Spolek analogicky podle příslu#n"ch ustanovení občanského 

zákoníku, přičem! činnost likvidátora vykonává Rada Spolku. 

6. Zru#uje-li se Spolek při přeměně, zru#uje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny.  

7. Spolek zaniká dnem v"mazu ze spolkového rejstříku. 
 

Čl. XV.  
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tento Spolek vzniká jeho zápisem do veřejného rejstříku (spolkového rejstříku), vedeného 

příslu#n"m rejstříkov"m soudem, kter"m je Krajsk" soud v Hradci Králové, podle 

příslu#n"ch ustanovení zákona č. 304/2013 Sb., o veřejn"ch rejstřících právnick"ch a 

fyzick"ch osob, ve znění pozděj#ích předpisů.  

2. Zakladatelé jsou společně a nerozdílně povinni učinit, bez zbytečného odkladu po přijetí 

těchto stanov, ve#kerá právní jednání směřující ke vzniku Spolku a ke splnění v#ech 

povinností, které z toho vypl"vají, zejména podat nejpozději ve lhůtě 15 dnů od zalo!ení 

Spolku přijetím těchto stanov dle ust. § 226 občanského zákoníku návrh na zápis Spolku do 

Spolkového rejstříku.  

 
 
V Pardubicích dne ………................. 
  
  
  
Za zakladatele – statutární město Pardubice: 
 
 



 
 
.................................................................... 
              primátor  
 
 
 
Za zakladatele – Nadace pro rozvoj města Pardubic: 
 
 
 
 
.................................................................... 
        předseda správní rady 
 
 
 
 
Za zakladatele – Krajská hospodářská komora Pardubického kraje: 
 
 
 
 
.................................................................... 
       předseda představenstva      



Příloha č. 1 usnesení č. 1 - Dotace doporučené RmP ke schválení 

1 085 400 Kč

1
Dorostová unie z.s., Dorostová skupina 015 
Pardubice

70148031 111 000 Kč 15 000 Kč OK OK ANO 23 14 15 000 Kč

2 SelectDance z.s. 6699286 234 000 Kč 12 250 Kč OK OK ANO 25 7 8 750 Kč

3 Radost Pardubice, z.s. 42194334 120 000 Kč 20 000 Kč OK OK ANO 34 8 13 600 Kč

4
Junák - česk! skaut, středisko Dívčí Pardubice, 
z.s.

60159944 116 000 Kč 25 500 Kč OK OK ANO 18 14 12 600 Kč

5
Junák - česk! skaut, středisko Dívčí Pardubice, 
z.s.

60159944 109 000 Kč 16 000 Kč OK OK ANO 18 15 13 500 Kč

6 Sluníčko - Centrum pro rodinu, z.s. 22768866 405 975 Kč 36 975 Kč OK OK ANO 43 14 30 100 Kč

7
Pion!r, z. s. - Pion!rská skupina Přátelství, 
Pardubice

65667514 200 200 Kč 16 575 Kč OK OK ANO 17 15 12 750 Kč

8
Junák - česk! skaut, středisko Polaris Pardubice, 
z.s. 

60159928 127 520 Kč 34 020 Kč OK OK ANO 27 21 28 350 Kč

9
Junák - česk! skaut, středisko Polaris Pardubice, 
z.s. 

60159928 85 380 Kč 19 380 Kč OK OK ANO 17 19 16 150 Kč

10
Junák - česk! skaut, středisko Polaris Pardubice, 
z.s. 

60159928 120 100 Kč 18 500 Kč OK OK ANO 21 16 16 800 Kč

11
Junák - česk! skaut, středisko Polaris Pardubice, 
z.s. 

60159928 100 100 Kč 12 600 Kč OK OK ANO 21 15 12 600 Kč

12
Junák - česk! skaut, středisko Polaris Pardubice, 
z.s. 

60159928 100 200 Kč 19 800 Kč OK OK ANO 24 15 18 000 Kč

13 Pop Balet 70804818 1 400 000 Kč 20 000 Kč OK OK ANO 27 15 20 000 Kč

14 Radka Ministrová 63600765 460 000 Kč 25 000 Kč OK OK ANO 24 15 18 000 Kč

15 Pion!rská skupina MOV Polabiny III 65667646 115 000 Kč 19 040 Kč OK OK ANO 17 14 11 900 Kč

16
Pion!r, z.s. - Pion!rská skupina Slávy Horníka 
Pardubice

65667581 291 000 Kč 30 000 Kč OK OK ANO 29 15 21 750 Kč

17
Českomoravsk! odborov! svaz civilních 
zaměstnanců armády, základní organizace 
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice

70932719 256 800 Kč 15 000 Kč OK OK ANO 18 15 13 500 Kč

Na letní táborovou činnost v Programu podpory volnočasov!ch a vzdělávacích aktivit alokováno celkem

POBYTOVÉ LETNÍ TÁBORY 2020

Poř.č. "adatel IČ Celkové náklady 
na tábor

Po#adovaná 
dotace

Formální 
správnost 

#ádosti 

Věcná správnost 
#ádosti 

Splnění 
podmínek pro 

poskytnutí 
dotace

Počet dětí z 
Pardubic 

Počet dnů

NAVRHOVANÉ 
PROSTŘEDKY     

50 Kč/dítě/den nebo 
po!adovaná dotace 



Příloha č. 1 usnesení č. 1 - Dotace doporučené RmP ke schválení 

18 Klub Chlapeckého sboru Bonifantes 70155500 232 200 Kč 30 000 Kč OK OK ANO 24 10 12 000 Kč

19 Kamarádi z Dubiny 26584930 280 000 Kč 40 000 Kč OK OK ANO 43 14 30 100 Kč

20 OK Lokomotiva Pardubice 26606747 482 000 Kč 30 000 Kč OK OK ANO 40 14 28 000 Kč

21 DFS Perníček, o.s. 22839828 411 000 Kč 40 000 Kč OK OK ANO 47 12 28 200 Kč

22
Junák - česk! skaut, přístav Sedmička Pardubice, 
z. s.

60159961 85 000 Kč 15 000 Kč OK OK ANO 15 8 6 000 Kč

23
Junák - česk! skaut, přístav Sedmička Pardubice, 
z. s.

60159961 148 000 Kč 30 000 Kč OK OK ANO 35 11 19 250 Kč

24
Junák - česk! skaut, přístav Sedmička Pardubice, 
z. s.

60159961 47 000 Kč 7 000 Kč OK OK ANO 16 7 5 600 Kč

25
Junák - česk! skaut, středisko $estka Pardubice, 
z.s.

60159979 135 000 Kč 30 000 Kč OK OK ANO 54 14 30 000 Kč

26
DAITÓ RYU - sprotovní bojová umění 
Pardubice, o.s.

22690883 181 000 Kč 10 000 Kč OK OK ANO 16 8 6 400 Kč

27 Tábory s námi, o.s. 26580713 960 000 Kč 40 000 Kč OK OK ANO 25 16 20 000 Kč

28 Sporotvní %kola basketbalu Pardubice 48160024 227 900 Kč 54 500 Kč OK OK ANO 46 8 18 400 Kč

29 Salesiánsk! klub mláde#e, z.s. Pardubice 65667425 45 900 Kč 8 000 Kč OK OK ANO 17 6 5 100 Kč

492 400 Kč

30 OLYMP v!chodní Čechy, z.s. 8027439 35 000 Kč 5 000 Kč OK OK ANO 20 5 3 500 Kč

31 OLYMP v!chodní Čechy, z.s. 8027439 35 000 Kč 5 000 Kč OK OK ANO 20 5 3 500 Kč

32 OLYMP v!chodní Čechy, z.s. 8027439 35 000 Kč 5 000 Kč OK OK ANO 20 5 3 500 Kč

33
Junák - česk! skaut, přístav Sedmička Pardubice, 
z. s.

60159961 44 700 Kč 4 700 Kč OK OK ANO 19 5 3 325 Kč

34
DAITÓ RYU - sprotovní bojová umění 
Pardubice, o.s.

22690883 133 000 Kč 20 000 Kč OK OK ANO 13 5 2 275 Kč

Formální 
správnost 

#ádosti 

Věcná správnost 
#ádosti 

PŘÍMĚSTSKÉ LETNÍ TÁBORY 2020

NAVRHOVANÉ 
PROSTŘEDKY      

35 Kč/dítě/den nebo 
po!adovaná dotace 

Splnění 
podmínek pro 

poskytnutí 
dotace

Počet dětí z 
Pardubic

Počet dnů Poř.č. "adatel IČ Celkové náklady 
na tábor

Po#adovaná 
dotace



Příloha č. 1 usnesení č. 1 - Dotace doporučené RmP ke schválení 

35 SUP MOTION Pardubice 8915954 OK OK ANO 15 5 2 625 Kč

36 SUP MOTION Pardubice 8915954 OK OK ANO 19 5 3 325 Kč

37 Univerzita Pardubice 216275 123 105 Kč 20 000 Kč OK OK ANO 42 5 7 350 Kč

38 Sporotovní %kola basketbalu Pardubice 48160024 113 420 Kč 35 420 Kč OK OK ANO 36 5 6 300 Kč

39 Lanové centrum Pardubice s.r.o. OK OK ANO 21 4 2 940 Kč

40 Lanové centrum Pardubice s.r.o. OK OK ANO 29 5 5 075 Kč

41 Lanové centrum Pardubice s.r.o. OK OK ANO 20 5 3 500 Kč

42 Lanové centrum Pardubice s.r.o. OK OK ANO 23 5 4 025 Kč

43 Lanové centrum Pardubice s.r.o. OK OK ANO 38 5 6 650 Kč

44 Sportovní klub Lvíček Pardubice z.s. 2671158 350 000 Kč 50 000 Kč OK OK ANO 46 725 Kč

45 Děti sportu, z. s. 2917548 985 000 Kč 45 000 Kč OK OK ANO 36 540 Kč

141 155 Kč

46 Lanové centrum Pardubice s.r.o. 28777816 86 000 Kč 28 000 Kč OK OK ANO 38 4 15 200 Kč

47
DAITÓ RYU - sprotovní bojová umění 
Pardubice, o.s. 

22690883 31 000 Kč 6 000 Kč OK OK ANO 12 5 6 000 Kč

48 Děti sportu, z.s. 2917548 122 000 Kč 38 000 Kč OK OK ANO 59 5 29 500 Kč

49 Sportovní klub Lvíček Pardubice, z.s. 2671158 38 000 Kč 10 000 Kč OK OK ANO 30 4 10 000 Kč

60 700 Kč

694 255 KčCELKEM DOTACE PRO RMP

Nárok na 
poskytnutí 

dotace

Počet dětí s 
pobytem na 

území 
Pardubickéh

o kraje

Počet dnů v 
SPP

NAVRHOVANÉ 
PROSTŘEDKY   

100 Kč/dítě/den nebo 
po!adovaná dotace 

1335

1044

PŘÍMĚSTSKÉ LETNÍ TÁBORY V RÁMCI SPORTOVNÍHO PARKU PARDUBICE 2020

Poř.č. "adatel IČ Celkové náklady 
na tábor

Po#adovaná 
dotace

Formální 
správnost

Věcná správnost

28777816 509 000 Kč 52 000 Kč

208 000 Kč 16 000 Kč



Příloha č. 1 usnesení č. 2 - Doporučeno ZmP ke schválení 

Na letní táborovou činnost v Programu podpory volnočasov!h a vzdělávacích aktivit alokováno celkem 1 085 400 Kč

1
Profesní odborová unie zdravotnick!ch 
pracovníků Čech, Moravy a Slezska

13694383 792 000 Kč 80 000 Kč OK OK ANO 96 15 72 000 Kč

2 Letní dětsk! tábor Pardubice,z.s. 1504592 409 000 Kč 80 000 Kč OK OK ANO 99 15 74 250 Kč

146 250 Kč

Počet dnů

NAVRHOVANÉ 
PROSTŘEDKY     

50 Kč/dítě/den nebo 
po!adovaná dotace 

CELKEM DOTACE PRO ZMP

POBYTOVÉ LETNÍ TÁBORY 2020

Poř.č. "adatel IČ
Celkové 

náklady na 
tábor

Po#adovaná 
dotace

Formální 
správnost 
#ádosti 

Věcná správnost 
#ádosti 

Splnění 
podmínek pro 

poskytnutí 
dotace

Počet dětí z 
Pardubic 



 
Příloha č. 2 usnesení č. 2 
 

 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/xxxx/20 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené:  Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Letní dětský tábor Pardubice, z.s., 
 sídlo: Staré Jesenčany 129, 530 02 Pardubice, 
 IČO: 1504592, 

 číslo bankovního účtu: 67717524/2010, 
 zastoupený: Mgr. Radkem Vančurou, předsedou spolku, 

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory volnočasových 
a vzdělávacích aktivit pro rok 2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na schůzi dne 12. 
12. 2019 usnesením č. Z/1052/2019 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací 
z rozpočtu statutárního města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 
usnesením č. Z/147/2018 (Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou 
zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce 
dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje 
uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených 
touto smlouvou.  



 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory volnočasových a 
vzdělávacích aktivit ve výši 74.250 Kč (slovy: Sedmdesátčtyřitistdvěstěpadesátkorunčeských) na 
realizaci projektu „Letní dětský tábor Želetava, Jindřichovice – Havlišův mlýn“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 9. 2020. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 20. 5. 2020 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 48643/2020, vyúčtovat dotaci na položky 
stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 75 % z celkových vynaložených nákladů 
projektu, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do 30. 10. 2020 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice 
(SmP)), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 
jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 
všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 
součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 
a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 
nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  



 

 

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 
požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  
 

3.  Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu. Grafické návrhy 
materiálů je třeba zaslat ke kontrole použití loga na email propagace@mmp.cz. 
 

 
 

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 30. 10. 2020. 
 
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 30. 10. 2020.  

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na 

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30. 10. 2020. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 
která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 
neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 
byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž 
byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 
smlouvou včetně souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit 
poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se 
považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 
smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 

3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 
částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 
částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 
odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 
promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 



 

 

kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  

 
2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 

odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  
Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů – GDPR). 



 

 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.  

 
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy.  

 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Mgr. Radek Vančura   

 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/……/2020 ze dne 18. 6. 2020 
Ing. Petra Šnejdrová, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic. 



 
 
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
 

 

 

 

Název projektu:  

Soupis všech nákladových položek projektu 
(uznatelné i neuznatelné náklady)

Celková výše 
nákladové 

položky 

Výše nákladové 
položky hrazené z 

poskytnuté dotace 

Nákup materiálu 42 000 Kč 34 000 Kč
Doprava 36 000 Kč 30 250 Kč
Ubytování 150 000 Kč
Služby, energie 5 000 Kč
Potraviny pro účely tábora 151 000 Kč 10 000 Kč
Ostatní 25 000 Kč

Celkové náklady na projekt 409 000 Kč 74 250 Kč

Předpokládané financování projektu Celkem 
Dotace MmP 74 250 Kč
Další dotace (Krajský úřad, Ministerstva)
Sponzoři
Platby účastníků tábora 334 750 Kč
Vlastní zdroje 
Ostatní 

Celkové příjmy na realizaci projektu 409 000 Kč

Letní dětský tábor Pardubice - Havlišův 
mlýn u Želetavy 

FINANČNÍ ROZPOČET PROJEKTU

Při sestanování finančního rozpočtu vycházejte z rozpočtu, který je součástí  Žádosti  o 
poskytnutí dotace. 



 
Příloha č. 3 usnesení č. 2 
 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/xxxx/20 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené:  Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Zdravotní organizace Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků Pardubice, 
 sídlo: Kyjevská 44, Pardubičky, 530 03 Pardubice,  
 IČO: 06166571, 

 číslo bankovního účtu: 050016-1202963379/0800, 
 zastoupený: Karolínou Kopeckou, předsedkyní, 

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory volnočasových 
a vzdělávacích aktivit pro rok 2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na schůzi dne 12. 
12. 2019 usnesením č. Z/1052/2019 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací 
z rozpočtu statutárního města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 
usnesením č. Z/147/2018 (Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou 
zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce 
dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje 
uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených 
touto smlouvou.  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory volnočasových a 
vzdělávacích aktivit ve výši 72.000 Kč (slovy: Sedmdesátdvatisíckorunčeských) na realizaci projektu 
„Dětský tábor Balda, Polička – Pomezí“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 9. 2020. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 26. 5. 2020 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 50981/2020, vyúčtovat dotaci na položky 
stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 75 % z celkových vynaložených nákladů 
projektu, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 10. 2020 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice 
(SmP)), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 
jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 
všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 
součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 
a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 
nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  



 

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 
požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  
 

3.  Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu. Grafické návrhy 
materiálů je třeba zaslat ke kontrole použití loga na email propagace@mmp.cz. 
 

 
 

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. 10. 2020. 
 
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. 10. 2020.  

 
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. 10. 2020. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 
 
 
 
 
 



 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 
která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 
neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 
byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž 
byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 
smlouvou včetně souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit 
poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se 
považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 
smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 

3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 
částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 
částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 
odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 
promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 



 

kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  

 
2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 

odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  
Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů – GDPR). 



 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.  

 
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy.  

 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Karolína Kopecká   

 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/……/2020 ze dne 18. 6. 2020 
Ing. Petra Šnejdrová, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic. 



 
 
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
 

 

 

Název projektu:  

Soupis všech nákladových položek projektu 
(uznatelné i neuznatelné náklady)

Celková výše 
nákladové 

položky 

Výše nákladové 
položky hrazené z 

poskytnuté dotace 

Doprava 50 000 Kč
ubytování, nájem včetně energie 290 000 Kč 72 000 Kč
Pojištění dětí 30 000 Kč
Potraviny 337 000 Kč
Mzdové náklady 50 000 Kč
Úklidové a dezinfekční prostředky 20 000 Kč
Sportovní vybavení 10 000 Kč
Kancelářské potřeby 5 000 Kč

Celkové náklady na projekt 792 000 Kč 72 000 Kč

Předpokládané financování projektu Celkem 
Dotace MmP 72 000 Kč
Další dotace (Krajský úřad, Ministerstva)
Sponzoři
Platby účastníků tábora 720 000 Kč
Vlastní zdroje 
Ostatní 

Celkové příjmy na realizaci projektu 792 000 Kč

Letní dětský tábor Balda

FINANČNÍ ROZPOČET PROJEKTU

Při sestanování finančního rozpočtu vycházejte z rozpočtu, který je součástí  Žádosti  o 
poskytnutí dotace. 



Odpisový plán (HIM- název, popis předmětu):

Pořizovací cena: 80 000,00 Datum pořízení: 03.03.2020

Předpokládaná doba použitelnosti: 10 let

Rozpis odpisů dle jednotlivých měsíců a let:

období počet měsíců
měsíční odpis v 

Kč roční odpisy v Kč oprávky v Kč 
zůstatková cena v 

Kč
2020 9 667 6 003 6 003 73 997
2021 12 667 8 004 14 007 65 993
2022 12 667 8 004 22 011 57 989
2023 12 667 8 004 30 015 49 985
2024 12 667 8 004 38 019 41 981
2025 12 667 8 004 46 023 33 977
2026 12 667 8 004 54 027 25 973
2027 12 667 8 004 62 031 17 969
2028 12 667 8 004 70 035 9 965
2029 12 667 8 004 78 039 1 961
2030 2 667 1 334 79 373 627
2030 1 627 627 80 000 0

Odpisový plán sestavil: p. Ciprová 

Odpisový plán schválil (organizace):

Datum: 01.04.2020

Statutární město Pardubice (zřizovatel): 

klasická kytara model Friederich No.49
masiv cedr, palisandr

Umístění předmětu: ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925Inventární číslo: HO C 0156

Příspěvková organizace: Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925



Odpisový plán (HIM- název, popis předmětu):

Pořizovací cena: 62 350,00 Datum pořízení: 19.03.2020

Předpokládaná doba použitelnosti: 10 let

Rozpis odpisů dle jednotlivých měsíců a let:

období počet měsíců
měsíční odpis v 

Kč roční odpisy v Kč oprávky v Kč 
zůstatková cena v 

Kč
2020 9 520 4 680 4 680 57 670
2021 12 520 6 240 10 920 51 430
2022 12 520 6 240 17 160 45 190
2023 12 520 6 240 23 400 38 950
2024 12 520 6 240 29 640 32 710
2025 12 520 6 240 35 880 26 470
2026 12 520 6 240 42 120 20 230
2027 12 520 6 240 48 360 13 990
2028 12 520 6 240 54 600 7 750
2029 12 520 6 240 60 840 1 510
2030 2 520 1 040 61 880 470
2030 1 470 470 62 350 0

Odpisový plán sestavil: Ciprová 

Odpisový plán schválil (organizace):

Datum: 01.04.2020

Statutární město Pardubice (zřizovatel): 

počítačová síť LAN

Umístění předmětu: ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925Inventární číslo: Inv C 0016

Příspěvková organizace: Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925

       pracoviště: Sukova tř. 1260



Příloha č. 1 usnesení 

Memorandum o spolupráci 
 při rozvoji regionální fotbalové akademie 

 

 

Pardubický kraj      
se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

IČO: 70892822      

zastoupený JUDr. Martin Netolickým, Ph.D., hejtmanem  

 

(dále „Kraj“)    

   

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

IČO: 00274046 

zastoupeno Ing. Martinem Charvátem, primátorem  

 

(dále „Město“) 

 

Fotbalová asociace České republiky  
se sídlem: Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6, Strahov 

IČO: 00406741 

zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1066 

zastoupena Ing. Martinem Malíkem, předsedou, a Romanem Berbrem, místopředsedou 

 

(dále „FAČR“) 

 

Nadační fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje 
se sídlem 17. listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

IČO: 05092302 

zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl N, vložka 429 

zastoupený Vladimírem Pitterem, předsedou správní rady, a Mgr. Jindřichem Novotným, 

místopředsedou správní rady 

 

(dále „NF RFA“) 

 

 

uzavírají 

 

toto Memorandum o spolupráci při rozvoji regionální fotbalové akademie (dále jen „Memorandum“) 

jako svobodný výraz vůle zúčastněných stran prohlubovat vzájemný vztah. Cílem Memoranda je 

prohloubení vzájemné spolupráce k prosazování společných zájmů v oblasti podpory činnosti 

mládežnické regionální fotbalové akademie Pardubického kraje organizované FAČR.  
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Čl. I. 
Principy spolupráce 
 

1. Vzájemná spolupráce k prosazování společných zájmů Kraje, Města, FAČR a NF RFA bude 

na základě tohoto Memoranda zaměřena zejména na tyto činnosti: 

a) realizace programů a podpory výchovy elitní fotbalové mládeže jako jedné z důležitých 

složek prevence sociálně patologických jevů ve společnosti s přímým zaměřením na 

věkovou kategorii 12 – 15 let, 

b) propagace mládežnického fotbalu v rámci Kraje a Města, 

c) spolupráce a podpora fotbalové mládeže při vzdělávacích a výchovných programech, 

d) vzájemná propagace při konání akcí pořádaných FAČR a NF RFA.  

 

2. Kraj k naplnění tohoto Memoranda přispěje následujícími činnostmi: 

a) poskytnutím organizační a ekonomické podpory,   

b) spoluprací s dalšími orgány veřejné a státní správy a jejich organizačními složkami, 

c) propagací projektu regionální akademie na webových stránkách Kraje a v regionálních 

médiích Kraje. 

 

3. Město k naplnění tohoto Memoranda přispěje následujícími činnostmi:  

a) spoluprací s dalšími orgány veřejné a státní správy a jejich organizačními složkami, 

b) propagací projektu regionální akademie na webových stránkách Města a v regionálních 

médiích, 

c) zajištěním podmínek pro školní výuku ve školském zařízení zřízeným Městem. 

 

4. FAČR a NF RFA k naplnění tohoto Memoranda přispějí následujícími činnostmi: 

a) organizací pravidelných akcí ve fotbale i vzdělávacích programů na městské, regionální 

i meziregionální úrovni, 

b) realizací programů na zvýšení zájmu mládeže o pravidelnou sportovní a vzdělávací činnost 

ve fotbalových oddílech na území Města a Kraje, 

c) na shromáždění i akce, které se budou týkat projektu regionálních akademií, budou zváni 

zástupci Kraje a Města, 
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d) oficiální logo Kraje a Města bude umístěno na webových stránkách FAČR, stejně tak i 

v tištěných a elektronických médiích vydávaných při příležitosti konání akcí pořádaných 

FAČR a NF RFA souvisejících s regionální fotbalovou akademií. 

 

5. Spolupráce podle tohoto Memoranda není časově omezena. 

6. Strany Memoranda zahájí po uzavření Memoranda jednání o smlouvách, kterými budou 

konkretizována jednotlivá plnění předpokládaná v tomto Memorandu.  

 
Čl. II. 

Pravidla finanční podpory 
 

1. Předpokládanou součástí vzájemné spolupráce stran Memoranda je i finanční podpora 

činnosti mládežnické regionální fotbalové akademie, a to prostřednictvím NF RFA. 

2. Finanční podpora od Kraje a Města bude realizována formou poskytnutí dotace 

k předpokládanému termínu do 30. 6. příslušného kalendářního roku, a to na základě žádosti 

o poskytnutí finanční podpory předložené NF RFA příslušné straně tohoto Memoranda 

nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku a za podmínky schválení poskytnutí této 

dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí kompetentním orgánem Kraje a 

Města. 

3. Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně jejího účelu a její výše v konkrétním kalendářním roce 

je ze strany Města v kompetenci zastupitelstva Města, resp. rady Města. 

4. Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně jejího účelu a její výše v konkrétním kalendářním roce 

je ze strany Kraje v kompetenci zastupitelstva Kraje, resp. Rady Kraje. 

5. Finanční podpora od FAČR je realizována přímo ve prospěch činnosti mládežnické regionální 

fotbalové akademie. 

 

Čl. III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Strany Memoranda berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto Memoranda je vyžadováno 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
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Zaslání Memoranda do registru smluv zajistí Město bez zbytečného odkladu po podpisu 

poslední ze stran Memoranda.   

 

2. Strany Memoranda se dohodly, že uzavřením tohoto Memoranda bez dalšího zaniká 

„Memorandum o spolupráci“ ze dne 13. 1. 2016, ve znění jeho Dodatku č. 1 ze dne 

23. 6. 2016, a to ke dni nabytí účinnosti tohoto Memoranda. 

3. Memorandum je možné po vzájemné dohodě zúčastněných stran podle potřeby měnit nebo 

doplňovat formou písemných dodatků. 

4. Memorandum je možné písemně vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta 

začíná plynout prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla výpověď 

doručena poslední ze smluvních stran. 

5. Memorandum se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po jednom vyhotovení. 

6. Pro vyloučení všech pochybností strany Memoranda shodně prohlašují, že na základě tohoto 

Memoranda nevzniká závazek k poskytnutí finanční podpory (dotace) předvídané v čl. II. 

odst. 1 a 2, a to žádné ze stran tohoto Memoranda.  

 

Doložka platnosti právního jednání podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

O schválení Memoranda rozhodlo Zastupitelstvo Pardubického kraje usnesením č. 

……………… ze dne ………… 

 

Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
O schválení Memoranda rozhodlo Zastupitelstvo města Pardubic usnesením č. ……  ze dne 

…………… 
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V …………….dne ……………… 

 

  

 

 

________________________________ 

Pardubický kraj  
hejtman  

JUDr. Martin Netolický 

 

  

 

 

________________________________ 

Statutární město Pardubice 

primátor  

Ing. Martin Charvát 

 

 

  

________________________________ 

Fotbalová asociace České republiky  
předseda  

Ing. Martin Malík 

 

________________________________ 

Fotbalová asociace České republiky  
místopředseda  

Roman Berbr 

 

 

a 

 

 

  

________________________________ 

Nadační fond regionální Fotbalové 
akademie Pardubického kraje  

předseda správní rady 

Vladimír Pitter 

 

________________________________ 

Nadační fond regionální Fotbalové 
akademie Pardubického kraje  

místopředseda správní rady 

Mgr. Jindřich Novotný 

 

 



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
ze dne 15.7.2019 

 
Článek 1 

Smluvní strany 
 
Objednatel, zadavatel: 
 
Statutární město Pardubice 
se sídlem:  Pernštýnské nám. 1, 530 21  Pardubice, 
zastoupené:  Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
IČO:  00274046 
DIČ:  CZ00274046 
číslo bankovního účtu:  326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
 
(na straně jedné (dále jen „Objednatel, popř. „Zadavatel) 
 
a 
 
zhotovitel, dodavatel: 
 
AQE advisors, a.s. 
se sídlem/místem podnikání: třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno 
IČO: 26954770 
DIČ: CZ26954770 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B, sp. zn. 4997 
bankovní spojení: KB a.s. 
číslo účtu:                      35-2267200297/0100 
zastoupená: Ing. Janem Havránkem, Ph.D., MBA, MPA, statutárním ředitelem 
 
na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“, popř. „Dodavatel“) 
 
 

Článek 2 
Úvodní ustanovení 

 
2.1. Dne 15.7.2019 uzavřely smluvní strany mezi sebou Smlouvu o dílo, na základě níž je Zhotovitel 

povinen Objednateli vytvořit Koncepci rozvoje školství Statutárního města Pardubice. 
 
2.2. S ohledem na okolnosti, které znemožnily pokračování ve vytváření Koncepce rozvoje školství, 

protože musely být práce po dobu nouzového stavu přerušeny, přistupují smluvní strany 
k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, jímž bude prodloužen termín předání díla 
Zhotovitelem Objednateli a termín, na základě něhož vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu druhé 
části ceny za dílo, a to do 31.10.2020 (dále jen „dodatek“). 

 
  



Článek 3 
Předmět dodatku 

 
3.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III, odst. 1 Smlouvy o dílo, který nově zní takto: 

„1. Zhotovitel je povinen dílo provést a jednotlivé výstupy a výsledky činností Zhotovitele 
uvedené v  čl. 1 této smlouvy předat Objednateli do 31.10.2020. Na jednáních pracovní skupiny 
může být jednostranně určena či se Zhotovitelem dohodnuta úprava jednotlivých dílčích 
termínů plnění, bude-li to nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy a cílů projektu.“ 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. IV odst. 1 poslední řádek Smlouvy o dílo se termín 
„31.5.2020“ mění na termín „31.10.2020“. 

 

 

Článek 4 
 Závěrečné ustanovení 

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále platná 
a účinná. 

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle 
tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
O uveřejnění tohoto dodatku město Pardubice bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, 
nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro 
notifikaci o uveřejnění. 

4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku a s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

4.5. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

4.6  Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek Smlouvy řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, 
což stvrzují svým podpisem. 

 

 V Brně dne ............................... V Pardubicích dne ............................... 

 

 

 

 ............................................................. ............................................................. 
  za Zhotovitele  za Objednatele 
 Ing. Jan Havránek, Ph.D., MBA, MPA  Ing. Martin Charvát 
  statutární ředitel  primátor 



SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  
 

uzavřená dle § 1746 odst. 2  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

Smluvní strany 
 

Objednatel:    Statutární město Pardubice 
se sídlem:    Pernštýnské náměstí 1, Staré Město, 530 21 Pardubice 
zastoupen ve věcech smluvních:             Ing. Martinem Charvátem - primátorem  
kontaktní osoba:   Mgr. Iva Bartošová, vedoucí Odboru sociálních věcí Magistrátu 

města Pardubic, tel: 736 519 042 
IČ:     00274046   
DIČ:      CZ00274046 
bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice  
číslo účtu:     326-561/0100  
(dále jen „Objednatel“)     
                 
a 
 
dodavatel:    Berserk Security s.r.o 
se sídlem:              Lidická 374,  530 09 Pardubice - Polabiny  
zastoupen:            Pavlem Jenčíkem, jednatelem  
zastoupen ve věcech smluvních:     Pavlem Jenčíkem  
kontaktní osoba:    Pavel Jenčík, tel: +420608222666,  

e-mail: pavel.jencik@berserk-security.cz 
IČ:      28818181  
DIČ:      CZ28818181 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:     43-9377440277/0100   
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Hradci Králové oddíl c, vložka 
29222 
(dále jen „Dodavatel“)   

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  

 
Smlouvu o zajištění ostrahy objektů vyčleněných pro zajištění výkonu  

karantény osob bez přístřeší  
(dále jen „Smlouva“) 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
 

Objednatel v souladu s rozhodnutím Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č.j. KHSPA 
9598/2020/EPI-Pce ze dne 26.5.2020, kterým mu bylo dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
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zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízeno mimořádné opatření při 
epidemii, vyčlenil níže uvedené objekty za níže uvedeným účelem:  
 
objekt – nemovitosti „Náměstí Jana Pernera č.p. 2561 a 2562, Zelené Předměstí, Pardubice“, umístěné 
na pozemcích označených jako stavební parcely č. 5531 a č. 5532, katastrální území 717657, Pardubice, 
k ubytování fyzických osob bez přístřeší, kterým byla uložena karanténa nebo domácí izolace pro 
diagnostikované onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2 a nebyly 
hospitalizovány a nejsou schopny zajistit svoji potřebu bydlení a zajistit provoz nemovitosti od 26.5.2020 
do 30.9.2020, pro občany obcí ve správním obvodu ORP Pardubice, ORP Holice a ORP Přelouč.  

 
 

II. 
Předmět a místo plnění smlouvy 

 
1.  Předmětem plnění dle této smlouvy je závazek Dodavatele zajistit komplexní ostrahu objektu 

specifikovaného v čl. I této Smlouvy, a to za podmínek níže uvedených a závazek Objednatele za 
řádně poskytnuté služby zaplatit za podmínek níže uvedených. 

2.  V rámci výkonu ostrahy bude Dodavatelem zajištěna fyzická ochrana a ostraha výše uvedeného 
objektu, jakož i zajištěna ochrana majetku, a to v časovém rozsahu dle pokynu Objednatele. 
Objednatel dle aktuální potřeby (obsazenosti objektu) vyzve Dodavatele k zajištění služby, přičemž 
Dodavatel je povinen neprodleně poté vyslat na místo plnění pracovníka k výkonu ostrahy objektu, a 
to i nepřetržitě po dobu 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků. Na základě pokynu Objednatele 
Dodavateli bude rovněž výkon ostrahy v závislosti na obsazenosti objektu ukončen. Součástí plnění 
bude střežení osob a majetku ve výše uvedených objektech a iniciativní a samotné předcházení 
vzniku negativních jevů, které mohou mít nepříznivý dopad na chod v prostorách střežených objektů.  

3. Dodavatel se zavazuje zajistit strážit obě nemovitosti, jež jsou specifikovány v čl. I této Smlouvy, 
jedním pracovníkem ostrahy. V případě nutné potřeby, po předchozí konzultaci a odsouhlasení 
s kontaktní osobou Objednatele, jež je uvedena v záhlaví této Smlouvy, zajistí Dodavatel ostrahu 
objektu prostřednictvím více svých pracovníků; i v takovém případě bude Dodavateli náležet odměna 
dle čl. III. této Smlouvy. 

4. Dodavatel je povinen při ostraze objektu specifikovaného v čl. I této Smlouvy zajistit zejm. tyto 
činnosti: 
a) Komplexní ostraha výše uvedeného objektu;  
b) Dle požadavku Objednatele zajištění přítomnosti případně též 24hodinové služby, 7 dní v týdnu 

(včetně víkendů a svátků), střežení osob a majetku; 
c) Vedení denních záznamů o skutečnostech významných pro provoz a ostrahu objektu;  
d) Realizace ubytování přijatých osob (tj. osob podléhající povinnosti podrobit se karanténě) po 

domluvě s kontaktním pracovníkem Odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic; 
e) Pravidelná aktualizace seznamu ubytovaných osob;  
f) Zajištění vstupu do obou nemovitostí pro zásobování a dovoz obědů; 
g) Průběžná kontrola objektu; 
h) Hlášení vzniklých technických problémů Objednateli – technikovi Odboru majku a investic 

Magistrátu města Pardubic – tel. havarijní služba: 734 351 231; 
i) Průběžná kontrola ubytovaných osob  a jejich počtu při zajištění nezbytných opatření proti šíření 

COVID-19; provádět tuto kontrolu tzv. „přes zavřené dveře“; 
j) Případné konflikty mezi ubytovanými budou hlášeny Policii ČR, případně Městské policii 

Pardubice; 
k) Dohled nad dodržováním karantény, zejména zákazu pobytu mimo určený byt; 
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l) V případě, kdy by se ubytovaná osoba domáhala svévolného opuštění objektu, bude Dodavatelem 
upozorněna na protiprávnost takového jednání, ale nebude jí Dodavatelem fyzicky bráněno 
opuštění objektu. O opuštění objektu, čí záměru takové osoby opustit objekt, bude učiněn zápis a 
věc bude neprodleně oznámena Policii ČR, tak, aby Policie ČR byla případně sto zabránit takové 
osobě opustit střežený objekt; 

m) Průběžná komunikace a předávání informací s určeným pracovníkem Odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic; 

n) Dodavatel zajistí proškolení svých pracovníků v oblasti ochrany zdraví a možnosti přenosu viru. 
Dále zajistí odpovídající ochranné pomůcky. Pokud je Dodavatel nebude mít k dispozici 
v odpovídajícím množství, oznámí tuto skutečnost kontaktnímu pracovníkovi Objednatele 
uvedeného v záhlaví této Smlouvy, který jí opatří z vlastních zásob. 

 

III. 
Odměna  

 
1. Objednavatel se zavazuje za řádně poskytnuté služby dle čl. II. této Smlouvy zaplatit Dodavateli 

odměnu, a to  
180,-Kč (slovy: jedno sto osmdesát korun českých) bez DPH, za 1 bezpečnostního pracovníka, 

 
tj. 180,-Kč bez DPH za jednu hodinu a jednoho pracovníka vykonávajícího ostrahu objektu dle 
podmínek této Smlouvy. 

2.  Odměna stanovená dle předchozího odstavce této Smlouvy je platná po celou dobu trvání této 
smlouvy.  

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že takto stanovená odměna je úplná a nejvýše přípustná, platná po 
celou dobu realizace sjednaných plnění. Úhradu veškerých nákladů za plnění, které by Dodavatel 
provedl nad rámec sjednaného rozsahu vymezeného touto smlouvou či případným dodatkem k této 
smlouvě, není Objednatel povinen Dodavateli poskytnout. 

4.  Smluvní strany si ujednávají max. finanční rámec za poskytované služby, a to ve výši 2.000.000,-Kč 
bez DPH. Po překročení tohoto finančního rámce není povinen Objednatel proplácet poskytnuté 
služby Dodavatelem a Dodavatel není povinen sjednané služby Objednateli plnit, nedohodnou-li se 
strany jinak. 

 
IV. 

Platební podmínky, fakturace 
 
1. Objednatel se za řádně a kvalitně poskytované služby dle čl. II. této smlouvy zavazuje Dodavateli včas 

uhradit smluvní odměnu za poskytované služby uvedenou v čl. III. odst. 1 této smlouvy.  

2. Objednatel nebude poskytovat Dodavateli zálohy. 

3. Za výkon ostrahy dle této Smlouvy se Dodavatel zavazuje fakturovat 1 x měsíčně, a to na základě 
skutečně provedených služeb Dodavatelem. Přílohou faktury bude rozpis poskytnutých služeb 
s uvedením počtu pracovníků Dodavatele vykonávající ostrahu objektu a počtu hodin, po které tyto 
osoby vykonávaly ostrahu objektu. 

4.  Lhůta splatnosti faktur bude činit 10 dnů od data jejího prokazatelného doručení Objednateli. 
5.  V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Objednatel povinen Dodavateli uhradit smluvní 

pokutu ve výši 0,05% dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení. 
6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, 

zejména:  
- označení faktury a její číslo; 
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- název, sídlo, IČ a DIČ smluvních stran; 
- předmět plnění; 
- den uskutečnění zdanitelného plnění, 
- den vystavení faktury; 
- označení banky a číslo účtu, na nějž má být placeno; 
- fakturovanou částku a náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH; 
- razítko Dodavatele a podpis osoby oprávněné jménem Dodavatele jednat a dále 
- rozpis provedených služeb dle jejich druhu tj. běžný úklid, ostraha a recepční služby. 

8.  Budou-li údaje na faktuře nesprávné či neúplné, je Objednatel oprávněn fakturu do uplynutí 
termínu její splatnosti vrátit Dodavateli s označením údaje, který je na faktuře uveden nesprávně či 
který na faktuře chybí, přičemž vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Dodavatel 
bez zbytečného odkladu fakturu opraví či vystaví fakturu novou. Lhůta splatnosti běží ode dne 
prokazatelného doručení opravené či nové faktury Objednateli. 

9.     Fakturu lze doručit též elektronicky na adresu faktury@mmp.cz. 
10. Veškeré platby fakturovaných částek budou provedeny bezhotovostním převodem na účet 

dodavatele uvedený na faktuře.  
 11.  Za okamžik úhrady fakturované částky se považuje okamžik, kdy bude poukázána příslušná částka 

z účtu Objednatele na účet Dodavatele.  
 12. Objednatel je oprávněn na jakoukoliv pohledávku Dodavatele za Objednatelem z této dohody 

vyplývající započítat veškeré pohledávky, které mu za Dodavatelem v průběhu trvání smluvního 
vztahu vzniknou.  

13.   Nejedná se o práce v číselníku CZ-CPA 41-43.  
14.  Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet Dodavatele uvedený na faktuře za 

předpokladu, že Dodavatel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud Dodavatel bude zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce, Objednatel uhradí Dodavateli pouze částku bez DPH a DPH bude 
uhrazeno místně příslušnému správci daně Dodavatele.  

15.  Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet Dodavateli uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně v Registru plátců DPH. 
V případě, že tato podmínka nebude splněna, Objednatel uhradí pouze částku bez DPH a doplatek 
bude uhrazen Dodavateli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po 
uplynutí lhůty stanovené Objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně 
Dodavatele. 

 
V. 

Odpovědnost za škodu 
  
1. Dodavatel nese odpovědnost za způsobenou škodu, která se řídí právní úpravou obsaženou 

v občanském zákoníku a touto Smlouvou. Obě smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k 
předcházení hrozícím škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

2. Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za řádný výkon služby svých pracovníků a za škody způsobené 
činností těchto osob, která je v rozporu s povinnostmi Dodavatele dle této Smlouvy, jinými 
ujednáními této Smlouvy a obecně závaznými právními předpisy. 

3. Dodavatel je dále povinen na výzvu Objednatele pracovníka, který způsobil škodu dle čl. VI. odst. 2 
této Smlouvy, nahradit pracovníkem jiným. 

4. Objednatel neručí za škody způsobené při plnění této smlouvy pracovníkem Dodavatele třetím 
osobám. 

5. Dodavatel odpovídá za to, že jím poskytované služby budou poskytovány v souladu s právními 
předpisy České republiky, včas a řádně, plně v souladu s ustanoveními této smlouvy. Této 
odpovědnosti se Dodavatel nemůže zprostit, a to ani odkazem na zadání Objednatele, s výjimkou 



            

 

 

- 5 -

 

případů, kdy Dodavatel upozornil Objednatele na nevhodnost těchto pokynů či jejich rozpor s 
právními předpisy České republiky a Objednatel na jejich splnění přesto trval.  
 
 

VI. 
Další práva a povinnosti Objednatele a Dodavatele 

 
1. Pracovníci Dodavatele budou vykonávat službu ve stejnokroji s viditelně umístěnou visačkou se 

jménem, fotografií a identifikačním číslem. Dodavatel se zavazuje zajistit seznámení pracovníků 
Dodavatele, kteří se budou podílet na plnění dle této smlouvy, s interními předpisy Objednatele a 
jejich dodržování těmito pracovníky. Každý pracovník Dodavatele bude proškolen o potřebných 
zákonech a interních předpisech Objednatele. 

2. Kontaktní osoba Objednatele uvedená v záhlaví této Smlouvy či jí pověřená osoba jsou oprávněny 
při běžném provozu provádět kontroly prováděných prací a zadávat úkoly službu konajícím 
pracovníkům Dodavatele. 

3. Odpovědné osoby Objednatele uvedené v čl. VII. bodu 1 této Smlouvy, jsou oprávněni: 
a) Upozornit odpovědné zástupce Dodavatele na okolnosti znemožňující výkon činnosti pracovníků 

Dodavatele a jejich setrvaní na objektu Objednatele. Zejména s ohledem na podezření z požití 
alkoholu a jiných omamných látek. Dále při zjevném porušování pracovních povinností, zásad 
BOZP, požární ochrany, ekologie a pravidel objektu ubytovny; 

b)  provádět kontrolní činnost vůči plnění dle předmětu této Smlouvy. Nedostatky písemně uplatnit 
u Dodavatele elektronicky prostřednictvím e-mailové zprávy odpovědné osobě Dodavatele, 

c)  společně s odpovědnou osobou Dodavatele projednávat a řešit veškeré problémy spojené s 
předmětem plnění Smlouvy. 

4. Dodavatel zajistí na pokyn odpovědné osoby Objednatele vystřídání pracovníka Dodavatele, u 
kterého byly zjištěny okolnosti znemožňující jeho další setrvání na objektu Dodavatele, zejména: 
a) požití alkoholu, 

       b) hrubé chování k veřejnosti nebo zaměstnancům Objednatele, 
       c) nesplnění pokynu vydaného odpovědnou osobou Objednatele v souladu s touto Smlouvou, 

 d) pokud pracovník Dodavatele nevykonává činnost, která je bezprostředně nutná k zajištění plnění 
předmětu smlouvy. 

5. Pracovníci Dodavatele se při výkonu služby řídí: 
a) obecně závaznými právními předpisy pro výkon činnosti předmětu Smlouvy, 
b) pokyny odpovědných osob Objednatele a Dodavatele, 
c) směrnicemi platnými v budově a dodržují vnitřní pokyny Objednatele. 

6. Dodavatel odpovídá za dodržování vnitřních pokynů a směrnic platných v objektu Objednatele. 
7. Objednatel je povinen poskytnout Dodavateli všechny potřebné informace o střeženém objektu, 

jeho specifikaci, případně informovat o rizikových místech a provést seznámení určeného 
pracovníka Dodavatele s tímto objektem. 

8. Objednatel se zavazuje provést školení určeného pracovníka Dodavatele o střeženém objektu, a to z 
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně platných a týkajících se střežení 
objektu a působnosti Odběratele. 

9. Dodavatel zodpovídá za odevzdání všech zjevně ztracených věcí, nalezených pracovníky Dodavatele 
na místě výkonu služeb, pověřeným pracovníkům Objednatele. 

10. Dodavatel se zavazuje, že případné překážky, které by mu bránily v řádném plnění předmětu této 
Smlouvy, oznámí bez odkladu Objednateli písemnou formou. 

11. Dodavatel odpovídá za nahlášení závad, případně následných škod zjištěných v souvislosti s 
prováděním úklidových prací. 

12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění výkonu ostrahy jak samostatně, tak za přítomnosti 
pracovníka Dodavatele. 



            

 

 

- 6 -

13. Objednatel je povinen: 
a) zabezpečit podmínky, které jsou nezbytné pro řádné a kvalitní plnění předmětu této smlouvy 

Dodavatelem, 
b) zabezpečit funkčnost uzamykání všech vchodových dveří do objektu i v objektu, 
c) obeznámit Dodavatele s umístěním hlavních uzávěrů vody a elektrické energie. 

 
 

VII. 
Doba trvání smlouvy 

 
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od uzavření této Smlouvy do 30.9.2020, tj. do doby pozbytí 

platnosti a účinnosti rozhodnutí Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č.j. KHSPA 
9598/2020/EPI-Pce ze dne 26.5.2020. Ustanovení čl. III odst. 4 této Smlouvy (max. finanční rámec 
plnění smlouvy) tímto není dotčen. 

2. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez uvedení důvodů, přičemž výpovědní lhůta činí 
1 měsíc a počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé 
straně. 
 

VIII. 
                                                                       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 Objednatel bezodkladně po uzavření této Smlouvy odešle ji k 
řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této Smlouvy Objednatel bezodkladně 
informuje Dodavatele, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro 
notifikaci o uveřejnění. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
občanského zákoníku). 

5. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou 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. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

8. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou neupravená se řídí ustanoveními občanského 
zákoníku.  

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.  
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      V Pardubicích dne ………………..    V Pardubicích dne …………………. 
 
       za Objednatele     za Dodavatele 
             
 
 
 
        .................................................                ................................................. 
 Ing. Martin Charvát                                                               Pavel Jenčík 

primátor                                                              jednatel 
        statutárního města Pardubice        Berserk Security s.r.o. 



Příspěvková organizace: Centrum pro otevřenou kulturu
IČO: 06495036

Ostatní nehmotný majetek : web COK , Divadla 29 a Galerie města Pardubic

Inventární číslo: 20DNM00001 Umístění předmětu: kancelář COK

Pořizovací cena: 188 760,00 Kč     Datum pořízení: 28.04.2020

Předpokládaná doba použitelnosti: 3

Rozpis odpisů dle jednotlivých měsíců a let:

období počet měsíců
měsíční odpis v 

Kč roční odpisy v Kč oprávky v Kč 
zůstatková cena v 

Kč
2020 8 5244 41952 41952 146 808,00 Kč       
2021 12 5244 62928 104880 83 880,00 Kč        
2022 12 5244 62928 167808 20 952,00 Kč        
2023 4 5244 20952 188760 -  Kč                   

188760

Odpisový plán sestavil: Martina Dvořáková

Odpisový plán schválil (organizace): MgA. Zdeněk Závodný

Datum: 28.04.2020

Statutární město Pardubice (zřizovatel): 



Příloha návrhu usnesení č. 1        
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace  
č. D1734/00015/18 ze dne 28.2.2018 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
 Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“) 

 
2. Příjemce dotace: 
 Barocco sempre giovane o.p.s.,     
 sídlo: Sukova třída 1260, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,  
 IČ: 28813201,  
 číslo bankovního účtu: 242344658/0300,    
 zastoupen: Mgr. Josefem Krečmerem, ředitelem společnosti 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 28.2.2018 mezi sebou veřejnoprávní Smlouvu o poskytnutí dotace č. 

D1734/00015/18, na základě níž poskytovatel poskytnul příjemci dotaci z Programu podpory 
„Pardubičtí tahouni“ pro roky 2018, 2019 a 2020 v celkové výši 1.650.000, - Kč na realizaci projektu 
„Mezinárodní festival Pardubické hudební jaro“ v letech 2018, 2019 a 2020 (dále jen „Smlouva“). 
 

2. Z důvodu opatření přijatých orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí 
vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 dochází ze strany příjemce k nucenému odložení termínu 
projektu (nový termín od 1.9.2020 do 30.11.2020).  

 
3. Příjemce proto požádal poskytovatele o změny souvisejících sjednaných termínů týkajících se 

poskytnuté dotace pro období roku 2020 (termíny dosažení účelu a čerpání dotace, případného 
vrácení dotace a jejího vyúčtování). S ohledem na mimořádnou situaci poskytovatel žádosti vyhověl 
a smluvní strany v souladu s ustanovením čl. XI. bod 7. Smlouvy přistoupily k uzavření tohoto Dodatku 
č. 1 ke Smlouvě (dále jen „dodatek“).    

 
III. Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že text čl. V. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním: 

 
„Účelu dotace musí být dosaženo v případě projektu 2020 nejpozději do 31.12.2020.“  
 

2.  Smluvní strany se dohodly, že text čl. VI. odst. 1 písm. l) Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním: 
 

„l) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2020, včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace, včetně dokumentace prokazující splnění povinnosti uvedené 
pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2020 a včetně závěrečné zprávy o 
projektu 2020 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději do 31.12.2020.“ 

 



 

3. Smluvní strany se dohodly, že text čl. VII. odst. 2 se nahrazuje novým zněním, které zní:  
 

„Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu 2020 nejpozději do 31.12.2020.“ 
 

 
4. Smluvní strany se dohodly, že text čl. VII. odst. 4 se nahrazuje tímto novým zněním:   

 
„Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 
finanční částku bez odkladu vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2020 pro projekt 2020.“ 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že text čl. VII. odst. 5 se nahrazuje tímto novým zněním: 

 
„V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2020 pro projekt 2020.“ 
 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškerá ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají zachována a v platnosti.  
 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.   

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, 

je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.  
 

4. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno 
vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.  

 
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 

po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Mgr. Josef Krečmer 
           
        
 
 
Předmět Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/     
/2020 ze dne …… 
 

Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické oddělení odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 
 



Příloha návrhu usnesení č. 1  
Smlouva 

o poskytnutí dotace č. D1734/       /20 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené:  Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu  

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 
 Divadlo Exil, z.s.,      
 sídlo: Havlíčkova 841, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,  
 IČ: 70157642,   
 číslo bankovního účtu: 164792753/0300,    
 zastoupen: Ing. Radkou Chladovou, místopředsedkyní správní rady   
 (dále jen „příjemce“)  
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z programu podpory kultury pro rok 
2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubice na jednání dne 12. 12. 2019 usnesením 
č. Z/1056/2019 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20. 12. 2018 usnesením č. Z/147/2018 
(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 
  



 

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory kultury pro rok 2020 ve 

výši 200.000, - Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) na realizaci projektu „Úprava prostor pod 
Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil – vybavení prostor sálu a přilehlých prostor“ (dále 
jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2020. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne …..2020 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP ……./2020, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 
v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vynaložených nákladů 
projektu, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, 
úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů) a 
prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením 
odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při 
vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence 
způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 01. 2021 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli podmínky 
k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle 
účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a 
jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné 
spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu 
prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

 
 



 

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré 

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a  čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat 
předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  
 

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2020. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 01. 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. 01. 2021. 
 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vynaložených nákladů projektu, je příjemce dotace povinen vrátit část poskytnuté dotace 
převyšující maximální stanovenou výši.  

 
7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 



 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 
a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, která 

je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 
b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 

daně, 
c) další náklady uvedené v  Pravidlech. 

 
IX. Důsledky porušení povinností příjemce 

 
1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 
stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků 
na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce 
se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku 
řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu 
za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva uzavírá 
jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 
GDPR).  

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.  

 
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy.  

 
 
 
 
 



 

Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová      Ing. Radka Chladová    

 
 
 
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/……/2020 ze dne  2020. 
Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
 

 

Název akce (projektu)

Náklady na projekt Celkem v Kč
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč

1 2 3
interiérové vybavení sálu (elevace, židle, světla, 
doplnění jeviště, zvuková kabina…)

270 000,00 120 000,00

interiérové vybavení ostatních prostor (svítidla, 
stolky, police, skříňky, kuchyňka…) 80 000,00 50 000,00

výmalba, spotřební materiál (barvy, látky, kancel. 
potřeby, drogistické zboží..)

50 000,00 30 000,00

dokumentace (hluková studie atd. dle požadavků 
KHS a dalších subjektů) 20 000,00 0,00

Celkové náklady projekt 420 000,00 200 000,00

Příjmy z projektu Celkem v Kč
MMP - dotace 200 000,00
PK - dotace na podporu kulutry 50 000,00
Exil - vlastní zdroje, crowdfundingová kampaň 170 000,00

Celkové příjmy z projektu 420 000,00

Příjmy 420 000,00
Výdaje 420 000,00
+ (zisk)
- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)

Vypracoval: Radka Chladová
Dne: 4.6.2020

Úprava prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil - 
vybavení prostor sálu a přilehlých prostor

Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

0,00



Příloha návrhu usnesení č. 2 
Smlouva 

o poskytnutí dotace č. D1734/       /20 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené:  Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu  

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 
 Divadlo Exil, z.s.,      
 sídlo: Havlíčkova 841, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,  
 IČ: 70157642,   
 číslo bankovního účtu: 164792753/0300,    
 zastoupen: Ing. Radkou Chladovou, místopředsedkyní správní rady   
 (dále jen „příjemce“)  
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z programu podpory kultury pro rok 
2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubice na jednání dne 12. 12. 2019 usnesením 
č. Z/1056/2019 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20. 12. 2018 usnesením č. Z/147/2018 
(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 
  



 

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci investiční dotaci dotaci z Programu podpory kultury 

pro rok 2020 ve výši 100.000, - Kč (slovy: jeden sto tisíc korun českých) na realizaci projektu „Úprava 
prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil – zhotovení nové elektroinstalace“ 
(dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2020. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne …..2020 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP ……./2020, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 
v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vynaložených nákladů 
projektu, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, 
úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů) a 
prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením 
odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při 
vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence 
způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 01. 2021 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli podmínky 
k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle 
účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a 
jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné 
spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu 
prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

 
 



 

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré 

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a  čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat 
předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  
 

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2020. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 01. 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. 01. 2021. 
 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vynaložených nákladů projektu, je příjemce dotace povinen vrátit část poskytnuté dotace 
převyšující maximální stanovenou výši.  

 
7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 



 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 
a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, která 

je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 
b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 

daně, 
c) další náklady uvedené v  Pravidlech. 

 
IX. Důsledky porušení povinností příjemce 

 
1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 
stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků 
na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce 
se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku 
řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu 
za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva uzavírá 
jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 
GDPR).  

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.  

 
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy.  

 
 
 
 
 



 

Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová      Ing. Radka Chladová    

 
 
 
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/……/2020 ze dne  2020. 
Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
 

 

Název akce (projektu)

Náklady na projekt Celkem v Kč
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč

1 2 3
zhotovení nové elektroinstalace (jističe, kabeláž, 
rozvaděče, nouzová svítidla, nabíječe, zásuvky, 
akumul. baterie….) v prostorách sálu a zázemí 

100 000,00 100 000,00

zhotovení projektové dokumentace, revize 23 000,00 0,00

Celkové náklady projekt 123 000,00 100 000,00

Příjmy z projektu Celkem v Kč
MMP - dotace 100 000,00
Divadlo Exil - vlastní zdroje 23 000,00

Celkové příjmy z projektu 123 000,00

Příjmy 123 000,00
Výdaje 123 000,00
+ (zisk)
- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)

Vypracoval: Radka Chladová
Dne: 4.6.2020

Úprava prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil - 
zhotovení nové elektroinstalace

Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

0,00



 

Příloha č. 1 usnesení č. 1 

 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/  /20 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené:  Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Sport Motion s.r.o., 
 sídlo: Erno Košťála 966, Pardubice 530 12,   
 IČO: 5107776,  

 číslo bankovního účtu: 2401004933/2010 
 zastoupený: Lukášem Uncajtikem, jednatelem společnosti, 

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory cestovního 
ruchu pro rok 2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na schůzi dne 12. 12. 2019 
usnesením č. Z/1053/2019 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením 
č. Z/147/2018 (Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 
webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 
podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje 
uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených 
touto smlouvou.  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci investiční dotaci z Programu podpory cestovního 
ruchu ve výši 103.000 Kč (slovy: Stotřitisíckorunčeských) na realizaci projektu „SUP Pardubice“ (dále 
jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 

3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 
zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 
k takové kumulaci s jinou veřejnou podporu ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení 
povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de 
minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila 
maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména 
Nařízením Komise /EU/č. 1407/2013). 
 

5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 
účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze 
či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce 
vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2020. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 22. 1. 2020 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 8303/2020, vyúčtovat dotaci na položky 
stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 75 % z celkových vynaložených nákladů 
projektu, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 



 

záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 12. 2020 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice 
(SmP)), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 
jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 
všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 
součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 
a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 
nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 
požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  
 

3.  Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu. Grafické návrhy 
materiálů je třeba zaslat ke kontrole použití loga na email propagace@mmp.cz. 
 

 
 

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. 2020. 



 

 
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. 2020.  

 
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. 2020. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 
která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 
neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 
byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž 
byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 
smlouvou včetně souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit 
poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se 
považuje také:  



 

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 
stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 
smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 

3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 
částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 
částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 
odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 
promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  

 

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 



 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  
Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů – GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.  

 
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy.  

 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Lukáš Uncajtik   

 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/……/2020 ze dne 18. 6. 2020 
Ing. Petra Šnejdrová, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic. 



 

 
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
 

 

 

Název projektu:  

Soupis v!ech nákladov"ch polo#ek 
projektu (uznatelné i neuznatelné náklady)

Celková v"!e 
nákladové 

polo#ky 

V"!e nákladové 
polo#ky  hrazené z 

dotace 

Sklad z kontejneru - INVESTICE 220000,00 Kč 103 000 Kč
Fun water park 105000 Kč

Molo 150000 Kč

Lodě, paddleboardy, pádla, plovací vesty 160000 Kč

Pronájmy, členství 60 000 Kč

Marketing 50000,00 Kč

EET 12 000 Kč

Celkové náklady na projekt 757 000 Kč 103 000 Kč

Předpokládané financování projektu Celkem 

Dotace MmP - Investice 103 000 Kč
Dotace MmP - Neinvestice 47 000 Kč
Další dotace (Krajský úřad, Ministerstva)
Sponzoři
Výtěžek ze vstupného 300 000 Kč
Vlastní zdroje 307 000 Kč
Ostatní 

Celkové příjmy na realizaci projektu 757 000 Kč

FINANČNÍ ROZPOČET PROJEKTU

Při sestanování finančního rozpočtu vycházejte z rozpočtu, který je součástí  Žádosti  o 
poskytnutí dotace. 



 

Příloha č. 2 usnesení č. 1 

 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/  /20 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené:  Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Sport Motion s.r.o., 
 sídlo: Erno Košťála 966, Pardubice 530 12,   
 IČO: 5107776,  

 číslo bankovního účtu: 2401004933/2010 
 zastoupený: Lukášem Uncajtikem, jednatelem společnosti, 

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory cestovního 
ruchu pro rok 2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na schůzi dne 12. 12. 2019 
usnesením č. Z/1053/2019 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením 
č. Z/147/2018 (Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 
webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 
podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje 
uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených 
touto smlouvou.  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci neinvestiční dotaci z Programu podpory 
cestovního ruchu ve výši 47.000 Kč (slovy: Čtyřicetsedmtisíckorunčeských) na realizaci projektu 
„SUP Pardubice“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 

3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 
zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 
k takové kumulaci s jinou veřejnou podporu ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení 
povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de 
minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila 
maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména 
Nařízením Komise /EU/č. 1407/2013). 
 

5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 
účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze 
či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce 
vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2020. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 22. 1. 2020 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 8303/2020, vyúčtovat dotaci na položky 
stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 75 % z celkových vynaložených nákladů 
projektu, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 



 

záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 12. 2020 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice 
(SmP)), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 
jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 
všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 
součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 
a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 
nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 
požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  
 

3.  Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu. Grafické návrhy 
materiálů je třeba zaslat ke kontrole použití loga na email propagace@mmp.cz. 
 

 
 

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. 2020. 



 

 
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. 2020.  

 
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. 2020. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 
která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

c) další náklady uvedené v  Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 
neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 
byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž 
byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 
smlouvou včetně souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit 
poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se 
považuje také:  



 

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 
stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 
smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 

3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 
částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 
částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 
odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 
promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  

 

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 



 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  
Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů – GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.  

 
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy.  

 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Lukáš Uncajtik   

 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/……/2020 ze dne 18. 6. 2020 
Ing. Petra Šnejdrová, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic. 



 

 
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
 

 

 

Název projektu:  

Soupis v!ech nákladov"ch polo#ek 
projektu (uznatelné i neuznatelné náklady)

Celková v"!e 
nákladové 

polo#ky 

V"!e nákladové 
polo#ky  hrazené z 

dotace 

Sklad z kontejneru - INVESTICE 220000,00 Kč

Fun water park 105000 Kč

Molo 150000 Kč

Lodě, paddleboardy, pádla, plovací vesty 160000 Kč

Pronájmy, členství 60 000 Kč 47 000 Kč
Marketing 50000,00 Kč

EET 12 000 Kč

Celkové náklady na projekt 757 000 Kč 47 000 Kč

Předpokládané financování projektu Celkem 
Dotace MmP - Investice 103 000 Kč
Dotace MmP - Neinvestice 47 000 Kč
Další dotace (Krajský úřad, Ministerstva)
Sponzoři
Výtěžek ze vstupného 300 000 Kč
Vlastní zdroje 307 000 Kč
Ostatní 

Celkové příjmy na realizaci projektu 757 000 Kč

FINANČNÍ ROZPOČET PROJEKTU

Při sestanování finančního rozpočtu vycházejte z rozpočtu, který je součástí  Žádosti  o 
poskytnutí dotace. 



 

Příloha č. 1 usnesení č. 2 

 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/  /20 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené:  Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Pigs production s.r.o., 
 sídlo: Nad Týncem 1183/42, Doubravka, 312 00 Plzeň,  
 IČO: 29091667,  
 číslo bankovního účtu: 2100342250/2010, 
 zastoupený: Petrem Jiráskem, jednatelem společnosti, 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory cestovního 
ruchu pro rok 2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na schůzi dne 12. 12. 2019 
usnesením č. Z/1053/2019 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením 
č. Z/147/2018 (Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 
webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 
podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje 
uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených 
touto smlouvou.  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory cestovního ruchu ve 
výši 190.000 Kč (slovy: Stodevadesáttisíckorunčeských) na realizaci projektu „Fresh festival“ (dále 
jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 

3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 
zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 
k takové kumulaci s jinou veřejnou podporu ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení 
povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de 
minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila 
maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména 
Nařízením Komise /EU/č. 1407/2013). 
 

5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 
účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze 
či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce 
vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 30. 11. 2020. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 24. 1. 2020, 

zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 9395/2020, aktualizované dne 20. 5. 2020, 
zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP 56229/2020 a vyúčtovat dotaci na položky 
stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 75 % z celkových vynaložených nákladů 
projektu, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 



 

správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 12. 2020 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice 
(SmP)), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 
jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 
všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 
součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 
a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 
nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
p) nejpozději tři týdny před zahájením vlastní akce projektu si vyzvednout na Magistrátu města 

Pardubic (odbor Kancelář primátora, úsek vnějších vztahů) propagační materiály poskytovatele 
(např. roll-up, banner, promovideo, tiskoviny apod.); v případě nadstandardního požadavku 
příjemce na vyzvednutí většího množství propagačních materiálů poskytovatele (tj. více než 
100 ks) je příjemce povinen vznést svůj požadavek nejpozději čtyři týdny před zahájením 
vlastní akce projektu,   

q) umístit logo poskytovatele na všech propagačních materiálech příjemce k projektu, včetně 
jejich elektronické verze. Grafické návrhy materiálů je třeba zaslat ke kontrole použití loga na 
email propagace@mmp.cz, 

r) nabídnout a umožnit poskytovateli bezplatně jeho vlastní prezentaci v rozsahu nejméně jedné 
strany v tištěných propagačních materiálech příjemce brožurového typu, jsou-li k propagaci 
projektu příjemce vydávány, a v dostatečném předstihu před výrobou těchto materiálů vyzvat 
poskytovatele k předání finální podoby propagačního motivu příjemci, který zajistí jeho 
vytištění do poskytnutého prostoru, 

s) zajistit sběr a v níže uvedeném termínu a formě doručit poskytovateli statistická data o počtu 
a složení návštěvníků akce (data budou zachycena do tabulky č. 1, kterou příjemce obdrží před 
vlastním zahájením akce od poskytovatele v elektronické podobě na emailovou adresu 
uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace a kterou nejpozději do čtyř týdnů po skončení vlastní 
akce projektu vyplněnou doručí v elektronické podobě na adresu: jana.fiedlerova@mmp.cz),   



 

t) sledovat mediální dopady a výstupy projektu (např. počet publikovaných článků, televizní 
spoty apod.). Zjištěné informace budou součástí informační zprávy o realizaci projektu, která 
bude předložena společně s vyúčtováním poskytnuté dotace. 

u) napomáhat rozvoji cestovního ruchu na území statutárního města Pardubice formou 
spolupráce s provozovateli turistických atraktivit města, konkrétně s: 

a. Východočeským muzeem Pardubice („VČM“) - objekt pardubického zámku. Příjemce 
dotace se zavazuje zdarma viditelným způsobem uvést na vstupence, v programovém 
katalogu či na webových stránkách k akci informaci o možnosti zakoupení zvýhodněné 
vstupenky 1+1 zdarma na expozici VČM „Pardubice – příběh města“, a to po předložení 
platné vstupenky z akce FRESH FESTIVAL 2020 na pokladně pardubického zámku po dobu 
konání výstavy (nejdéle do 31. 10. 2020). 

b. Informačním centrem Pardubice – objekt Zelené brány. Příjemce dotace se zavazuje 
zdarma viditelným způsobem uvést na vstupence, v programovém katalogu či na 
webových stránkách k akci informaci o možnosti zakoupení zvýhodněné vstupenky 1+1 
zdarma na turistickou atraktivitu města Zelená brána, a to po předložení platné 
vstupenky z akce FRESH FESTIVAL 2020 na pokladně Zelené brány v období do konce roku 
2020. 

 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 
požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  
 

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. q) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2020. 
 
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. 2020.  

 
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. 2020. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 
 
 



 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 
této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 

e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 
která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 
neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 
byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž 
byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 
smlouvou včetně souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit 
poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se 
považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 
smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 

3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 
částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 
částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 
odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 
promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 



 

kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 
 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  

 

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  
Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 



 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů – GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.  

 
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy.  

 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Petr Jirásek  

 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/……/2019 ze dne 18. 6. 2020 
Ing. Petra Šnejdrová, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic. 



 

 
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z 53. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 15.06.2020 od 10:00 hodin  

v zasedací místnosti rady města 

 

Přítomni: 

Martin Charvát, Petr Kvaš, Jakub Rychtecký, Jan Mazuch, Jan Nadrchal, Jiří Rejda, Vít Ulrych, Tomáš 
Pelikán, Vladimír Martinec, Ludmila Ministrová, Vítězslav Štěpánek   
 
Michal Zitko, tajemník magistrátu 
Radim Jelínek, vedoucí KP 
Věra Netolická, interní audit 
 

 

I. 

Schválení programu jednání 

V programu byly navrženy následující změny: 

- Staženy zprávy č. 23 (Problematika Dostihový spolek a.s.), 25 (RRAPK – program valné 
hromady) a 64 (Reklamní spolupráce s BK Pardubice) 

- Nově zařazena zpráva „Investiční záměr ZŠ Montessori Dubina Pardubice“ místo staženého 
bodu č. 23 

Program 53. řádné schůze RmP dne 15.06.2020 byl schválen vč. Výše uvedených změn takto: 

(pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

1. Smlouva o poskytnutí služeb 

P: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 
Z: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 

2. Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty 

P: Hovorka Pavel, místopředseda komise pro bytové a nebytové prostory 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Kudrnová Romana, odbor majetku a investic 
3. Individuální dotace z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti 

P: Chmelík Jiří, předseda komise pro bezpečnost a prevenci kriminality 
Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Stránská Michaela, odbor sociálních věcí 
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4. Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení RmP 

P: Kutílek Jakub, předseda kontrolního výboru 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 
5. Strategie rozvoje ploch pro přestavbu a výstavbu na území města Pardubic 

P: Příhoda Leoš, předseda komise pro strategii a smart city 
Kutílek Jakub, zastupitel města Pardubic 

Z: Kutílek Jakub, zastupitel města Pardubic 
6. Stanovisko Komise pro strategii a smart city k realizaci investičního záměru REVITALIZACE 

LETNÍHO STADIONU 

P: Příhoda Leoš, předseda komise pro strategii a smart city 
Z: Příhoda Leoš, Komise pro strategii a smart city 

7. Finanční hospodaření města ve vazbě na epidemiologickou situaci 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Dvořáková Petra, odbor ekonomický 
Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

8. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacího řízení 

P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
9. P a c h t – vodovodu a kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

P: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Sigmund Otto, odbor životního prostředí 
10. Dodatek č. 6 smlouvy o poskytování služeb se SmP a.s. - Služby svozu a odstraňování odpadu 

P: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Slach Roman, odbor životního prostředí 
11. Zrušení usnesení o přidělení dotace z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty 

P: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Slach Roman, odbor životního prostředí 
12. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu - OIT 

P: Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 
Z: Czagan Jan, odbor informačních technologií 

13. Výběr zhotovitele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu "Parkovací dům U Stadionu" 

P: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 
Z: Ptáček Martin, odbor hlavního architekta 
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14. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí 

v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

P: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

15. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu - OMI 

P: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

16. Dohoda o narovnání k pojistné události č. 2176009261 

P: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

Lukáčová Zuzana, kancelář tajemníka 
17. Revokace usnesení - pozemky 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
18. Žádosti o dotace 

P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Z: Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 

19. 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 
Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

20. Strategický plán rozvoje města - Vyhodnocení za rok 2019 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Doležalová Blanka, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
21. VAK Pardubice a. s. (program valné hromady) 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

22. EBA a. s. (Program valné hromady, navýšení základního kapitálu) 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

23. Investiční záměr Základní škola Montessori Dubina Pardubice 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 

24. VAK Chrudim a. s. (program valné hromady) 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
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Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
25. RRAPK (program valné hromady) - STAŽENO 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

26. Přístav Pardubice a. s. (program valné hromady) 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

27. Pokyn k obchodnímu vedení RFP a.s. 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

28. Nařízení o stanovení maximálních cen hřbitovních a kremačních služeb - STAŽENO 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 

29. Řád veřejného pohřebiště 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 

30. Záměr využití objektu telegrafie pro potřeby Univerzity Pardubice 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Charvát Martin, primátor města Pardubic 

31. Novela obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 
32. Zrušení obecně závazné vyhlášky o ověřování znalostí řidičů taxislužby 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 
33. Odpis zmařených investic na odboru majetku a investic 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Koblížková Jana, odbor majetku a investic 

Vaníčková Jitka, odbor majetku a investic 
34. Opatření ke zmírnění dopadů epidemie na nájemce nebytových prostor 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Šklíbová Edita, odbor majetku a investic 
35. Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Valášková Kristina, odbor majetku a investic 
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36. Dukla sportovní - změna identifikační listiny projektu 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 
37. DUKLA SPORTOVNÍ - Memorandum o o vzájemné spolupráci - Pardubický kraj 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 

38. Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Ježková Monika, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
39. Revokace usnesení - dotace z Programu podpory sportu 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
40. Mateřská škola Pardubice-Dražkovice - prominutí odvodu finančních prostředků za porušení 

rozpočtové kázně 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Fauler Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
41. Provozní záležitosti Centrálních polytechnických dílen 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Rašková Kateřina, odbor rozvoje a strategie 

Netolická Věra, útvar interního auditu 
Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 

42. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a 

vzdělávacích aktivit 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Šnejdrová Petra, odbor školství, kultury a sportu 
43. Souhlas zřizovatele - Šablony III 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Ježková Monika, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
44. Úprava platových výměrů ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací ve školství 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
45. Odpisové plány dlouhodobého majetku - Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
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Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Morávková Natálie, odbor školství, kultury a sportu 

46. Záležitosti příspěvkové organizace - DDM 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 
Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 

47. Memorandum o spolupráci při rozvoji Regionální fotbalové akademie 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
48. Dodatek č. 1 - Koncepce rozvoje školství 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 
49. Ostraha objektů náměstí Jana Pernera č.p. 2561 a č.p. 2562, Pardubice 

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

50. Individuální dotace z Programu podpory sportu 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
51. Odpisový plán dlouhodobého nehmotného majetku Centra pro otevřenou kulturu, p.o. 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
52. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 2020 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Karas Martin, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
53. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Denková Monika, odbor ekonomický 

54. VII. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtová opatření 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
55. Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2019 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
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Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

56. Účetní závěrka statutárního města Pardubic za rok 2019 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Míčová Lenka, odbor ekonomický 
57. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - Barocco sempre giovane o.p.s. 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 
58. Dotace z oblasti kultury 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 
59. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele – OŠKS – realizace ohňostroje v rámci Městských 

slavností Pardubice 2020 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Fiedlerová Jana, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
60. Revokace dotací z Programu podpory cestovního ruchu 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Šnejdrová Petra, odbor školství, kultury a sportu 
61. Schválení aktualizace identifikační listiny Plánu udržitelné městské mobility (SUMP) - "Zpoždění 

projektu" 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 

Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 
Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

62. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele – KP 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

63. Záležitosti komisí RmP 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Kutálková Lucie, kancelář primátora 
64. Reklamní spolupráce s BK Pardubice - STAŽENO 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 
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65. Diskuse 

 

Informativní zprávy:  

 

Rozpracovanost projektů 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Ptáček Martin, odbor hlavního architekta 

Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
Vacík Štěpán, místopředseda Komise pro urbanismus a architekturu 

Příspěvkové organizace zřizované statutárním městem Pardubice 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Fauler Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 

 
 

 

II. 

Jmenování ověřovatelů z 53. řádné schůze RmP dne 15.06.2020 

 
Ověřovateli zápisu z 53. řádné schůze RmP byli jmenováni  Jan Mazuch 

             Jiří Rejda 
 

 

III. 

Pořadí projednávaných zpráv 

1 

Smlouva o poskytnutí služeb 

Zpravodaj: Rostislav Hűbl, ředitel MpP 
- bez doplňujících informací 
 

Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3696/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb mezi Statutárním městem Pardubice - městská policie, se 

sídlem Pernerova 443, 530 02 Pardubice, IČ: 00274046 a společností Dostihový spolek a.s., se 

sídlem Pražská 607, 530 02 Pardubice, IČ: 48155110, která je přílohou tohoto usnesení. 

 

2 

Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty 

Zpravodaj: Pavel Hovorka, místopředseda komise pro bytové a nebytové prostory 
- Stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3697/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy na garáž (označenou č. 85) nacházející se v budově bez čp/če, která je 

součástí pozemku označeného jako stavební parcela č. parc.st. 6833 (zastavěná plocha a nádvoří) v 

k.ú. a obci Pardubice, s XXXXXXXXXXXXX, účel nájmu - garáž, výše nájemného 1.100,- Kč/m2/rok 

bez DPH, doba nájmu neurčitá s 1 měs. výpovědní dobou. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic uzavřít smlouvu o nájmu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.07.2020 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3698/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

záměr změny nájemní smlouvy ze dne 14.6.2018, jejímž předmětem je prostor o výměře 58,26 m2 

nacházející se v přízemí budovy čp. 2316-20 ul. A. Krause, stojící na pozemku označeném jako 

st.p.č. 4294,  k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí, uzavřené s panem Davidem 

Hurtem, IČ 691 26 216, se sídlem Jiránkova 2294, 530 02 Pardubice. Změna bude spočívat ve 

zvýšení částky nájemného z 981,68 Kč/m2/rok bez DPH na částku 1.350,- Kč/m2/rok bez DPH a ve 

změně účelu nájmu, který nově bude znít: „Nájemce bude předmět nájmu využívat jako kancelář.“ 

Nájemce provede na vlastní náklady změnu účelu užívání na stavebním úřadě. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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odboru majetku a investic zveřejnit záměr podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.07.2020 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3699/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

záměr  udělení souhlasu pronajímatele s převodem práv a povinností z nájemní smlouvy 

uzavřené  dne 27.11.2017 týkající se garážového stání č. 10 nacházející se 1. 

podzemním  podlaží  budovy čp. 2721 Sokolovská ul., která je součástí stavební parcely č.parc.st. 

10089, v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, ze spol.  PETR KLEMPÍŘ – JEKA s.r.o., IČ 

274 70 521, se sídlem Sladkovského 468, 530 02  Pardubice, na pana XXXXXXXXXXXXX. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic zveřejnit záměr podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.07.2020 

 

3 

Individuální dotace z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti 

 
Zpravodaj: Jiří Chmelík, předseda komise pro bezpečnost a prevenci kriminality 

- Stručně okomentoval předložený materiál 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3700/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace ve výši 32 000 Kč z Programu prevence kriminality a zvyšování 

bezpečnosti žadateli SKP-CENTRUM, o.p.s, Jungmannova 2550, 53002 Pardubice, IČO 27534804, na 

projekt "NENA - Domov bez násilí". 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 32 000 Kč z Programu 

prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti s žadatelem SKP-CENTRUM, o.p.s, Jungmannova 

2550, 53002 Pardubice, IČO 27534804, na projekt "NENA - Domov bez násilí". 
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Z: Iva Bartošová 
T: 30.8.2020 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3701/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci ve výši 95 000 Kč z Programu prevence kriminality a zvyšování 

bezpečnosti žadateli SKP-CENTRUM, o.p.s, Jungmannova 2550, 53002 Pardubice, IČO 27534804, na 

projekt "Dětské centrum". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí  individuální dotace ve výši 95 000 Kč z Programu 

prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti s žadatelem SKP-CENTRUM, o.p.s, Jungmannova 

2550, 53002 Pardubice, IČO 27534804, na projekt "Dětské centrum", která je přílohou tohoto 

usnesení. 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3702/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci ve výši 74 000 Kč z Programu prevence kriminality a zvyšování 

bezpečnosti žadateli SKP-CENTRUM, o.p.s, Jungmannova 2550, 53002 Pardubice, IČO 27534804, na 

projekt "Probační program". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 74 000 Kč z Programu 

prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti s žadatelem SKP-CENTRUM, o.p.s, Jungmannova 

2550, 53002 Pardubice, IČO 27534804, na projekt "Probační program", která je přílohou tohoto 

usnesení. 

 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3703/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci ve výši 60 000 Kč z Programu prevence kriminality a zvyšování 

bezpečnosti žadateli Bílý kruh bezpečí, zs, U Trojice 1042/5, Praha 5 Smíchov, IČO 47607483, na 

projekt "Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., Pardubice". 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 60 000 Kč z Programu 

prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti s žadatelem Bílý kruh bezpečí, zs, U Trojice 1042/5, 

Praha 5 Smíchov, IČO 47607483, na projekt "Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., Pardubice", která 

je přílohou tohoto usnesení. 

 

4 

Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z 

usnesení RmP 

Zpravodaj: Jakub Kutílek, předseda Kontrolního výboru ZmP 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3704/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze usnesení v řádcích č. 1 - 9, 12 - 35, 37 - 

67, 69 - 109, 111 - 149, 151 - 154 a 156 - 185. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

v evidenci plnění usnesení ponechat úkoly uvedené v příloze usnesení v řádcích č. 10, 11, 36, 68, 

110, 150 a 155. 

 

5 

Strategie rozvoje ploch pro přestavbu a výstavbu na území města Pardubic 

Zpravodaj:  Jakub Kutílek, zastupitel města Pardubic 
- podrobně okomentoval význam předložených návrhů na usnesení a úkoly z nich vyplývající. 

 
Rozprava: 

J. Rychtecký  

- poděkoval členům komise za iniciativu v této věci. Uvedl, že k této problematice byla 
vytvořená pracovní skupina a bude schválen projektový záměr Zásad pro investiční výstavbu 
ve městě. Nabídl zapojení se v rámci projektového řízení i zástupcům komise či zastupitelům, 
kteří by měli zájem. Upozornil, že problematika je složitější a není úkolem jen pro odbor 
architektů. V následném projektovém týmu budou zástupci právního oddělení KT, zástupci 
dalších dotčených odborů (OHA, OD, OŠKS apod.). Předpokládaný termín, kdy by mohl být 
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hotový návrh Zásad pro investice na území města, byl předběžně stanoven na únor 2021. 
S ohledem na právě probíhající přípravu tvorby těchto zásad považuje některé předložené 
návrhy na usnesení za nadbytečné (návrh č. 5), některé i prakticky obtížně realizovatelné 
(především návrh č. 3). Požádal pro to o samostatné hlasování o každém bodu zvlášť. 
Reagoval J. Kutílek – taktéž přivítal iniciativu náměstků v tvorbě zásad k požadavkům na 
developery, rád se zapojí do tohoto procesu. Nicméně se domnívá, že i přes určitý překryv se 
tento materiál týká především toho, jak rozvíjet plochy, které jsou v majetku města či majetku 
jeho organizací. Tím, že budeme investorům prodávat pozemky ve vlastnictví města, mohou 
být uplatňovány určité nástroje, jak hájit veřejný zájem. Uvedl, že z jeho pohledu předsedy 
Kontrolního výboru ZmP není v rozporu mít dva úkoly, které se naplňují obdobným způsobem. 
Reagoval J. Rychtecký – upozornil právě na zbytečnou dvoukolejnost i z pohledu činnosti a 
provádění kontrol plnění usnesení kontrolním výborem. 

 
J. Nadrchal  

- vznesl dotaz, jaká je představa o spodní finanční hranici klíčových investičních záměrů 
definovaných v návrzích č. 2 a 3. Dále vyjádřil obavu, že úkol vyplývající z návrhu č. 3 je 
trvalého charakteru. 
Reagoval L. Příhoda – komise žádnou hranici nestanovila, souhlasil s návrhem náměstka 
Nadrchala tuto hranici určit 20 mil. Kč → o definici spodní hranice byl doplněn návrh č. 2 
Reagoval J. Kutílek – úkol uvedený v návrhu č. 3 považuje za jednorázový, domnívá se, že 
veřejné instituce budou samy motivované ke kontaktování města, pokud budou vidět 
příležitost najít vhodnou lokalitu pro svůj záměr. 

 
T. Pelikán 

- vznesl dotaz k předloženému návrhu č.  2, jaké investiční záměry ve vazbě na obchodní 
společnosti města by v takové databázi měly být? Doporučil návrh lépe specifikovat → po 
vzájemné dohodě bylo do návrhu č. 2 a 3 doplněno slovo „stavební“. Upozornil, že přehled 
investičních záměrů města je součástí pravidelné zprávy týkající se strategického plánu města 
předkládané zastupitelstvu. 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3705/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 

doporučení Komise pro strategii a smart city další postup ve věci zpracování „Strategie rozvoje 

ploch pro přestavbu a výstavbu na území města Pardubic”. 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3706/2020               (pro 6, proti 2, zdrž. 3) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 
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ORS zmapovat klíčové stavební investiční záměry města (nad 20 mil. Kč), a to sběrem podnětů od 

odborů magistrátu, městských obvodů, organizací města (příspěvkových organizací, obchodních 

společností ad.). 
Z: Miroslav Čada, vedoucí ORS 
T: 31.12.2020 

 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3707/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 2) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 

OHA zmapovat plochy (ucelená území) ve vlastnictví města (a jeho organizací), která mohou být 

využita k přestavbě nebo výstavbě, včetně podmínek daných územním plánem (platným a 

návrhem nového) a dalších limitů využití (nájemních smluv, věcných břemen, ochranných pásem 

ad.). 
Z: Zuzana Kavalírová, vedoucí OHA 
T: 31.12.2020 

 
 
Návrh usnesení č. 003 nebyl přijat               (pro 5, proti 1, zdrž. 5) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 
ORS zmapovat investiční stavební záměry veřejných institucí (kraj, krajské instituce, státní instituce, 
univerzita ad.). 
Z: Miroslav Čada, vedoucí ORS 
T: 30.06.2021 
 
 
Návrh usnesení č. 005 nebyl přijat               (pro 4, proti 0, zdrž. 7) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 
OHA navrhnout různé postupy, jakými město může stanovit budoucí náplň a podobu území a najít 
pro něj investora – tj. navrhnout různé kombinace nástrojů regulace (např. regulační plán, územní 
studie, smluvní podmínky při prodeji pozemku) a výběru investora (např. investice města, soutěžní 
dialog, dražba) a popsat jejich výhody a nevýhody. 
Z: Zuzana Kavalírová, vedoucí OHA 
T: 31.12.2020 
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Návrh usnesení č. 006 nebyl přijat               (pro 3, proti 0, zdrž. 8) 
 

 
Rada města Pardubic 
Ukládá 
po shromáždění podkladů předložit RMP návrh dalšího postupu ve věci zpracovaní „Strategie rozvoje 
ploch pro přestavbu a výstavbu na území města Pardubic”. 
Z: Jan Nadrchal, náměstek pro rozvoj a strategii 
T: 30.06.2021 
 

6 

Stanovisko Komise pro strategii a smart city k realizaci investičního záměru 

REVITALIZACE LETNÍHO STADIONU 

Zpravodaj: Leoš Příhoda, předseda komise pro strategii a smart city 
- stručně okomentoval předložený materiál a požádal Jiřího Nožičku o prezentaci, která objasňuje 

důvody vedoucí k předložení návrhu usnesení předkládané zprávy 
 
Rozprava: 

- diskuse se týkala vývoje ekonomiky v souvislosti s koronavirovou krizí, jejími dopady na 
rozpočty obcí a možného uplatňování nástrojů státu v případě ekonomické recese. 

 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 3, proti 4, zdrž. 4) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
usnesení Komise pro strategii a smart city ve znění: “KPSSC nesouhlasí s realizací investičního záměru 
REVITALIZACE LETNÍHO STADIONU a vyzývá Radu města Pardubic k zastavení prací na této realizaci z 
důvodů ekonomických dopadů krize vyvolané pandemií COVID – 19." 
 

7 

Finanční hospodaření města ve vazbě na epidemiologickou situaci 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- podrobně okomentoval předložený materiál 

 
Rozprava: 

M. Charvát – s ohledem na kompenzační vládní návrh, který by do rozpočtu města měl přinést 110 
mil. Kč, doporučil rozhodnutí o čerpání úvěrového rámce odsunout na podzim. Navrhl přes prázdniny 
zpracovat investiční plán pro celé město s výhledem na nadcházející 2 roky. Domnívá se, že za 
podpory vládních balíčků se podaří městu vzniklou rozpočtovou krizi zvládnout. Uvedl, že nedochází 
k zastavení projektů, nýbrž pouze k jejich odložení.  
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T. Pelikán – vznesl připomínku k příloze č. 3 k tabulce za akciové společnosti a PAP, kde jsou 
zavádějícím způsobem interpretovány uvedené údaje, kde nejde o předpokládaný výpadek cashflow, 
nýbrž o předpokládané krytí výpadku části cash flow v roce 2020. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 3, proti 4, zdrž. 4) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
zprávu "Finanční hospodaření města ve vazbě na epidemiologickou situaci", která je přílohou tohoto 
usnesení. 
 
 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 3, proti 4, zdrž. 4) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na použití finančních prostředků z úvěrového rámce KB v roce 2020 v celkové výši Kč 140 000,0 
tis. následovně: 
- „Budova radnice, Pernštýnské nám. 1, rekonstrukce“ ve výši Kč 70 000,0 tis. (realizace 2018) 
- „Budova radnice, Pernštýnské nám. 1, rekonstrukce“ ve výši Kč 30 000,0 tis. (realizace 2019) 
- „Rekonstrukce kuchyně pro Sociální služby města Pardubic“ ve výši Kč 40 000,0 tis. (realizace 2018)   
 

8 

Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacího řízení 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- doplnil návrh č. 2 o dalšího člena hodnotící komise - nám. P. Kvaše a jeho náhradníka nám. J. 

Mazucha; dále podal nový návrh na usnesení (viz přijatý návrh č. 3) 
 
Rozprava: 

P. Kvaš – požádal o oddělené hlasování o předložených návrzích 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3708/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 3) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. zadávací podmínky – 

oznámení o zahájení zadávacího řízení a textovou část zadávací dokumentace – v rámci zadávání 

nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení "Revitalizace letního stadionu".  
Přílohu důvodové zprávy tvoří:  
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1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, 
2) Zadávací dokumentace (pouze textové přílohy). 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3709/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb. k provádění úkonů 

(otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek) v 

rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku "Revitalizace letního stadionu" hodnotící komisi 

včetně náhradníků v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci) 
Ing. Martin Charvát (Bc. Jan Nadrchal) 
Mgr. Jakub Rychtecký (Ing. Jiří Rozinek) 
Ing. Tomáš Pelikán (Mgr. Vladimír Martinec) 
František Brendl (Ing. arch. Aleš Klose) 
Ing. Jaroslav Hruška (Ing. Jan Dvořáček) 
Ing. Petr Kvaš (PaedDr. Jan Mazuch) 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3710/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 

předložit doporučení hodnotící komise v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku Revitalizace 

letního stadionu k projednání Zastupitelstvu města Pardubic, a to včetně návrhu finančního 

rozpočtového krytí. 
Z: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

 

9 

P a c h t – vodovodu a kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace 

Pardubice, a.s. 

Zpravodaj: Miroslav Míča, vedoucí OŽP 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3711/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí vodovodu  – PE 100, D 90 – 8,2 mm, dl. 87,0 m (bez přípojek) k propachtování akciové 

společnosti  Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., se sídlem ul. Teplého 2014, 530 02 

Pardubice,  IČ: 601 08 631, za pachtovné 1000,- Kč/rok bez DPH , a to na dobu neurčitou. 
Vodovod se nachází na pozemcích 5275, 134/76, 2644/4, 2644/6, 3870  k.ú. Pardubice 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít pachtovní smlouvu v souladu s podmínkami uvedenými v bodě I. tohoto usnesení se 

společností Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem ul. Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 

60108631. 
T: do 31.10.2020 
Z: Ing. Martin Charvát 
Ing. Miroslav Míča 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3712/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí  kanalizace - DN 300, dl.99,0 m (bez přípojek) k propachtování akciové 

společnosti  Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., se sídlem ul. Teplého 2014, 530 02 

Pardubice,  IČ: 601 08 631, za pachtovné 1000,- Kč/rok bez DPH , a to na dobu neurčitou. 
Kanalizace se nachází na pozemcích č. 134/76, 2644/4, 2644/6, 3870, 2644/7, 5275 – k.ú.Pardubice 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít pachtovní smlouvu v souladu s podmínkami uvedenými v bodě II. tohoto usnesení se 

společností Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem ul. Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 

60108631. 
T: do 31.10.2020 
Z: Ing. Martin Charvát 
Ing. Miroslav Míča 
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Dodatek č. 6 smlouvy o poskytování služeb se SmP a.s. - Služby svozu a 

odstraňování odpadu 

 
Zpravodaj: Miroslav Míča, vedoucí OŽP 

- podrobně okomentoval předložený materiál 
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Rozprava: 

V. Ulrych – vznesl dotaz na posun ve vývoji sběru odpadu s hliníkem 
Reagoval M. Míča – spuštění tohoto sběru by mělo být oznámeno oficiálně dnes na tiskové 
konferenci, poté bude vydána informace v Radničním zpravodaji, zahájen by měl být 1. 7. Pro sběr 
tohoto typu odpadu byla zvolena varianta tří komoditního sběru, tzn. že kovové obaly se budou sbírat 
do žlutých kontejnerů společně s plasty a tetrapakem.  
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3713/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh uzavřít Dodatek č. 6 Smlouvy o poskytování služeb - Služby svozu a odstraňování odpadu s 

obchodní společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé 

Předměstí, 530 12 Pardubice, kterým se s účinností ke dni 1. 7. 2020 upravuje princip úhrady ceny 

za službu (v závislosti na převaze vzniklých nákladů na separaci odpadu či dosaženého výnosu z 

prodeje separovaných složek) a mění část A. přílohy této smlouvy („Objem prací na kalendářní rok 

2020“). Znění Dodatku č. 6 Smlouvy o poskytování služeb je přílohou tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

předložit Zastupitelstvu města Pardubice ke schválení návrh Dodatku č. 6 Smlouvy o poskytování 

služeb - Služby svozu a odstraňování odpadu s obchodní společností Služby města Pardubic a.s., 

IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, dle bodu I. tohoto 

usnesení, a to ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 
Z: Bc. Jan Nadrchal 
T: 30.6.2020 

 

11 

Zrušení usnesení o přidělení dotace z Programu podpory ekologické výchovy a 

osvěty 

Zpravodaj: Miroslav Míča, vedoucí OŽP 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3714/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 



  20 

usnesení RmP č. R/3165/2020 ze dne 9.3.2020, jímž bylo schváleno poskytnutí dotací z Programu 

podpory ekologické výchovy a osvěty subjektům uvedeným v příloze tohoto usnesení a zároveň 

uloženo uzavřít s těmito subjekty veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací, v důsledku 

rozpočtového opatření č. 109 schváleného na jednání Zastupitelstva města Pardubic dne 29.4.2020 

(přesun finančních prostředků na položku „Krizová rezerva rozpočtu“). Seznam původně 

podpořených projektů včetně výše schválených dotací je součástí přílohy tohoto usnesení. 

 

12 

Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OIT 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3715/2020               (pro 11, 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 č. OIT-VZMR-2020-09 "Realizace nového webového portálu města 

Pardubic" dodavateli Giant interactive s.r.o. Praha 8 - Karlín, Thámova 681/32 IČO: 27612821, s 

nabídkovou celkovou cenou za zakázku 1 348 000,- Kč bez DPH (1 631 080 Kč včetně DPH). 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3716/2020               (pro 11, 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. 14 odst. 4 - přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných 

zakázek, zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-11 "Rozšíření informačního 

systému GINIS o sběr žádostí VFP (veřejná finanční podpora) přes RAP - Portál občana" společnosti 

Gordic spol. s r.o., Erbenova 4, Jihlava, IČ: 47903783, v celkové výši 308 248,- Kč včetně DPH. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

navýšení finanční částky uvedené v Servisní smlouvě o komplexní podpoře provozu a užití 

informačního systému Ginis pro část ekonomika (EKO) z důvodu nákupu licenčních modulů 
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systému Ginis od společnosti Gordic spol. s r.o., Erbenova 4, Jihlava, o částku 36 482,- Kč včetně 

DPH/1 rok, tzn. na celkovou částku 1 544 203,- KČ včetně DPH/1 rok. 

 

13 

Výběr zhotovitele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu "Parkovací dům U 

Stadionu" 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Rozprava: 

J. Nadrchal – v této věci navrhl vytvořit projekční tým, aby to bylo celé projektově řízené → 
předkladatel souhlasil s tímto návrhem 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3717/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele č. 2/2020, Zadávacího 

řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu „Parkovací dům U 

Stadionu" na základě doporučení hodnotící komise výběr zhotovitele - společnost: ING. MICHAL 

PALAŠČÁK ARCHITEKTI  
Sídlo: Lidická 9, 602 00 Brno 
IČO: 64311261 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3718/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavření smlouvy o dílo na zpracování dokumentace návrhu stavby „Parkovací dům U Stadionu" se 

společností ING. MICHAL PALAŠČÁK ARCHITEKTI se sídlem Lidická 9, 602 00 Brno za celkovou cenu 

402.300 Kč včetně DPH. 
Z: Z. Kavalírová  T: 31.7.2020 
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Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

 
Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3719/2020               (pro 11, 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. OMI-VZMR-2020-062 „MŠ 

Gebauerova – oprava rozvodu ÚT“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• Instal Hanousek s.r.o., IČO: 06671918 
• SITRO s.r.o., IČO: 27498824 
• EKO-INVEST PARDUBICE s.r.o., IČO: 25269674 
• STAVIS Pardubice s.r.o., IČO: 25935895 
• INELSEV ENERGIE s.r.o., IČO: 48150207. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 

veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 

rozsahu č. OMI-VZMR-2020-062 „MŠ Gebauerova – oprava rozvodu ÚT“ hodnotící komisi v tomto 

složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Vratislava Šišková - OITS/OMI. 

15 

Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

 
Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 

- upozornil na dodatek zprávy, který obsahuje 3 nové návrhy na usnesení (č. 13 – 15) 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3720/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 

2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu č. OMI-VZMR-2020-039 „ZŠ Závodu míru - oprava parket v tělocvičně" z důvodu vysokého 

překročení předpokládané ceny o více jak 80 %. 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3721/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 

2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu č. OMI-VZMR-2020-040 „ZŠ Ohrazenice - rekonstrukce vzduchotechniky v 

kuchyni“  dodavateli MAXIMUM, s.r.o., Masarykovo náměstí 1544, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice, IČO: 62062042, s nabídkovou cenou 1.745.348,- Kč bez DPH. 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3722/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 

2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu č. OMI-VZMR-2020-036 „MŠ Gebauerova – zasklení spojovacího krčku“ dodavateli ROVEX 

ENGINEERING s.r.o., Škrovád 189, 538 21 Slatiňany, IČO: 28829352, s nabídkovou cenou 384.553,- 

Kč bez DPH. 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3723/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 

2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu č. OMI-VZMR-2020- OMI-VZMR-2020-044 „ZŠ Svítkov – oprava podlahy v tělocvičně“ 

dodavateli STAFI FINALIZACE STAVEB, s.r.o., Pardubice, Ostřešany 320, PSČ 530 02, IČO: 25968203, 

s nabídkovou cenou 497.894,74 Kč bez DPH. 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/3724/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 

2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu č. OMI-VZMR-2020-043 „ZŠ Bratranců Veverkových – rekonstrukce vzduchotechniky v 

kuchyni“ dodavateli MAXIMUM, s.r.o., Masarykovo náměstí 1544, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice, IČO: 62062042, s nabídkovou cenou 623,200,- Kč bez DPH. 

 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/3725/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 

2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu č. OMI-VZMR-2020-045 „ZŠ Závodu Míru – rekonstrukce kuchyně a gastro – PD“ dodavateli 

HMP top s.r.o., Hradec Králové – Slezské Předměstí, Jižní 870/2, PSČ 500 03, IČO: 27502180 s 

nabídkovou cenou 693.000,- Kč bez DPH. 

 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/3726/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
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podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 

2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu č. OMI-VZMR-2020-051 „MŠ L. Matury - rekonstrukce přípravny jídel“ dodavateli INSTAV 

Hlinsko, Hlinsko, Tyršova 833, PSČ 53901, IČO: 25284959, s nabídkovou cenou 1.384.723,62 Kč bez 

DPH. 

 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/3727/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 

2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu č. OMI-VZMR-2020-046 „Bezpečný přechod pro chodce v ul. Na Drážce“ dodavateli TIMRA 

s.r.o., Semtín 85, 530 02 Pardubice, IČO: 04806859, s nabídkovou cenou 634.256,79 Kč bez DPH. 

 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/3728/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 

veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-050 „Rámcová 

smlouva – havarijní služba“ dodavateli DM Stavby CZ s.r.o., Palackého tř. 1948, 530 02 Pardubice, 

IČO: 04636601 za nabídkovou cenu pohotovostní služby 1,70 Kč bez DPH za bytovou jednotku/24 

hod. a hodinové sazby výkonu prací 340,- Kč bez DPH. 

 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/3729/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 

veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-052 „Rámcová 

smlouva – výměny oken“ dodavateli STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02 

Pardubice, IČO: 25968203 za nabídkovou cenu 121.941,29 Kč bez DPH. 
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Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/3730/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 4 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 

veřejných zakázek – přímé zadání, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-

063 "Výměna kanalizačních a vodovodních přípojek BD Sedláčkova č.p.  447“ dodavateli Building 

Expert s.r.o., IČO: 02685183, V Zářezu 902/4, Praha 5 za nabídkovou cenu 339.903,- Kč bez DPH. 

 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/3731/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření Dohody o ukončení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2019-56 bez náhrady uzavřené mezi 

společností PRODIN a.s. se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Jiráskova 169, IČO: 25292161., a 

objednatelem statutárním městem Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČO: 

00274046, na akci „Cyklistická stezka propojení pravý břeh Labe s ul. Lonkova - PD“. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2019-56 bez náhrady uzavřené mezi 

společností PRODIN a.s. se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Jiráskova 169, IČO: 25292161 a 

objednatelem Statutárním městem Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČO: 

00274046, na akci „Cyklistická stezka propojení pravý břeh Labe s ul. Lonkova - PD“. 
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 31.7.2020 

 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/3732/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 

veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-054 „BD Sluneční 

300 – 301 – sanace havarijního stavu 32 balkónů“ dodavateli TIMRA s.r.o., Semtín 85, 530 02 

Pardubice, IČO: 04806859 za nabídkovou cenu 4.197.298,91 Kč bez DPH. 
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Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/3733/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 

veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-056 „nám. Jana 

Pernera 2560 – odstranění bezpečnostních rizik výtahu“ dodavateli Výtahy Pardubice a.s., 

Průmyslová 389, 533 01 Pardubice, IČO: 13582101 za nabídkovou cenu 408.350,- Kč bez DPH. 

 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/3734/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 

veřejných zakázek – přímé zadání, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-

057 „BD Bělehradská 513 – odstranění závad z odborných zkoušek 2 výtahů“ dodavateli Výtahy 

Pardubice a.s., Průmyslová 389, 533 01 Pardubice, IČO: 13582101 za nabídkovou cenu 685.200,- Kč 

bez DPH. 

16 

Dohoda o narovnání k pojistné události č. 2176009261 

Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3735/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření dohody o narovnání s XXXXXXXXXXXXX, jako poškozenou v pojistné události č. 

2176009261 (náhrada škody a nemajetkové újmy vzniklé v důsledku úrazu na místní komunikaci ve 

vlastnictví statutárního města Pardubice), a společností ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, 

IČO: 45534306, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice, jako pojistitelem, se kterým 

má statutární město Pardubice uzavřenou pojistnou smlouvu č. 8056905518 o odpovědnosti za 

újmu. Znění dohody o narovnání je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít dohodu o narovnání s paní XXXXXXXXXXXXX, a společností ČSOB Pojišťovna, a.s., člen 

holdingu ČSOB, IČO: 45534306.  
Z: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
T: 30. 9. 2020 

17 

Revokace usnesení - pozemky 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3736/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Mění 

stávající text uvedený v usnesení č. 'R/3532/2020', týkajícího se výpovědi smlouvy o výpůjčce na 

pozemky označené jako st.p.č. 143 o výměře 349 m2, p.p.č. 6/1 o výměře 3.731 m2, p.p.č. 6/2 o 

výměře 4.106 m2 a p.p.č. 22/1 o výměře 2.784 m2 v k. ú. Popkovice, uzavřené dne 10.3.2010 se 

spolkem Sportovní klub Popkovice, IČO 15049540, z původního textu „st.p.č. 143 o výměře 349 

m2“ na text „ st.p.č. 143 o výměře 394 m2“. Ostatní text zůstává beze změny. 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3737/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh změny stávajícího textu  v usnesení č. Z/1250/2020 bod I., týkajícího se odkoupení pozemků 

označených jako p.p.č. 3684/6 o výměře 119 m2, p.p.č. 3684/7 o výměře 38 m2, vše v k.ú. 

Pardubice z vlastnictví Pavla Synka, nar. 16. 6. 1958, trvale bytem Kunětická 27, Cihelna, Pardubice, 

v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“ z původní 

textu „za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1318/1/20 ze 

dne 15. 1. 2020 ve výši 86,- Kč/m2 u pozemku označeného jako p.p.č. 3684/6 v k.ú. Pardubice a ve 

výši 474,- Kč/m2 u pozemku označeného jako p.p.č. 3684/7 v k.ú. Pardubice“ na text „za kupní 

cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1318/1/20 ze dne 15. 1. 2020 a v 

souladu s ust. § 3b zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve výši 81.872,- Kč u pozemku 

označeného jako p.p.č. 3684/6 v k.ú. Pardubice a ve výši 20.714,- Kč u pozemku označeného jako 

p.p.č. 3684/7 v k.ú. Pardubice“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 



  29 

návrh změny stávajícího textu  v usnesení č. Z/1250/2020 bod II., týkajícího se odkoupení stavby 

komunikace na pozemcích označených jako p.p.č. 5207/14 o výměře 22 m2, p.p.č. 3684/7 o výměře 

38 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví Pavla Synka, nar. 16. 6. 1958, trvale bytem Kunětická 27, 

Cihelna, Pardubice, z původního textu „za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 

znaleckým posudkem č. 1318/1/20 ze dne 15. 1. 2020 ve výši 1.011,- Kč/m2“ na text „za kupní cenu 

v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1318/1/20 ze dne 15. 1. 2020 a v 

souladu s ust. § 3b zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve výši 69.759,- Kč“. Ostatní text 

usnesení zůstává beze změny. 

18 

Žádosti o dotace 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3738/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podání žádosti o dotaci „ Požární technika a věcné prostředky požární ochrany jednotek Sboru 

dobrovolných hasičů MO Pardubice I - střed (tlaková lahev)“ z programu Pardubického kraje ve výši 

23 240,- Kč, přičemž  povinný podíl obce ve výši 9 960 Kč bude hrazen z rozpočtu městského 

obvodu Pardubice I - střed. Celkové rozpočtové náklady projektu jsou dle průzkumu trhu 

odhadnuty na 33 200,- Kč. 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3739/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podání žádosti o dotaci „Požární technika a věcné prostředky požární ochrany jednotek Sboru 

dobrovolných hasičů MO Pardubice VIII - Hostovice (termokamera)“ z programu Pardubického 

kraje ve výši 34 300,- Kč, přičemž povinný podíl obce ve výši 14 700,- Kč bude hrazen z rozpočtu 

městského obvodu Pardubice VIII Hostovice. Celkové rozpočtové náklady projektu jsou dle 

průzkumu trhu odhadnuty na 49 000,- Kč. 
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Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - 

ORS 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3740/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební 

práce "ZŠ Svítkov - přístavba" zadané v otevřeném řízení o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo 

ze dne 22. 10. 2018, na základě změnového listu č. 14 upravujícího změnu stavby vzniklou při její 

vlastní realizaci, s dodavatelem MARHOLD a.s., Pardubice, IČO: 15050050, s cenou víceprací ve výši 

1.638.762,03 Kč bez DPH a cenou méněprací ve výši  -1.311.822,-- Kč bez DPH. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 10. 2018 s dodavatelem MARHOLD a.s., 

Pardubice, IČO: 15050050, na základě změnového listu č. 14 upravujícího změnu stavby vzniklou při 

její vlastní realizaci, s cenou prací (vícepráce a méněpráce) ve výši 326.940,03 Kč bez DPH. 
Z: Ing. Hruška, vedoucí OMI 
T: 31. 7. 2020 

20 

Strategický plán rozvoje města - Vyhodnocení za rok 2019 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Rozprava: 

M. Charvát – s ohledem na diskusi k bodu č. 5 požádal o zaslání tabulky týkající se významných 
investic města zastupiteli J. Kutílkovi 
V. Ulrych – poukázal na výsledky průzkumu veřejného mínění mezi obyvateli města Pardubice, dle 
kterých by občané investovali prostředky do životního prostředí (podpora 69,1 %) 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3741/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 

přehled plnění indikátorů SPRM za rok 2019 dle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3742/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic schválit návrh plnění Akčního plánu SPRM za rok 2019 dle Přílohy č. 

2, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3743/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic schválit návrh plnění Seznamu evidovaných akcí za rok 2019 dle 

Přílohy č. 3, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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VAK Pardubice a. s. (program valné hromady) 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál, upozornil na dodatečně předloženou přílohu 

 
Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
Martina Charváta a Vítězslava Štěpánka podána informace o jejich poměru k projednávané věci. 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3744/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 

konání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s, IČ: 601 08 631 s 

datem konání dne 22. 6. 2020. Pozvánka včetně programu valné hromady je přílohou důvodové 

zprávy. 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3745/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 

v souladu s příslušným usnesením zastupitelstva č. Z/220/2019 ze dne 24. 1. 2019 pana Miroslava 

Čadu k zastupování města Pardubice na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace 

Pardubice, a.s., IČ: 601 08 631 s datem konání dne 22. 6. 2020. 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3746/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 

zástupci města na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., 
IČ: 601 08 631 s datem konání dne 22. 6. 2020 postupovat při hlasování u jednotlivých bodů 

programu valné hromady takto: 
1. hlasovat u bodu 1. programu pro schválení navrhovaných osob do orgánů valné hromady dle 

pozvánky na tuto valnou hromadu,  
2. hlasovat u bodu 4. programu pro schválení výroční zprávy za rok 2019, 
3. hlasovat u bodu 5. programu pro schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, 
4. hlasovat u bodu 6. programu pro schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 následovně: 
Návrh na rozdělení zisku za rok 2019:  
Výsledek hospodaření před zdaněním: 36,154.681,- Kč  
Daň z příjmů splatná: 2,107.660,- Kč  
Odložená daň: 6,333.705,- Kč  
Výsledek hospodaření po zdanění: 27,713.316,- Kč  
Příděl do fondu investic: 27,713.316,- Kč 
5. hlasovat u bodu 7. a 8. programu v souladu se usnesením ZmP ze dne 18. 6. 2020. 
6. hlasovat u bodu 9. programu pro schválení návrhu rozhodnutí o nabývání vlastních akcií 

společností dle pozvánky na tuto valnou hromadu. 
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EBA a. s. (Program valné hromady, navýšení základního kapitálu) 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
Jiřího Rejdy podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3747/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 

konání řádné valné hromady společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČ: 481 54 938 dne 26. 6. 

2020. Pozvánka včetně programu valné hromady je přílohou č. 1 důvodové zprávy. 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3748/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 

v souladu s usnesením zastupitelstva č. Z/220/2019 ze dne 24. 1. 2019 náměstka primátora 

PaedDr. Jana Mazucha k zastupování města Pardubice na řádné valné hromadě společnosti EAST 

BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČ: 481 54 938 s datem konání dne 26. 6. 2020. 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3749/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 

zástupci města na řádné valné hromadě společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČ: 481 54 

938     s datem konání dne 26. 6. 2020 postupovat při hlasování u jednotlivých bodů programu 

valné hromady takto: 
1. hlasovat u bodu č. 1 programu pro schválení navrhovaných osob do orgánů valné hromady dle 

pozvánky na tuto valnou hromadu,   
2. hlasovat u bodu č. 2 a 3 programu pro vzetí na vědomí Zprávy představenstva o podnikatelské 

činnosti a zprávy o stavu majetku společnosti za rok 2019, Zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti 
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za rok 2019 v rozsahu, který je přílohami pozvánky na valnou hromadu, 
3. hlasovat u bodu č. 4 programu pro schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu způsobu 

úhrady ztráty roku 2019. Ztráta za rok 2019 ve výši – 34.343.394,42 Kč bude v plné výši převedena 

na účet neuhrazené ztráty minulých let a uhrazena z výnosů příštích období, 
4. hlasovat u bodu č. 5 programu pro schválení auditora dle §17ods. 1 zák. č. 93/2009 Sb., zákon  
o auditorech v platném znění dle návrhu, který je uveden v pozvánce na valnou hromadu, 
5. hlasovat u bodu č. 6 programu v souladu s usnesením ZmP ze dne 18. 6. 2020 a pokud tento bod 

valné hromady bude z důvodu požadavků Pardubického kraje stažen, ukládá hlasovat v souladu s 

usnesením ZmP ze dne 18. 6. 2020 na nejbližší další valné hromadě. 
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Investiční záměr Základní škola Montessori Dubina Pardubice 

(tento bod byl projednán za bodem č. 18) 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- podrobně okomentoval předložený materiál, požádal o jeho podporu, realizací záměru bude 

výrazně kapacitně odlehčeno ZŠ Polabiny – Družstevní a zároveň bude umožněna 9 ti letá výuka 
v systému Montessori. Škola by měla být otevřena 1. 9. 2021 

 
Rozprava: 

Na dotaz V. Štěpánka byly podány informace k propojení pavilonu D, který má být rekonstruován 
právě pro potřeby ZŠ Montessori, se stávající ZŠ E. Košťála.  
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3750/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic schválit finální investiční záměr Základní škola Montessori Dubina 

Pardubice s celkovými náklady 52 800 000 Kč včetně DPH (dle předpokládaného rozpočtu 

projektu). 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení finální investiční záměr Základní škola 

Montessori Dubina Pardubice s celkovými náklady 52 800 000 Kč včetně DPH (dle předpokládaného 

rozpočtu projektu). 
Z: Mgr. Jakub Rychtecký 
T: 18. 6. 2020 
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VAK Chrudim a. s. (program valné hromady) 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3751/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 

konání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČ: 481 71 590 s 

datem konání dne 18. 6. 2020. Pozvánka včetně programu valné hromady je přílohou důvodové 

zprávy. 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3752/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 

v souladu s příslušným usnesením zastupitelstva č. Z/220/2019 ze dne 24. 1. 2019 pana Miroslava 

Čadu k zastupování města Pardubice na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace 

Chrudim, a.s., IČ: 481 71 590 s datem konání dne 18. 6. 2020. 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3753/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 

zástupci města na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČ: 481 

71 590 s datem konání dne 18. 6. 2020 postupovat při hlasování u jednotlivých bodů programu 

valné hromady takto:  
1. hlasovat u bodu č. 1. programu pro schválení navrhovaných osob do orgánů valné hromady dle 

pozvánky na tuto valnou hromadu,  
2. hlasovat u bodu č. 4. programu pro schválení účetní závěrky za rok 2019, která je přílohou 

pozvánky na valnou hromadu, pro návrh na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v 

roce 2019 a pro návrh představenstva na schválení výše odměn členů představenstva a dozorčí 

rady v souladu s návrhy uvedenými na pozvánce na valnou hromadu,  
3. hlasovat u bodu č. 5. programu proti navrženým usnesením:  
• rozhodnutí o vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů, 
• rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti,  
• souhlas se započtením pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního 

kursu 
• schválení smluv o upsání akcií a o započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti 

na splacení emisního kursu,  
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Detailní text návrhu usnesení je součástí pozvánky na valnou hromadu, 
4. hlasovat u bodu č. 6 programu pro určení auditora pro ověření účetních závěrek dle návrhu 

uvedeného na pozvánce na valnou hromadu,  
5. hlasovat u bodu č. 7 programu pro volbu pátého člena představenstva dle návrhu zástupcem 

města Chrudim. 
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RRAPK (program valné hromady) - STAŽENO 
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Přístav Pardubice a. s. (program valné hromady) 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
Tomáše Pelikána podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3754/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 

konání řádné valné hromady společnosti Přístav Pardubice a.s., IČO 609 165 83 s datem konání dne 

7. 7. 2020, která je přílohou č. 1 důvodové zprávy. 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3755/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 

v souladu s usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/220/2019 ze dne 24. 1. 2019 Ing. Tomáše 

Pelikána k zastupování města Pardubice na řádné valné hromadě společnosti Přístav Pardubice a.s. 

s datem konání dne 7. 7. 2020. 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3756/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 

zástupci města postupovat na řádné valné hromadě společnosti Přístav Pardubice a.s., IČO: 601 12 

255 dne 7. 7. 2020 při hlasování u jednotlivých bodů programu valné hromady takto: 
1. hlasovat u bodu č. 3 a 4 programu pro vzetí na vědomí Zprávy o podnikatelské činnosti 

společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2019, která je přílohou pozvánky na valnou hromadu a 

zprávy dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2019, 
2. hlasovat u bodu č. 5 programu pro schválení roční účetní závěrky zpracované k 31. 12. 2019 a 

rozhodnutí způsobu naložení s hospodářským výsledkem roku 2019, tj. převedení ztráty – 

783.348,76 Kč na účet neuhrazené ztráty z minulých let, 
3. hlasovat u bodu č. 6 programu pro odvolání a volbu členů představenstva dle návrhu uvedeného 

v pozvánce na valnou hromadu, 
4. hlasovat u bodu č. 7 programu pro odvolání a volbu členů dozorčí rady dle návrhu uvedeného v 

pozvánce na valnou hromadu. 
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Pokyn k obchodnímu vedení RFP a.s. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3757/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

v pozici jediného akcionáře společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s., IČ: 252 91 408 (dále jen RFP) 

pokyn k obchodnímu vedení, dle kterého RFP v součinnosti se společností HOCKEY CLUB DYNAMO 

PARDUBICE a.s.  upraví vzájemné smluvní vztahy tak, aby byly v souladu s příslušnými 

ustanoveními „AKCIONÁŘSKÉ DOHODY“  
vč. jejích příloh (zejména pak vč. přílohy č. 9), uzavřené mezi statutárním městem Pardubice a 

společností HokejPce 2020 s.r.o., IČ: 46509801, .   
Přílohami tohoto pokynu (tohoto usnesení) jsou:  
a) Akcionářská dohoda vč. příloh,  
b) Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi statutárním 

městem Pardubice a RFP a.s. 
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Nařízení o stanovení maximálních cen hřbitovních a kremačních služeb - STAŽENO 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- oznámil stažení zprávy 
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Řád veřejného pohřebiště 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3758/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Vydává 

Řád veřejného pohřebiště, jako svoje opatření v souladu s § 19 zákona o pohřebnictví. Znění Řádu 

veřejného pohřebiště tvoří přílohu tohoto usnesení. 
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Záměr využití objektu telegrafie pro potřeby Univerzity Pardubice 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3759/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 

žádost společnosti Linkcity Czech republic a.s. o udělení souhlasu se záměrem budoucího prodeje 

budovy Telegrafie v areálu Tesla Kyjevská. Žádost je přílohou usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Podporuje 

záměr společnosti Linkcity Czech republic a.s. vyjádřený v její žádosti ze dne 28.5.2020. 
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Novela obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3760/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Pardubic č. …/2020, kterou se mění Obecně 

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

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

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

9/2019. Znění Obecně závazné vyhlášky č. ../2020 je přílohou tohoto usnesení. 
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Zrušení obecně závazné vyhlášky o ověřování znalostí řidičů taxislužby 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3761/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Pardubic č. …/2020, kterou se zrušuje Obecně 

závazná vyhláška města Pardubic č. 40/99, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území města 

Pardubic ze dne 12.10.1999. Znění zrušující Obecně závazné vyhlášky č. ../2020 je přílohou tohoto 

usnesení. 
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33 

Odpis zmařených investic na odboru majetku a investic 

(tento bod byl projednán za bodem č. 23) 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Rozprava: 

P. Kvaš – požádal o zaslání projektové dokumentace k rekonstrukci tribuny B na dostihovém závodišti 
→ zašle J. Hruška 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3762/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na odpis zmařené investice ve výši 3,894.180,00 Kč z účetnictví města v souvislosti s 

předprojektovou a projektovou přípravou investiční akce "Náměstí Republiky" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3763/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na odpis zmařené investice ve výši 102.850 Kč z účetnictví města vzniklé v souvislosti s 

projekční přípravou investiční akce "Křižovatka náměstí Republiky – Karla IV." (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3764/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na odpis zmařené investice ve výši 70.392,96 Kč z účetnictví města vzniklé v souvislosti s 

projekční přípravou investiční akce "Propojka U Trojice – Průmyslová zóna St. Čívice" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3765/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na Odpis zmařené investice ve výši 59.290,00 Kč z účetnictví města vzniklé v souvislosti s 

projekční přípravou investiční akce "Zdymadlo – levý břeh Labe" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/3766/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na odpis zmařené investice ve výši 496.765,00 Kč z účetnictví města vzniklé v souvislosti s 

projekční přípravou investiční akce "Cyklistická stezka Mechu a Perníku“" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/3767/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na odpis zmařené investice ve výši 290.000,00 Kč z účetnictví města vzniklé v souvislosti s 

přípravou investiční akce "Aquacentrum Pardubice – doplnění vodních atrakcí" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/3768/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Odpis zmařené investice ve výši 20.000,00 Kč z účetnictví města vzniklé v souvislosti s přípravou 

investiční akce "Dostihové závodiště – umístění kotelny" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/3769/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na odpis zmařené investice ve výši 63.900,00 Kč z účetnictví města vzniklé v souvislosti s 

přípravou investiční akce "Dostihové závodiště – rekonstrukce tribuny B" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/3770/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na odpis zmařené investice ve výši 75.532,00 Kč z účetnictví města vzniklé v souvislosti s 

přípravou investiční akce "Rekonstrukce ul. Na Ležánkách za mostem přes Haldu" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/3771/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na odpis zmařené investice ve výši 209.935,00 Kč z účetnictví města vzniklé v souvislosti s 

přípravou investiční akce "Úprava křižovatky Kostnická - Školní" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/3772/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na odpis zmařené investice ve výši 444.753,60 Kč z účetnictví města vzniklé v souvislosti s 

přípravou investiční akce "Parkoviště v areálu letního koupaliště Cihelna" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

 
 
 
 
 



  43 

Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/3773/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na odpis zmařené investice ve výši 19.800,00 Kč z účetnictví města související s 

předpokládaným pořízením pozemků pro rozšíření areálu dostihového závodiště (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/3774/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na odpis zmařené investice ve výši 1.500,00 Kč z účetnictví města související s 

předpokládaným pořízením části pozemku označeného jako pozemková parcela č.97 (cesta k 

zahrádkám) (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/3775/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na odpis zmařené investice ve výši 969,50 Kč z účetnictví města související s předpokládaným 

odkupem spoluvlastnického podílu na pozemcích označených jako pozemkové parcely č.501/3 a 

č.506/2 v k.ú. Mnětice (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/3776/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odpis zmařené investice ve výši 2.500,00 Kč z účetnictví města související s předpokládaným 

odkupem spoluvlastnického podílu na pozemku označeném jako pozemková parcela č.1684/22 v 

k.ú. Pardubice pro investiční akci MO II (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/3777/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na odpis zmařené investice ve výši 1.700,00 Kč z účetnictví města související s 

předpokládaným odkupem spoluvlastnického podílu na pozemku označeného jako pozemková 

parcela č.1636/4 v k.ú. Pardubice (správce 711 - Odbor majetku a investic) 

 
 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/3778/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na odpis zmařené investice ve výši 3.300,00 Kč z účetnictví města související s 

předpokládaným odkupem pozemku označeného jako pozemková parcela č.763/1 v k.ú. Lány na 

Důlku pro investiční akci MŠ Lány na Důlku (správce 711 - Odbor majetku a investic) 

 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/3779/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na odpis zmařené investice ve výši 1.700,00 Kč z účetnictví města související s 

předpokládaným odkupem spoluvlastnického podílu na pozemku označeného jako pozemková 

parcela č.782/149 v k.ú. Staré Čívice (správce 711 - Odbor majetku a investic) 

 
 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. R/3780/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na odpis zmařené investice ve výši 2.900,00 Kč z účetnictví města související s 

předpokládaným odkupem pozemků pod komunikacemi města označených jako pozemkové 

parcely č.2764/3 a č.3775/4 v k.ú. Pardubice (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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34 

Opatření ke zmírnění dopadů epidemie na nájemce nebytových prostor 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany Jana 
Mazucha podána informace o jeho poměru k projednávané věci, na základě čehož se zdržel hlasování. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3781/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

a) návrh dohod o poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného nájemcům prostor nebo 

místností v majetku statutárního města Pardubice uvedeným v seznamu, který je přílohou 

tohoto usnesení, za období od 1. dubna 2020 do 31. prosince 2020, pokud zaplatili nájemné 

a zálohy na služby poskytované s nájmem splatné před tímto obdobím nebo je zaplatí do 

30. června 2020 a pokud sleva nebude zakázanou veřejnou podporou. 
b) návrh na zrušení usnesení ZmP č. Z/1357/2020 a Z/1358/2020. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic předložit ZmP návrhy dle bodu I.  
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 18.6.2020 

35 

Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3782/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (67,05 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 

XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX. Nájemní smlouva 

bude uzavřena na dobu určitou – od 12. 3. 2020 do 11. 3. 2022, za nájemné ve výši 72,69 

Kč/m2/1měsíc. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 8. 2020 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3783/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 2+1 (59,09 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 

XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX. Nájemní smlouva 

bude uzavřena na dobu určitou – od 16. 5. 2020 do 15. 5. 2022, za nájemné ve výši 72,69 

Kč/m2/1měsíc. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 8. 2020 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3784/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (27,31 m2), v domě čp. 

XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 

na dobu určitou – do 31. 12. 2020, za nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 8. 2020 

 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3785/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (59,71 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 

XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a paní 

XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, dle § 2270 obč. zák. nájemní smlouva bude uzavřena na 

dobu neurčitou, za nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 8. 2020 

 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/3786/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

1. ukončení nájmu bytu dohodou k 30.6. 2020 s nájemcem panem XXXXXXXXXXXXX, nar. 

XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, 

ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
2. ukončení nájmu bytu dohodou k 30. 6. 2020 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 

XXXXXXXXXXXXX byt č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti1+1 v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 

XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
3. ukončení nájmu bytu dohodou k 30. 6. 2020 s nájemcem panem XXXXXXXXXXXXX, nar. 

XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, 

ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

Odboru majetku a investic uzavřít dohody o ukončení nájmu bytů dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 8. 2020 

 
 
Návrh usnesení č. 006 nebyl přijat               (pro 1, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (79,12 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXXPardubice panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 31. 7. 2021, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 
měsíců, za nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 



  48 

Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 8. 2020 
 

36 

Dukla sportovní - změna identifikační listiny projektu 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3787/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

v rámci projektového řízení projektů změnu Identifikační listiny projektu s názvem "Dukla 

sportovní". 

 

37 

DUKLA SPORTOVNÍ - Memorandum o o vzájemné spolupráci - Pardubický kraj 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3788/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh uzavřít „Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při realizaci projektu sportovního 

areálu DUKLA SPORTOVNÍ v Pardubicích“ mezi statutárním městem Pardubice a Pardubickým 

krajem, ve znění, které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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38 

Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3789/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 

se zapojením Mateřské školy Klubíčko Pardubice-Polabiny, Grusova 448, 530 09 Pardubice, IČO: 

70944849, do projektu Pardubického kraje – Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v 

Pardubickém kraji financovaného MPSV z Operačního programu Potravinové a materiální pomoci 

na pozici partnera s finančním příspěvkem, a to s čerpáním finanční podpory z Operačního 

programu „Potravinová a materiální pomoc“ 6. výzva č. 30_19_010 (viz příloha). 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3790/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 

se zapojením Mateřské školy Duha Pardubice-Popkovice a Staré Čívice, Pražská 89, Popkovice, 530 

06 Pardubice, IČO: 75018306,  do projektu Pardubického kraje – Potravinová pomoc dětem ve 

vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji financovaného MPSV z Operačního programu Potravinové 

a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem, a to s čerpáním finanční podpory z 

Operačního programu „Potravinová a materiální pomoc“ 6. výzva č. 30_19_010 (viz příloha). 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3791/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 

se zapojením Mateřské školy Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku, K Dubině 693, Svítkov, 

530 06 Pardubice, IČO: 75018225,  do projektu Pardubického kraje – Potravinová pomoc dětem ve 

vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji financovaného MPSV z Operačního programu Potravinové 

a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem, a to s čerpáním finanční podpory z 

Operačního programu „Potravinová a materiální pomoc“ 6. výzva č. 30_19_010 (viz příloha). 



  50 

 

39 

Revokace usnesení - dotace z Programu podpory sportu 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3792/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 

část usnesení Rady města Pardubic č. R/3454/2020 ze dne 20.04.2020 („přijaté usnesení“), jímž 

bylo dle řádku č. 4 přílohy č. 1 přijatého usnesení schváleno poskytnutí dotace z Programu podpory 

sportu na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže spolku CzechTri K. Team, z.s., IČO: 02308070, 

sídlo: Brožíkova 425, Polabiny, 530 09 Pardubice, ve výši 11.300,- Kč. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na poskytnutí dotace z Programu podpory sportu spolku CzechTri K. Team, z.s., IČO: 

02308070, sídlo: Brožíkova 425, Polabiny, 530 09 Pardubice, na spolkovou sportovní činnost dětí a 

mládeže (ve výši 28.100 Kč) a na provoz sportovišť (ve výši 70.800 Kč) v celkové výši 98.900,- Kč, dle 

přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu v 

celkové výši 98.900,- Kč se spolkem CzechTri K. Team, z.s., IČO: 02308070, sídlo: Brožíkova 425, 

Polabiny, 530 09 Pardubice, ve znění, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení. 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3793/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Mění 

část usnesení Rady města Pardubic č. R/3456/2020 ze dne 20.04.2020, jímž bylo v bodu I. 

schváleno poskytnutí dotace na tradiční a významné sportovní akce uvedené v příloze č. 1 řádek č. 

32 - 33 z Programu podpory sportu spolku Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I, IČO: 00527785, 

sídlo: Jiráskova 29, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice, a to tak, že se navyšuje dotaci 

z 9.000,- Kč na 14.000,- Kč na realizaci doplněného projektu "MEMORIÁL M. ČÍPY". 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu ve výši 14.000,- Kč 

se spolkem Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I, IČO: 00527785, sídlo: Jiráskova 29, Zelené 

Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Z.: Ivana Liedermanová 
T.: 31.10.2020 

 

40 

Mateřská škola Pardubice-Dražkovice - prominutí odvodu finančních prostředků za 

porušení rozpočtové kázně 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3794/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Promíjí 

příspěvkové organizaci Mateřská škola Pardubice-Dražkovice 146, IČ 75018462, se sídlem 

Pardubice, Dražkovice 146, PSČ 533 33, odvod finančních prostředků ve výši 10 400,00 Kč do 

rozpočtu statutárního města Pardubice za porušení rozpočtové kázně z důvodu zamezení tvrdosti. 

 

41 

Provozní záležitosti Centrálních polytechnických dílen 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- požádal o formální opravu návrhu č. 3 (odmazání titulu Ph.D. u Ing. Jana Hrabovského) 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3795/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na založení spolku Centrální polytechnické dílny, z.s., se sídlem Pernštýnské náměstí čp. 1, 

530 21 Pardubice – Staré Město, – právnické osoby zaměřené na vzdělávání, školení a osvětu, s 

účastí statutárního města Pardubice v pozici zakladatele. Dalšími zakladateli jsou Nadace pro 
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rozvoj města Pardubic, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, 

IČO: 46495801 a Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, se sídlem náměstí Republiky 12, 

Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 25982583, se vznikem spolku nejpozději k 31.8.2020. 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3796/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh znění stanov a příspěvkového řádu spolku Centrální polytechnické dílny, z.s., které jsou 

přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3797/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na nominaci k obsazení pozic v orgánech zapsaného spolku Centrální polytechnické dílny, z.s. 

za zakladatele statutární město Pardubice následovně: 
Valná hromada: Mgr. Jakub Rychtecký, prof. Ing. Petr Němec Ph.D., Mgr. Bc. Gisela Kostelecká  
Rada: Mgr. Jakub Rychtecký, Mgr. Bc. Gisela Kostelecká, prof. Ing. Petr Němec Ph.D.  
Kontrolní výbor: František Brendl, Ing. Jan Hrabovský. 

 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3798/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh, aby Zastupitelstvo města Pardubic uložilo J. Rychteckému, náměstkovi kompetentnímu pro 

oblast školství, předložit zastupitelstvu města Pardubic před zahájením činnosti spolku Centrální 

polytechnické dílny, z.s. v areálu Automatických mlýnů v Pardubicích ke schválení upravený návrh 

stanov tohoto spolku (a s tím souvisejících dokumentů) ve znění, které bude optimálním způsobem 

reflektovat provozní a personální situaci v daném období.  
Z: Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
T: 28.2.2022 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/3799/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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udělení souhlasu statutárního města Pardubice coby vlastníka dotčené nemovitosti s umístěním 

sídla zapsaného spolku, na adrese: Pernštýnské náměstí čp. 1, 530 12 Pardubice, tj. v budově čp. 1, 

která je součástí stavební parcely č. 129, v k.ú. a obci Pardubice, části Pardubice – Staré Město, 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic MmP vyhotovit souhlas statutárního města Pardubice coby vlastníka 

nemovitosti s umístěním sídla spolku Centrální polytechnické dílny, z.s., pro účely zápisu spolku do 

veřejného rejstříku, dle bodu I. tohoto usnesení. .  
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.6.2020 

42 

Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory 

volnočasových a vzdělávacích aktivit 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
Jiřího Rejdy podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3800/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit subjektům uvedeným v 

tabulce č. 1. která je přílohou usnesení č. 1, a to ve výši "Navrhované prostředky" 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a 

vzdělávacích aktivit se subjekty v usnesení č. 1 bodu I. 
Z: Ivana Liedermanová 
T: 30. 9. 2020 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3801/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh na poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit subjektům 

uvedeným v tabulce č. 1, která je přílohou usnesení č. 2, a to ve výši uvedené ve sloupci 

"Navrhované prostředky". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a 

vzdělávacích aktivit ve znění přílohy č. 2 a 3 usnesení č. 2. 

 
 
Návrh usnesení č. 003 nebyl přijat               (pro 1, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit subjektům uvedeným v 
příloze č. 1 usnesení č. 3. 
 

43 

Souhlas zřizovatele - Šablony III 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3802/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 

s realizací projektu MŠ Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961 a s čerpáním finanční podpory z 

Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" dle výzvy "Šablony III" výzva č. 02_20_080 (viz 

příloha). 

 

44 

Úprava platových výměrů ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací ve školství 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3803/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Určuje 

s účinností od 01.08.2020 plat dle návrhu:  
PaedDr. Světlaně Divecké, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 

2258; 
Mgr. Renatě Janecké; ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Pardubice, Štefánikova 448; 
Mgr. Emě Jičínské, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 

590;  
Mgr. Bc. Karlu Žemličkovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola Pardubice-Spořilov, 

Kotkova 1287.   

 

45 

Odpisové plány dlouhodobého majetku - Základní umělecká škola Pardubice, 

Havlíčkova 925 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3804/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odpisový plán dlouhodobého majetku pořízeného příspěvkovou organizací Základní uměleckou 

školou Pardubice, Havlíčkova 925, 530 02 Pardubice, IČ 72566779. Odpisové plány jsou přílohou 

tohoto usnesení. 

46 

Záležitosti příspěvkové organizace - DDM 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3805/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Jmenuje 

Mgr. Miriam Lukešovou, XXXXXXXXXXXXX, na pracovní místo ředitelky Domu dětí a mládeže BETA 

Pardubice, Štolbova 2665 se sídlem Štolbova 2665, 530 02  Pardubice, IČO: 72051159, a to s 

účinností od 1.9.2020 na období 6 let do 31.8.2026. 

II. Rada města Pardubic 
Určuje 

Mgr. Miriam Lukešové, XXXXXXXXXXXXX, ředitelce Domu dětí a mládeže BETA Pardubice, Štolbova 

2665 se sídlem Štolbova 2665, 530 02  Pardubice, IČ: 72051159, s účinností od 1.9.2020 plat ve výši 

dle návrhu platového výměru. 

 

47 

Memorandum o spolupráci při rozvoji Regionální fotbalové akademie 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3806/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh "Memoranda o spolupráci při rozvoji regionální fotbalové akademie" mezi statutárním 

městem Pardubice, Pardubickým krajem, Fotbalovou asociací České republiky a Nadačním fondem 

regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje ve znění, které je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

48 

Dodatek č. 1 - Koncepce rozvoje školství 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3807/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke "Smlouvě o vytvoření Koncepce rozvoje školství pro potřeby statutárního 

města Pardubice" mezi statutárním městem Pardubice, IČO 274046 a společností AQE advisors, 

a.s., IČO 26954770, se sídlem třída Kpt. Jaroše 31, Brno, uzavřené dne 15.7.2019. Návrh dodatku je 

přílohou č. 1. 

 

49 

Ostraha objektů náměstí Jana Pernera č.p. 2561 a č.p. 2562, Pardubice 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- upřesnil vliv na rozpočet města (bude řešeno přesunem z krizové rezervy na OSV) 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3808/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 

Na základě čl. 14 odst. 4 Zadávacího řádu veřejných zakázek o přímém zadání veřejné zakázky 

„Ostraha a ochrana majetku, bezpečnosti a veřejného pořádku“ malého rozsahu kategorie II. 

dodavateli - společnosti Berserk Security s.r.o., se sídlem Lidická 374, 530 09 Pardubice, IČ 

28818181, s nabídkovou cenou 180,-Kč bez DPH za jednu hodinu a jednoho pracovníka 

vykonávajícího ostrahu objektu, dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí služby, která 

je přílohou usnesení. Předpokládaný rozsah ostrahy je 1 pracovník, v případě potřeby bude služba 

posílena. Doba plnění: Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od uzavření této Smlouvy do 

30.9.2020, tj. do doby pozbytí platnosti a účinnosti rozhodnutí Krajské hygienické stanice 

Pardubického kraje č.j. KHSPA 9598/2020/EPI-Pce ze dne 26.5.2020. Ustanovení čl. III odst. 4 této 

Smlouvy (max. finanční rámec plnění smlouvy) tímto není dotčen. 
Předmětem zakázky je ostraha a ochrana majetku, bezpečnosti a veřejného pořádku a další 

sjednaná plnění v rámci řešení situace osob bez přístřeší, jimž byla nařízena karanténa nebo 

domácí izolace pro diagnostikované onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS 

CoV-2 a nebyly hospitalizovány a nejsou schopny zajistit svoji potřebu bydlení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu se společností Berserk Security s.r.o., se sídlem Lidická 374, 530 09 Pardubice, IČ 

28818181, dle bodu I. tohoto usnesení, a to ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 
Z: Martin Charvát, primátor města 
T: 16.6.2020 
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Individuální dotace z Programu podpory sportu 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Rozprava: 

V. Ulrych – požádal o samostatné hlasování k předloženým návrhům na usnesení 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3809/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí individuální investiční dotace z Programu podpory sportu ve výši 50.000,- Kč spolku 

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

na zakoupení cílové kamery a potřebného vybavení. Dotace bude poskytnuta v režimu "de 

minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální investiční dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 50.000,- Kč spolku Hvězda Pardubice z.s., IČO: 26650193, sídlo: Čs. armády 2515, 

Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na zakoupení cílové kamery a potřebného vybavení. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31.10.2020 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3810/2020               (pro 10, proti 1, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 50.000,- Kč společnosti VSA 

Xtreme s.r.o., IČO: 03254356, sídlo: Stéblová 110, 533 45 Stéblová, na realizaci projektu 

"Mistrovství ČR ve Freestyle BMX – MONSTER ENERGY GRAND BMX 2020". Dotace nebude 

poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

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

50.000,- Kč se společnosti VSA Xtreme s.r.o., IČO: 03254356, sídlo: Stéblová, 110, 533 45 Stéblová 

na realizaci projektu Mistrovství ČR ve Freestyle BMX – MONSTER ENERGY GRAND BMX 2020. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31.10.2020 
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Odpisový plán dlouhodobého nehmotného majetku Centra pro otevřenou kulturu, 

p.o. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3811/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odpisový plán dlouhodobého nehmotného majetku Centra pro otevřenou kulturu, příspěvkové 

organizace se sídlem Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice, IČ: 06495036. Odpisový plán je 

přílohou tohoto usnesení. 

 

52 

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje  

v roce 2020 
 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3812/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podání žádosti o poskytnutí dotace na činnost a provoz Turistického informačního centra Pardubice 

pro rok 2020z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Případným konečným příjemcem 

dotace bude Turistické informační centrum Pardubice, příspěvková organizace, IČ: 06495001, 

příspěvková organizace města. Žádost je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
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53 

Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3813/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotace Tovarei, s.r.o., IČ: 07046669, Dašická 1755, Pardubice, na uhrazení nákladů 

(pronájem, propagace) spojených s uspořádáním „Cestovatelského festivalu 2020“, ve výši Kč 30,0 

tis., z rezervy Rady města Pardubic. Finanční prostředky jsou poskytovány v režimu podpory "de 

minimis" ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013. 

 

54 

VII. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtová opatření 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3814/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 32 000,0 tis. z rozpočtu na rok 

2019 do rozpočtu na rok 2020 a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 11. "Daň z příjmů 

FO placená plátci (závislá činnost)". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 5 000,0 tis. z rozpočtu na rok 

2019 do rozpočtu na rok 2020 a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 11. "Daň z příjmů 

FO placená plátci (1,5 % dle zam.)". 



  61 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 3 000,0 tis. z rozpočtu na rok 

2019 do rozpočtu na rok 2020 a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 11. "Daň z příjmů 

FO placená poplatníky". 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 5 000,0 tis. z rozpočtu na rok 

2019 do rozpočtu na rok 2020 a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 11. "Daň z příjmů 

FO vybíraná srážkou". 

V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 85 000,0 tis. z rozpočtu na rok 

2019 do rozpočtu na rok 2020 a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 11. "Daň z příjmů 

právnických osob". 

VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 10 000,0 tis. z rozpočtu na rok 

2019 do rozpočtu na rok 2020 a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 12. "Daň z přidané 

hodnoty". 

VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 500,0 tis. položka 11. "Daň z příjmů FO 

placená poplatníky" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 

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

VIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. položka 11. "Daň z příjmů 

právnických osob" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 

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

IX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 35 500,0 tis. položka 11. "Daň z přidané 

hodnoty" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Krizová 

rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3815/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 130,9 tis. z běžných 

výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 

položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 214 - Městská policie). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 072,4 tis. z běžných 

výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 

položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 414 - Kancelář primátora). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 389,9 tis. z běžných 

výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 

položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 806,4 tis. z běžných 

výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 

položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 94,2 tis. z běžných 

výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 

položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 226,2 tis. z běžných 

výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 

položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3816/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 343,6 tis. z rozpočtu na rok 2019 

do rozpočtu na rok 2020 na finanční vypořádání s městskými obvody. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 5 892,3 tis. z rozpočtu na rok 

2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 327,3 tis. položka 24. Přijaté splátky 

půjčených prostředků "HC Dynamo Pardubice a.s." a zároveň návrh na snížení výdajové části 

rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3817/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. v rámci 

položky "Správa MO I" (správce 1814 - Odbor informačních technologií) z kapitálových výdajů na 

běžné výdaje. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. v rámci 

položky "Správa MO II" (správce 1814 - Odbor informačních technologií) z kapitálových výdajů na 

běžné výdaje. 

 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/3818/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. v rámci 

položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu) z běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ Štefánikova - příspěvek na provoz" na běžné transfery položky "Program 

podpory kultury" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 

rozpočtu. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" na běžné transfery položky "Program 

podpory kultury" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 

rozpočtu. 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 103,0 tis. v rámci 

položky "Program podpory cestovního ruchu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z 

běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/3819/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 59,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ K 

Polabinám - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 

závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 23,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Pastelka 

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

závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 103,7 tis. z běžných 

výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Družstevní 

- příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 

ukazatel rozpočtu. 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 62,4 tis. z běžných 

výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Ohrazenice 

- příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 

ukazatel rozpočtu. 

V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 58,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Závodu 

míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 

ukazatel rozpočtu. 

VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 184,5 tis. z běžných 

výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ npor. Eliáše 

- příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 

ukazatel rozpočtu. 

VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 115,3 tis. z běžných 

výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Bratranců 

Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 

závazný ukazatel rozpočtu. 

VIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 51,4 tis. z běžných 

výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Spořilov - 

příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 

rozpočtu. 

IX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 113,6 tis. z běžných 

výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova - 

příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 

rozpočtu. 

X. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 220,4 tis. z běžných 

výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Studánka - 

příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 

rozpočtu. 

 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/3820/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ - Odborné učebny - udržitelná podpora" na běžné transfery položky "ZŠ 

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

se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ - Odborné učebny - udržitelná podpora" na běžné transfery položky "ZŠ J. 

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

ukazatel rozpočtu. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ - Odborné učebny - udržitelná podpora" na běžné transfery položky "ZŠ 

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

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/3821/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 166,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

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

o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 86,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

"MŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 

závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 218,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

"MŠ K Polabinám - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se 

o závazný ukazatel rozpočtu. 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 45,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

"MŠ Kamínek (Ke Kamenci) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 225,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

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

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 63,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

"MŠ Wintrova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 

závazný ukazatel rozpočtu. 

VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 188,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

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

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

VIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 143,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

"MŠ Višňovka (Benešovo nám.) vč. MŠ Češkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

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

IX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 159,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

"MŠ Na Třísle - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 

závazný ukazatel rozpočtu. 

X. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 191,0 tis. z běžných transferů položky 

"ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky "MŠ Srdíčko (L. 

Matury) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 

závazný ukazatel rozpočtu. 

XI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 183,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

"MŠ Odborářů - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 

závazný ukazatel rozpočtu. 

XII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 197,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

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

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 202,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

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

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XIV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 99,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

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

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 137,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

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

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XVI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

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

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XVII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 62,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

"MŠ Rosice nad Labem - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XVIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 83,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

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

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XIX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 132,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

"MŠ Mladých - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 

závazný ukazatel rozpočtu. 

XX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 112,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

"MŠ Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice" - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

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

XXI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 262,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

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

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XXII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 341,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

"MŠ Brožíkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 

závazný ukazatel rozpočtu. 

XXIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 82,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

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

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XXIV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 51,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

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

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XXV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

"MŠ Dražkovice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 

závazný ukazatel rozpočtu. 

XXVI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 235,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

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

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XXVII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 71,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

"MŠ Duha (Popkovice a Staré Čívice) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 

a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XXVIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 26,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

"MŠ Doubek (Svítkov a Lány na Důlku) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XXIX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 392,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

"ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 

závazný ukazatel rozpočtu. 

XXX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 971,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

"ZŠ Štefánikova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 

závazný ukazatel rozpočtu. 

XXXI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 344,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

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

závazný ukazatel rozpočtu. 

XXXII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 607,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

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

závazný ukazatel rozpočtu. 

XXXIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 41,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

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

závazný ukazatel rozpočtu. 

XXXIV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 730,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

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

závazný ukazatel rozpočtu. 

XXXV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 762,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

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

závazný ukazatel rozpočtu. 

XXXVI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 808,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

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

o závazný ukazatel rozpočtu. 

XXXVII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 661,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

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

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XXXVIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 516,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

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

závazný ukazatel rozpočtu. 

XXXIX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 666,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

"ZŠ Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XL. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 478,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

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

se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XLI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 104,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

"ZŠ Pardubičky - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 

závazný ukazatel rozpočtu. 

XLII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 445,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

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

o závazný ukazatel rozpočtu. 

XLIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 311,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery položky 

"ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 

závazný ukazatel rozpočtu. 

XLIV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 409,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ Waldorfská - příspěvek na provoz" na běžné transfery položky "ZŠ a MŠ - 

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

se o závazný ukazatel rozpočtu. 

XLV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 286,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery 

položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/3822/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. v rámci 

položky "Výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných výdajů na běžné 

transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 18,0 tis. v rámci 

položky "Pilotní ověření systému sociálního bydlení" z běžných výdajů na běžné transfery (správce 

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

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 13,8 tis. v rámci 

položky "ITI - Zprostředkující subjekt integrované územní investice" z běžných výdajů na běžné 

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

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Platy zaměstnanců MmP vč. OON" na běžné výdaje položky "Výkon sociální práce" 

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

V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 338,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců" na běžné výdaje položky "Výkon 

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

 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/3823/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. v rámci 

položky "Městský kamerový systém - rozšiřování" (správce 214 - Městská policie) z kapitálových 

výdajů na běžné výdaje. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. v rámci 

položky "Projektové řízení - Terminál JIH" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z běžných 

výdajů na kapitálové výdaje. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 135,9 tis. v rámci 

položky "Aquacentrum - výstavba 25m bazénu - II. etapa - občerstvení" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 

 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/3824/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 41. "Dotace MK - COK - 

Divadlo 29 - Jazzconnexion" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 

položky "COK - Divadlo 29 - dotace MK - Jazzconnexion" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

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

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 400,0 tis. položka 41. "Dotace MK - Komorní 

filharmonie" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "KF - 

příspěvek na provoz (dotace MK)" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 130,0 tis. položka 41. "Dotace MK - COK - 

Divadlo 29 - Elektroconnexion" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 

položky "COK - Divadlo 29 - dotace MK - Electroconnexion" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 

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

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 629,7 tis. položka 41. "Dotace MZe - 

hospodaření v lesích - kompenzace" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 

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

 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/3825/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa - administrace projektu" na kapitálové 

výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/3826/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 16 107,5 tis. z položky 

312. "Předpokládaná dotace - MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ" na položku 42. "Dotace MMR - MŠ 

Svítkov - výstavba nové MŠ". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 750,4 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - 

MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 

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

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 16 107,5 tis. z 

kapitálových výdajů položky "MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - vlastní zdroje" na kapitálové výdaje 

položky "MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/3827/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 745,5 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace 

- CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové 

výdaje položky "CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/3828/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 50,0 tis. z běžných 

výdajů položky "SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby)" na kapitálové výdaje položky "SA 

Ohrazenice - kabiny pro sportovce - PD " (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 200,0 tis. z běžných 

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

areál Hůrka (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z  běžných 

výdajů položky "KD Hronovická - opravy, údržba, služby" na kapitálové výdaje položky "KD 

Hronovická - rekonstrukce části zázemí" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 200,0 tis. z běžných 

výdajů položky "NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)" na běžné výdaje položky "Areál 

MAS Dukla (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 400,0 tis. z běžných 

výdajů položky "MŠ E. Košťála - oprava fasády" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Benešovo nám. - 

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

VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 400,0 tis. z běžných 

výdajů položky "MŠ E. Košťála - oprava fasády" na kapitálové výdaje položky "Lentilka - 

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

VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 340,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "CS propojení pravý břeh Labe s ul. Lonkova - PD" na kapitálové 

výdaje položky "Terminál JIH - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

VIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 700,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "MŠ E. Košťála - oprava fasády" na běžné výdaje položky "Velká 

údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

IX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 420,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště" na běžné výdaje 

položky "BD Sedláčkova 446 - výměna kanalizační a vodovodní přípojky" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

X. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 200,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - výkupy pozemků" na 

kapitálové výdaje položky "RPS Závodu míru - III. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

XI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 284,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - výkupy pozemků" na 

kapitálové výdaje položky "Výkup pozemků - areál veterinární nemocnice - Štrossova" (správce 711 

- Odbalor majetku a investic). 

XII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 180,0 tis. z běžných 

výdajů položky "MŠ E. Košťála - oprava fasády" na kapitálové výdaje položky "MŠ L. Matury - 

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

XIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 230,0 tis. z běžných 

výdajů položky "ZŠ Závodu míru - oprava parket v tělocvičně" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Br. 

Veverkových - rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

XIV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 40,0 tis. z běžných 

výdajů položky "ZŠ Závodu míru - oprava parket v tělocvičně" na kapitálové výdaje položky "ZŠ 

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

XV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 200,0 tis. z běžných 

výdajů položky "ZŠ Závodu míru - oprava parket v tělocvičně" na kapitálové výdaje položky 

"Bezpečný přechod pro chodce ul. Na Drážce" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/3829/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. položka 21. "OŠKS - příjmy z reklamy - 

Městské slavnosti" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky 

"Program podpory kultury" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 641,1 tis. položka 21. "OD - příjmy z 

parkovacích automatů" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje 

položky "Program podpory dopravy" (správce 1327 - Odbor dopravy) ve stejné výši. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. položka 21. "OŠKS - příjmy z Britského 

centra" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Britské centrum - 

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

 
 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/3830/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 48,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery 

položky "Lentilka - integrační školka a rehabilitační centrum - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 

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

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 123,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery 

položky "Ratolest - dětská péče a léčebná rehabilitace - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 

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

 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/3831/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 081,5 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky "Oprava 

cyklostezky Kpt. Bartoše" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 376,5 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky "Oprava 

cyklostezky Husova III. etapa" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 190,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky "Oprava 

cyklostezky Dopravní fakulta a vjezd kasárna Semtín" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 464,4 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce zálivů MHD" na kapitálové výdaje položky 

"Rekonstrukce zálivu Semtín" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 810,2 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce zálivů MHD" na kapitálové výdaje položky 

"Rekonstrukce zálivu Nemošická" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

 
 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. R/3832/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Náhrdelník na Chrudimce - ostatní náklady" na běžné výdaje položky 

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

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Náhrdelník na Chrudimce - ostatní náklady" na běžné výdaje položky "Revitalizace 

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

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace" na běžné výdaje položky 

"Revitalizace Matičního jezera - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. R/3833/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 28,7 tis. položka 21. "MP - příjmy z poskytování 

služeb - Dětské dopravní hřiště" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 

položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. položka 23. "MP - přijaté neinvestiční 

dary" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. 

DDH" (správce 214 - Městská policie). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2,7 tis. položka 23. "MP - přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 

"Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). 

 
 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. R/3834/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 110,0 tis. položka 12. "Transfer z MO II - RPS 

Polabiny - ul. Gagarinova - XV. etapa" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu 

kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - ul. Gagarinova - XV. etapa - ostatní náklady" (správce 

711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. R/3835/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 110,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Analytické a metodické práce" na kapitálové výdaje položky 

"Památník Zámeček - expozice" (správce 1411 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. R/3836/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. v rámci 

položky "Program podpory kultury" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 

závazný ukazatel rozpočtu. 

 
 
Číslo návrhu: 024 
Přijaté usnesení č. R/3837/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Ostatní kultura" na běžné transfery položky "Centrální polytechnické dílny, z.s. - 

členský příspěvek " (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 

rozpočtu. 

 
 
Číslo návrhu: 025 
Přijaté usnesení č. R/3838/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 502,0 tis. položka 212. "Odvod PO - DDM Beta" 

(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

kapitálové výdaje položky "DDM Beta - výměna oken" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 

stejné výši. 

55 

Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2019 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3839/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Souhlasí 

s celoročním hospodařením statutárního města Pardubic za rok 2019 bez výhrad. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh závěrečného účtu statutárního města Pardubic za rok 2019, který je přílohou tohoto 

usnesení. Součástí předloženého závěrečného účtu za rok 2019 je Zpráva o přezkoumání 

hospodaření za rok 2019 statutárního města Pardubic vč. městských obvodů. 
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Účetní závěrka statutárního města Pardubic za rok 2019 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3840/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic schválit účetní závěrku statutárního města Pardubic včetně 

městských obvodů za rok 2019 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. Schválením účetní 

závěrky se rozumí také schválení výsledku hospodaření účetní jednotky ve výši vykázaného zisku 

363 913 757,90 Kč včetně jeho rozdělení, tj. převedení do výsledku hospodaření předcházejících 

účetních období. 
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - Barocco sempre giovane o.p.s. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
Jiřího Rejdy podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3841/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace subjektu Barocco sempre  giovane 

o.p.s., se sídlem Sukova třída 1260, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 28812301, na realizaci 

projektu "Mezinárodní festival Pardubické hudební jaro 2018-2020",  č. D1734/00015/18, uzavřené 

dne 28.2.2018, jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku změny původně stanoveného termínu 

realizace projektu (nový termín 1.9. - 30.11.2020) kvůli přijatým opatřením k ochraně obyvatelstva 

a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2020 mění 

lhůty s tím související (termíny dosažení účelu a čerpání dotace, případného vrácení dotace a jejího 

vyúčtování). Znění dodatku  je přílohou tohoto usnesení. 
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Dotace z oblasti kultury 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3842/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000,- Kč subjektu Divadlo Exil, z.s., se sídlem 

Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice, IČ: 70157642 na realizaci projektu "Úprava prostor pod 

Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil - vybavení prostor sálu a přilehlých prostor". 

Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000,- Kč se 

subjektem Divadlo Exil, z.s., se sídlem Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice, IČ: 70157642 na realizaci 

projektu "Úprava prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil - vybavení prostor 

sálu a přilehlých prostor", která je přílohou tohoto usnesení.   
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3843/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na poskytnutí individuální investiční dotace ve 100.000,- Kč subjektu Divadlo Exil, z.s., se 

sídlem Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice, IČ: 70157642 na realizaci projektu "Úprava prostor pod 

Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil - zhotovení nové elektroinstalace". Dotace 

nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 

100.000,- Kč se subjektem Divadlo Exil, z.s., se sídlem Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice, IČ: 

70157642 na realizaci projektu "Úprava prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla 

Exil - zhotovení nové elektroinstalace", která je přílohou tohoto usnesení.   
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Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele – OŠKS – realizace ohňostroje v rámci 

Městských slavností Pardubice 2020 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3844/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a čl. 14 odst. 5 Zadávacího řádu veřejných zakázek o přímém zadání 

veřejné zakázky malého rozsahu "Zajištění realizace ohňostroje v rámci Městských slavností 

Pardubice 2020“ v celkové výši 180 000,- Kč dodavateli Pyroefekty.cz - Tomáš Libich,  IČ 76387640, 

se sídlem Křejpského 1508/29 Praha 4 Chodov. Dodavatel není plátce DPH. 
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Revokace dotací z Programu podpory cestovního ruchu 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- upozornil na chybnou formulaci důvodové zprávy a citoval její správné znění 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3845/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na změnu části usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1235/2020 ze dne 20. 2. 2020 

(„přijaté usnesení“), a to konkrétně části bodu I. přijatého usnesení, řádek č. 5 jeho přílohy č. 1 

(schválení poskytnutí dotace žadateli Sport Motion s.r.o., IČ 5107776, se sídlem Erno Košťála 966, 

Pardubice, ve výši 150.000 Kč), kdy se původně schválená investiční dotace téhož žadatele v 

celkové výši 150.000 Kč mění na investiční dotaci ve výši 103.000 Kč  a neinvestiční dotaci ve výši 

47.000 Kč (celková výše původně schválené dotace zůstává beze změny). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na zrušení části usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1235/2020 ze dne 20. 2. 2020 

(„přijaté usnesení“), konkrétně části bodu II. přijatého usnesení, jímž bylo schváleno uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem Sport Motion s.r.o., IČ 5107776, se sídlem 

Erno Košťála 966, Pardubice, v předloženém znění (příloha č. 6 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace - Sport Motion s.r.o), a dále zrušení části bodu III. přijatého usnesení, jímž bylo uloženo 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu s výše uvedeným žadatelem v předloženém znění. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávních smluv s žadatelem Sport Motion s.r.o., IČ 5107776, se sídlem 

Erno Košťála 966, Pardubice, o poskytnutí investiční dotace ve výši 103.000 Kč a neinvestiční 

dotace ve výši 47.000 Kč, na podporu projektu SUP Pardubice, ve znění přílohy č. 1 a 2 tohoto 

usnesení č. 1. 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3846/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na změnu části usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1235/2020 ze dne 20. 2. 2020 

(„přijaté usnesení“), a to konkrétně části bodu II. přijatého usnesení, jímž bylo schváleno uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Fresh festival z Programu podpory 

cestovního ruchu  v předloženém znění s žadatelem Pigs production s.r.o., IČ  29091667, se sídlem 

Na Týncem 1183/42, Plzeň, ve výši 190.000 Kč, a části bodu III. přijatého usnesení, jímž bylo 

uloženo uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace, kdy se na 

žádost žadatele o dotaci v důsledku opatření přijatých k ochraně obyvatelstva a jako prevence 

nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 mění původně stanovený termín projektu 

13.-14.6.2020 na nový termín 26.-27.9.2020 v souvislosti s tím se mění také lhůty s tím spojené 

(termíny pro dosažení účelu a čerpání dotace, případného vrácen dotaci a vyúčtování). Nové znění 

veřejnoprávní smlouvy je přílohou tohoto usnesení č. 2. 
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Schválení aktualizace identifikační listiny Plánu udržitelné městské mobility (SUMP) 

- "Zpoždění projektu" 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3847/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

aktualizaci identifikační listiny projektu pro tvorbu dokumentu SUMP, která je přílohou tohoto 

usnesení. 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3848/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 

zpoždění projektu Plánu udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice o 4 měsíce z 

důvodů nemožnosti realizace dopravních průzkumů v jarních měsících. 
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Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele – KP 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3849/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 

na základě čl. 14 odst. 4 a 5 Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu "Zajištění občerstvení při akcích města v budovách magistrátu, akcích města mimo budovy 

magistrátu a dalších akcí“ dodavateli Ježek catering s.r.o., Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 

02395011 s nabídkovou cenou ve výši maximálně do 700.000,- Kč bez DPH na období od 1. 7. 2020 

do 30. 4. 2021. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

zajistit uzavření rámcové smlouvy na poskytování cateringových služeb s dodavatelem Ježek 

catering s.r.o., Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 02395011 s nabídkovou cenou ve výši maximálně 

do 700.000,-- Kč bez DPH na období od 1. 7. 2020 do 30. 4. 2021. 
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Záležitosti komisí RmP 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3850/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Jmenuje 

pana Petra Juchelku, xxxxxxxxxxxx (ODS)  členem Komise pro sport Rady města Pardubic. 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3851/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Jmenuje 

Danu Šťástkovou, pracovnici odboru školství, kultury a sportu tajemnicí Komise pro výchovu a 

vzdělávání Rady města Pardubic. 
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64 

Reklamní spolupráce s BK Pardubice - STAŽENO 

 
 
 

65 

Diskuse 

Vít Ulrych 

- otevřel otázku parkování ve městě Pardubice pro vozidla sociálních, zdravotních a hospicových 
služeb, upozornil, že tato vozidla nemají mnohdy kde zaparkovat a pokud zaparkují přímo u 
domu (z důvodu výnosu těžkých pomůcek k péči o klienty), jsou napadány nájemníky domu. 
V této věci podal návrh na usnesení (viz níže uvedený nepřijatý návrh). 

 
K této problematice proběhla široká diskuse, ve které vystoupili: Martin Charvát, Jan Mazuch, Petr 
Kvaš, Jakub Rychtecký, Jiří Rejda a Vít Ulrych.  
Bylo konstatováno, že touto problematikou se gesční náměstci a odbor sociálních věcí již rok 
intenzivně zabývají. Proběhlo již několik jednání se zástupci poskytovatelů sociálních služeb. 
S ohledem na to, že se na hledání řešení pracuje, byl předkladatel pro nadbytečnost návrhu vyzván 
k jeho stažení. Tato výzva by byla z jeho strany akceptovatelná, pokud by na nejbližším jednání rady 
města byl předložen tematický materiál. Náměstek P. Kvaš však uvedl, že návrh komplexního řešení, 
včetně postupu a kroků, které budou muset být učiněny, předloží až po projednání v odborných 
komisích RmP, tedy z časových důvodů není možné toto stihnout na červnových jednáních rady. 
Dále v této věci bylo uvedeno, že z hlediska legislativy pro vozidla sociálních služeb neexistuje žádná 
obecná výjimka (jako je tomu např. u vozidel zásobování či taxislužbě). Řešení je pouze v rámci 
stanovení dopravního značení pro tato vozidla (vyhrazené parkoviště).  V rámci nařízení našeho 
města mají tato vozidla právo si v zónách placeného stání zakoupit zvýhodněnou parkovací kartu, 
která je opravňuje k parkování v těchto místech. Ale v případě zón neplaceného stání je situace 
komplikovanější. Vozidla sociálních služeb jsou vnímána jako dopravní obsluha, mají proto určité 
nadstandardní výjimky. V rámci ročního jednání k této problematice byl pro tato vozidla vymyšlen 
speciální režim spočívající v povolení výjimky z příslušného ustanovení zákona o silničním provozu. 
Tento režim se nyní detailně promýšlí, bude nutné konkretizovat počet vozidel, typ služby, typ 
klientů, konkrétní místo a konkrétní vozidla. V této věci je nutné vytvořit cílovou databázi, aby tato 
služba nemohla být zneužívána, výjimku nelze udělit plošně. Bude udělována pouze poskytovatelům, 
kteří mají zákonem registrovanou službu a dále poskytovatelům, jež jsou součástí komunitního 
plánování města a zařazeni v síti poskytovatelů služeb ve městě.  
O návrhu pana Ulrycha bylo v závěru diskuse hlasováno, osobně tento návrh vnímá jako apel, aby se 
příslušné odbory této problematice začaly věnovat ještě intenzivněji než doposud. Uvědomuje si 
však, že tato věc nemá rychle řešení.  
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Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 1, proti 1, zdrž. 3, nehl. 4) 
 

 
I. Rada města Pardubic 
Si je vědoma 
neutěšené situace s obtížným parkováním motorových vozidel sociálních, zdravotních a hospicových 
registrovaných služeb, které jsou zařazeny v komunitním plánování sociálních služeb ve městě 
Pardubice. Pracovníci těchto služeb ošetřují těžce nemocné pacienty a vzhledem k tomu, že s sebou 
přenášejí i zdravotní pomůcky a potřebují je ošetřit v předem stanovený čas, musí parkovat co 
nejblíže jejich bydliště, což se jim bohužel v poslední době díky nedostatku parkovacích míst nedaří. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
příslušnému odboru a gesčnímu náměstkovi přijít s návrhy řešení této situace. 
Z: P. Kvaš, náměstek primátora 
T: 31. 7. 2020 
 
 
 
Michal Zitko 

- informoval členy rady o stanovisku MV ČR ke konání schůzí rady obce, které se v důsledku 
karanténních opatření kvůli koronaviru změnilo, a to tak, že nyní je možné uskutečňovat jednání 
rady on-line. Dříve bylo možné uskutečnit jednání schůze rady striktně pouze za přítomnosti 
jejích členů. 
Reagoval M. Charvát – s ohledem na výše uvedené uvedl, že mimořádná schůze RmP dne 22.06. 
proběhne on-line, mimořádná schůze RmP dne 30.06. proběhne standardně za přítomnosti členů 
rady. 

 
 

 

Schůze byla ukončena ve 12:40 hodin 

 
 
 
 
 
……………………………………… 
    Martin  C h a r v á t 

primátor města Pardubic 
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Ověřovatelé: 

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

     Jan M a z u c h                                                                              Jiří  R e j d a 

    

 

 

  
V Pardubicích dne 18.06.2020                                                      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační odd. KP 
Celkem: 88 stran zápisu 
Přílohou zápisu je jmenovitý přehled hlasování k jednotlivým návrhům usnesení.  
Originál zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou být na 
webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1. 

 
 


