
Hlasovani

              VI. mimořádné zasedání ZmP dne 27.04.2015               
                       předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO                      
                          27.4.2015 16:03:31                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Pro          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven      
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                               SPP        7   Pro          
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro          
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro          
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro          
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Nehlasoval   
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Pro          
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro          
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Omluven      
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nehlasoval   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro          
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro          
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Nehlasoval   
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 34 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 2 (8%)
Omluveno: 3

Procedurální hlasování: Volba pracovního předsednictva

              VI. mimořádné zasedání ZmP dne 27.04.2015               
                       předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO                      
                          27.4.2015 16:04:06                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

Stránka 1



Hlasovani
  Brendl František                         Pardubáci  1   Pro          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven      
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                               SPP        7   Pro          
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro          
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro          
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro          
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Nehlasoval   
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Pro          
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro          
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Omluven      
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nehlasoval   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro          
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro          
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Nehlasoval   
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 34 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 2 (8%)
Omluveno: 3

Procedurální hlasování: Volba návrhové komise

              VI. mimořádné zasedání ZmP dne 27.04.2015               
                       předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO                      
                          27.4.2015 16:07:28                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Pro          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven      
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                               SPP        7   Pro          
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          

Stránka 2



Hlasovani
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro          
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro          
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro          
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Nehlasoval   
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Pro          
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro          
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Omluven      
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nehlasoval   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro          
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro          
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Nehlasoval   
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 34 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 2 (8%)
Omluveno: 3

Procedurální hlasování: Schválení pořadu zasedání včetně navržených změn

              VI. mimořádné zasedání ZmP dne 27.04.2015               
                       předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO                      
                          27.4.2015 16:10:31                          
          05. Revitalizace Tyršových sadů - dodatek č. 4 ..           
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Pro          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven      
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                               SPP        7   Pro          
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro          
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro          
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro          
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Nehlasoval   
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Pro          
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro          

Stránka 3



Hlasovani
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Omluven      
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nehlasoval   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro          
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro          
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Nehlasoval   
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 34 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 2 (8%)
Omluveno: 3

Hlasování o usnesení

  Zastupitelstvo města Pardubic
   

  S  c  h  v  a  l  u  j  e 
  dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1252/S k projektu
  "Revitalizace Tyršových sadů" v rámci Integrovaného plánu rozvoje
  města Pardubic "Přitažlivé město". Dodatek č. 4 ke Smlouvě o
  poskytnutí dotace je přílohou č. 1 tohoto usnesení.

              VI. mimořádné zasedání ZmP dne 27.04.2015               
                       předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO                      
                          27.4.2015 16:16:16                          
          06. Odůvodnění veřejných zakázek dle § 156 zák...           
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Pro          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven      
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                               SPP        7   Pro          
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro          
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro          
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro          
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Nehlasoval   
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Pro          
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro          
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Omluven      

Stránka 4



Hlasovani
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Nehlasoval   
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro          
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro          
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Nehlasoval   
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 34 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 2 (8%)
Omluveno: 3

Hlasování o usnesení

  Návrh č. 1
  Zastupitelstvo města Pardubic

  S  c  h  v  a  l  u  j  e 
  podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
  ve znění pozdějších předpisů, odůvodnění veřejné zakázky "Stavební
  úpravy ulice K Blahobytu v úseku ul. Jana Palacha - Železničního
  Pluku", odůvodnění veřejné zakázky tvoří přílohu tohoto usnesení.

  Návrh č. 2
  Zastupitelstvo města Pardubic

   
  S  c  h  v  a  l  u  j  e 
  podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
  ve znění pozdějších předpisů, odůvodnění veřejné zakázky "Stavební
  úpravy ulice Devotyho", odůvodnění veřejné zakázky tvoří přílohu
  tohoto usnesení.

  Návrh č. 3
  Zastupitelstvo města Pardubic

   
  S  c  h  v  a  l  u  j  e 
  podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
  ve znění pozdějších předpisů, odůvodnění veřejné zakázky "Stavební
  úpravy ulice K Višňovce v úseku ul. Jana Palacha - Železničního
  pluku", odůvodnění veřejné zakázky tvoří přílohu tohoto usnesení.

              VI. mimořádné zasedání ZmP dne 27.04.2015               
                       předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO                      
                          27.4.2015 16:38:59                          
                 01. Dotace z Programu podpory sportu                 
______________________________________________________________________
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Hlasovani
  Brendl František                         Pardubáci  1   Pro          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven      
  Fülle Radim                              KSČM       5   Zdržel se    
  Haas Karel                               ODS        6   Zdržel se    
  Hájek Jiří                               SPP        7   Pro          
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Zdržel se    
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro          
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro          
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro          
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Zdržel se    
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Zdržel se    
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Pro          
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Zdržel se    
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Omluven      
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Zdržel se    
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Zdržel se    
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Zdržel se    
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval   
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro          
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro          
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Zdržel se    
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Nehlasoval   
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Zdržel se    
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 11 (28%)  Nehlasoval: 1 (5%)
Omluveno: 3

Hlasování o usnesení

  Návrh č. 1
  Zastupitelstvo města Pardubic

  S  c  h  v  a  l  u  j  e     p  o  s  k  y  t  n  u  t  í     d  o  t
  a  c  e 
  z Programu podpory sportu spolku 1. Východočeská tenisová, Brožíkova
  550, Pardubice, IČ 26562812, ve výši 368.200,- Kč. Dotace bude
  poskytnuta v režimu podpory de minimis.

  Návrh č. 2
  Zastupitelstvo města Pardubic

  S  c  h  v  a  l  u  j  e 
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se spolkem 1.
  Východočeská tenisová, Brožíkova 550, Pardubice, IČ 26562812, která je
  přílohou č. 1 tohoto usnesení.

  Návrh č. 3
  Zastupitelstvo města Pardubic
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Hlasovani
  S  c  h  v  a  l  u  j  e     p  o  s  k  y  t  n  u  t  í     d  o  t
  a  c  e 
  z Programu podpory sportu společnosti DAE Services s.r.o., Smilova
  103, Pardubice, IČ 03115062, ve výši 150.000,- Kč. Dotace bude
  poskytnuta v režimu podpory de minimis.

  Návrh č. 4
  Zastupitelstvo města Pardubic

   
  S  c  h  v  a  l  u  j  e 
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se společností DAE
  Services s.r.o., Smilova 103, Pardubice, IČ 03115062, která je
  přílohou č. 1 tohoto usnesení.

              VI. mimořádné zasedání ZmP dne 27.04.2015               
                       předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO                      
                          27.4.2015 16:41:41                          
           02. Dotace z prost. na náj. při Programu podpory           
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Pro          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven      
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                               SPP        7   Pro          
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro          
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro          
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro          
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Pro          
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro          
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Omluven      
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Zdržel se    
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro          
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro          
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Nehlasoval   
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39

Stránka 7



Hlasovani
Pro: 35 (90%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasoval: 0 (3%)
Omluveno: 3

Hlasování o usnesení

  Návrh č. 1
  Zastupitelstvo města Pardubic

   
  S  c  h  v  a  l  u  j  e     p  o  s  k  y  t  n  u  t  í     d  o  t
  a  c  e 
  z prostředků na nájemné nebytových prostor při Programu podpory
  volného času Ekocentru PALETA, Štolbova 2665, 530 02 Pardubice, IČ
  64244873, ve výši 100.000 Kč.

  Návrh č. 2
  Zastupitelstvo města Pardubic

  S  c  h  v  a  l  u  j  e 
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Ekocentrem
  PALETA, Štolbova 2665, 530 02 Pardubice, IČ 64244873, která je
  přílohou č. 1 tohoto usnesení.

              VI. mimořádné zasedání ZmP dne 27.04.2015               
                       předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO                      
                          27.4.2015 16:46:00                          
            03. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací             
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Pro          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven      
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                               SPP        7   Pro          
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro          
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro          
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro          
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Pro          
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro          
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Omluven      
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Pro          
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro          
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro          
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
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Hlasovani
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Nehlasoval   
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 36 (92%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 0 (3%)
Omluveno: 3

Hlasování o usnesení

  Zastupitelstvo města Pardubic

  S  c  h  v  a  l  u  j  e 
  uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle příloh č. 1 -
  č. 145 tohoto usnesení.
  vč. změny v př. č. 1

              VI. mimořádné zasedání ZmP dne 27.04.2015               
                       předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO                      
                          27.4.2015 16:49:35                          
              04. Změna č. XIX platného územního plánu                
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Pro          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven      
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                               SPP        7   Pro          
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro          
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro          
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro          
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Pro          
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro          
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Omluven      
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Pro          
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Pro          
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Nehlasoval   
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro          
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro          
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Pro          
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Nehlasoval   
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Hlasovani
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Nehlasoval   
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 34 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 2 (8%)
Omluveno: 3

Hlasování o usnesení

  Zastupitelstvo města Pardubic

  I. B  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í 
   zadání veřejné zakázky malého rozsahu " Zpracování Změny č. XIX

  platného ÚPmPce" zhotoviteli Atelier Aurum s. r. o., s nabídkovou
  cenou 242.900,- Kč bez DPH,
  (293.909,-Kč s DPH),  (včetně SEA a právního stavu po XIX. změně), dle
  cenové nabídky ze dne 12.12.2014, podle Zákona o veřejných zakázkách,
  dle Zadávacího řádu veřejných zakázek MmP a dle návrhu usnesení RmP č.
  706/2015 ze dne 13.4.2015.

  II. R  u  š  í 
   usnesení č. ZM/1820/2014 bod III. ze dne 13.5.2014 ve vazbě na bod I.

  téhož usnesení.

              VI. mimořádné zasedání ZmP dne 27.04.2015               
                       předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 10 - NESCHVÁLENO                     
                          27.4.2015 16:58:56                          
                             07. Diskuze                              
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Pro          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Nehlasoval   
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven      
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro          
  Haas Karel                               ODS        6   Proti        
  Hájek Jiří                               SPP        7   Pro          
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Zdržel se    
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro          
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro          
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro          
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Proti        
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Proti        
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Pro          
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro          
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Omluven      
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Zdržel se    
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Zdržel se    
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Proti        
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Proti        
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Zdržel se    
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Zdržel se    
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Zdržel se    
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Proti        
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Proti        
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Hlasovani
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro          
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nehlasoval   
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Zdržel se    
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Nehlasoval   
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Zdržel se    
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 19 (49%)  Proti: 7 (18%)  Zdrželo se: 8 (21%)  Nehlasoval: 2 (8%)
Omluveno: 3

Hlasování o usnesení
  
  Zastupitelstvo města Pardubic

  S o u h l a s í
  s možností "klouzavého" začátku jednání zastupitelstva (od 14:00 hodin) 
  v případě většího počtu projednávaných bodů.
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Příloha č. 1 usnesení 2 

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D1734/             /15 

 
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 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

 1. Východočeská Tenisová 
 sídlo: Brožíkova 550, 530 09 Pardubice 
 IČ: 26562812 
 bankovní spojení: 2300505392/2010 
 zastoupený: Bc. Lucií Plíškovou, prezidentkou klubu  
 (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 v rámci vyhlášeného Programu podpory sportu pro rok 2015 závazná rovněž Pravidla 
pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2015 schválená Radou 
města Pardubice na schůzi dne 18. 12. 2014 usnesením č. 131/2014 (dále jen „Pravidla“) a Zásady 
pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města 
Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – 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 2015 ve 

výši 368 200 Kč (slovy: třistašedesátosmtisícdvěstěkorunčeských) na realizaci projektů:  

http://www.pardubice.eu/


 

 částečná úhrada energií sportovního areálu tenisových kurtů Brožíkova v částce 208 000,- Kč 
(slovy: dvěstěosmtisíckorunčeských) 

 částečná úhrada nájemného areálu tenisové haly Brožíkova v částce 120 000,- Kč (slovy: 
jednostodvacettisíckorunčeských) 

 dotace na činnost dobrovolných trenérů mládeže v částce 8 000,- Kč (slovy: osmtisíc 
korunčeských) 

 spolková sportovní činnost dětí a mládeže v částce 23 200,- Kč (slovy: dvacettřitisícedvěstě 
korunčeských) 

 provoz sportovních zařízení v částce 9 000,- Kč (slovy: devěttisíckorunčeských) 
(dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, 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 odst. 1 a čl. 2 odst. 2 - 5 Nařízení Komise /ES/ č. 1998/2006), 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 ES upravujícími oblast 
veřejné podpory (zejména Nařízením Komise /ES/č. 1998/2006). 
 

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 31.12.2015 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 22.1.2015 a zaevidované poskytovatelem 
pod č.j. 5361/15,  

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně a prokázat celkové 
skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do  31.12.2015 vyúčtování dotace včetně čestného 
prohlášení o účelovém použití prostředků dotace,  



 

g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a nesmazatelně označit textem, že byly 
financovány ze zdrojů statutárního města Pardubice, 

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 pořádané akce.  
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, 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, 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 31.12.2015. 
 
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 31.12.2015.  

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2015. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

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



 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k žádosti příjemce o dotaci. 

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

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

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

 
2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 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.   

 
4. 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. 

 
5. 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. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 

uděluje příjemce poskytovateli souhlas se zpracováním všech svých osobních údajů obsažených 
v této veřejnoprávní smlouvě za účelem zejména jejího zveřejnění na webových stránkách 
statutárního města Pardubice a za účelem plnění povinností poskytovatele ve vztahu k evidenci 
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti 
veřejné podpory, ve znění pozdějších předpisů. 

 
2. 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. 

 
3. 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. 

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 

výtisk. 
 
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Bc. Lucie Plíšková 
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. ……… Z/2015 ze dne  

Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 
 



 
 

Příloha č. 1 usnesení 4 

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D1734/            /15 

 
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 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

DAE Services s.r.o. 
 sídlo: Smilova 103, 530 02 Pardubice 
 IČ: 03115062 
 číslo bankovního účtu: 265393612/0300 
 zastoupený: Davidem Novákem, jednatelem  
 (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 v rámci vyhlášeného Programu podpory sportu pro rok 2015 závazná rovněž Pravidla pro 
poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2015 schválená Radou města 
Pardubice na schůzi dne 18. 12. 2014 usnesením č. 131/2014 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro 
poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic 
dne 29. 1. 2015 usnesením č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – 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 2015 ve výši 

150 000,- Kč (slovy: jednostopadesáttisíckorunčeských) na realizaci projektu „Rieter Open – Pardubice“ 
(dále jen „projekt“). 

http://www.pardubice.eu/


 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy 

oběma smluvními stranami, 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 odst. 1 a čl. 2 odst. 2 - 5 Nařízení Komise /ES/ č. 1998/2006), 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 ES upravujícími oblast veřejné podpory (zejména Nařízením Komise 
/ES/č. 1998/2006). 
 

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 30.9.2015. 
 

 
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 21.1.2015 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. 4459/15, 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 vyúčtovaných uznatelných 
nákladů projektu, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně a prokázat celkové skutečné 
vynaložené náklady na daný účel,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do  30.9.2015 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace  

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a nesmazatelně označit textem, že byly financovány 
ze zdrojů statutárního města Pardubice, 

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



 

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

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

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

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

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce.  
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, 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, 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 30.9.2015. 
 
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 
30.9.2015.  

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30.9.2015. 
 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % z celkových 

vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část poskytnuté dotace 
převyšující maximální stanovenou výši.  

 
7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 



 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě. 

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

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

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

 
2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního města 

Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 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.   

 
4. 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. 

 
5. 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. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
uděluje příjemce poskytovateli souhlas se zpracováním všech svých osobních údajů obsažených v této 
veřejnoprávní smlouvě za účelem zejména jejího zveřejnění na webových stránkách statutárního 
města Pardubice a za účelem plnění povinností poskytovatele ve vztahu k evidenci podpor malého 
rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
2. 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. 

 
3. 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. 

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

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 

výtisk. 
 
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu – Rieter Open – Pardubice 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. ....................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová David Novák 
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. ……… Z/2015 ze dne  

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 
  



 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 
                    
Akce: Rieter Open Pardubice 2015 
                    
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování a to na položky 
uvedené ve sloupci "Požadovaná dotace". 
 
Náklady na projekt (akci)  
 

Nákladové položky Počet Sazba v Kč Celkem v Kč Požadovaná  
dotace v Kč 

Dotace turnaje $ 15 000 1 390 000 390 000   
Licence ITF $ 1 500 1 39 000 39 000   
Nájemné: letní hřiště, kurty 1 50 000 50 000 50 000 
Rozhodčí 8   70 000 60 000 
Rozhodčí ubytování 8   30 000   
Dětský tenisový den 1 10 000 10 000   
Reklamní materiály 1 50 000 50 000   
Organizační výbor 1 100 000 100 000 18 000 
IT Technika 1 30 000 30 000   
Míče 1 22 000 22 000 22 000 
Propagace 1 50 000 50 000   
Občerstvení 1 30 000 30 000   
Ostatní náklady 1 100 000 100 000   
Celkové náklady na projekt (akci) 971 000 150 000 
                    
Příjmy projektu (akce) 

Příjmy projektu (akce) Celkem v Kč     
Startovné, vložné, vstupné 50 000     
Příspěvky sponzorů 640 000     
Příspěvky rodičů       
Ostatní (rozepište):       
        
        
        
Celkové příjmy z akce/projektu 690 000     
                    
Bilance rozpočtu projektu (akce) 

Příjmy  690 000     
Výdaje 971 000     
+ (zisk) 
- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů) -281 000 

    
    

 



 
 

Příloha č. 1 usnesení č. 2 
 

Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00232/15 
 

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 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

 
Ekocentrum PALETA    

 sídlo: Štolbova 2665, 530 02 Pardubice    
 IČO:  64244873 

číslo bankovního účtu:  11090117/0300 
 zastoupené:  Ing. Jiřím Burešem, ředitelem   
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

ustanovení této smlouvy v rámci vyhlášeného Programu podpory volného času pro rok 2015 
závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací na nájemné při Programu podpory volného času 
pro rok 2015 schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 26. 1. 2015 usnesením č. 
RM/289/2015 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního 
města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením č. 
ZM/117/2015 (Směrnice č. 2/2015 – 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 prostředků na nájemné při Programu 

podpory volného času pro rok 2015 ve výši 100.000 Kč (slovy: Stotisíckorunčeských) na nájemné 
nebytových prostor na adrese Štolbova 2665, Pardubice, 530 02 (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, 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. 2015. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu a na nákladové položky stanovené v žádosti podané 

příjemcem dne 13. 3. 2015 a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 16593/2015. 
e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně a prokázat celkové 

skutečné vynaložené náklady na daný účel,  
f) předložit poskytovateli nejpozději do  31. 12. 2015 vyúčtování dotace včetně čestného 

prohlášení o účelovém použití prostředků dotace,  
g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a nesmazatelně označit textem „financováno ze 

zdrojů statutárního města Pardubice“, 
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 pořádané akce.  
 



 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, 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, 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. 2015. 
 
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. 2015.  

 
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. 2015. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu žádosti o poskytnutí dotace. 

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

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



 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je 
jakékoliv neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich 
použití, kterým byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí 
s účelem, na nějž byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem 
EU či touto smlouvou) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky 
ve stanoveném termínu). 

 
2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5, zákona č. 250/2000 Sb., 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.   

 
4. 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. 

 
5. 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 č. 250/2000 Sb., 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. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
uděluje příjemce poskytovateli souhlas se zpracováním všech svých osobních údajů obsažených 



 

v této veřejnoprávní smlouvě za účelem zejména jejího zveřejnění na webových stránkách 
statutárního města Pardubice a za účelem plnění povinností poskytovatele ve vztahu k evidenci 
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů 
v oblasti veřejné podpory, ve znění pozdějších předpisů. 

 
2. 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. 

 
3. 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. 

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce 

jeden výtisk. 
 
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Ing.  Jiří Bureš   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Rady města Pardubic  č.                           ze dne 27. 4. 2015 
 

Petra Šnejdrová, ekonomické oddělení odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



























 
 

 

OODDŮŮVVOODDNNĚĚNNÍÍ  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZAAKKÁÁZZKKYY  
DDLLEE  §§  115566  ZZÁÁKKOONNAA  čč..  113377//22000066  SSbb..,,  OO  VVEEŘŘEEJJNNÝÝCCHH  ZZAAKKÁÁZZKKÁÁCCHH,,  VVEE  ZZNNĚĚNNÍÍ  PPOOZZDDĚĚJJŠŠÍÍCCHH  PPŘŘEEDDPPIISSŮŮ  

 

 
 
ZADAVATEL:  Statutární město Pardubice 

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
IČ:  00274046 
DIČ: CZ00274046 

 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:   
Stavební úpravy ulice K Blahobytu v úseku ul. Jana Palacha – Železničního Pluku 
 
Projekt bude spolufinancován z fondů Evropské unie v rámci Integrovaného operačního 
programu, prioritní osa 5.2. – Zlepšení problémových sídlišť; oblast podpory 5.2.a veřejná 
prostranství. 
 
 
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení v souladu s § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
 
A/ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

POPIS POTŘEB, KTERÉ MAJÍ BÝT SPLNĚNÍM 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NAPLNĚNY 

Cílem projektu je rekonstrukce komunikace K Blahobytu 
včetně přilehlých chodníků, vjezdů a zpevněných ploch. 
Odvodnění povrchů je řešeno navržením podélných a 
příčných sklonů do uličních vpustí s napojením do stávající 
komunikace. Dále se jedná o změnu trasování komunikace 
s umístěním rychlost regulujících prvků za účelem zklidnění 
dopravy a zlepšení parkování v dané lokalitě. 

POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Rekonstrukce ploch komunikací, parkovacích pásů a 
chodníků. 

POPIS VZÁJEMNÉHO VZTAHU PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ 
ZAKÁZKY A POTŘEB ZADAVATELE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pozemky jsou v majetku zadavatele a jeho povinností je 
udržovat majetek v řádném a provozuschopném stavu. 

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ 
ZAKÁZKY 

do 3 měsíců od zahájení realizace díla 

POPIS RIZIK SOUVISEJÍCÍCH S PLNĚNÍM VEŘEJNÉ 
ZAKÁZKY, KTERÁ ZADAVATEL ZOHLEDNIL PŘI 
STANOVENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK  
Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, 
prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené 
kvality plnění, vynaložení dalších finančních 
nákladů 

Riziko nerealizace veřejné zakázky – nepřidělení dotačních 
prostředků, nemožnost využívání stávajících ploch. 
Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky – vliv 
povětrnostních podmínek. 
Riziko snížené kvality plnění – nepředpokládá se. 
Riziko vynaložení dalších finančních nákladů – 
nepředpokládá se. 

 

 
 
 



 
 
 
B/ ODŮVODNĚNÍ PŘIMĚŘENOSTI POŽADAVKŮ NA TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PRO PLNĚNÍ 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE 
ODŮVODNĚNÍ  PŘIMĚŘENOSTI  POŽADAVKU  NA  
PŘEDLOŽENÍ   SEZNAMU STAVEBNÍCH PRACÍ 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu stavebních prací, ze 
kterého bude vyplývat, že finanční hodnota 
uvedených stavebních prací je v souhrnu 
minimálně dvojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky). 
 

Zadavatel požaduje doložení min. 3 referenčních zakázek 
provedených dodavatelem za posledních 5 let a to 
obdobného charakteru jako je předmět této veřejné 
zakázky (tj. oprava komunikací a veřejných prostranství) 
ve finančním objemu min. 1,5 mil. Kč bez DPH/zakázka  
(doložení formou osvědčení vystavených odpovědnými 
zástupci objednatelů zahrnujících cenu, dobu a místo 
provádění stavebních prací a osvědčení musí obsahovat 
údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a 
odborně). 
Poněvadž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 
3,064 mil. Kč bez DPH, považuje zadavatel požadavek na 
prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu za 
přiměřený. 
→ dle Vyhlášky č. 232/2012 Sb. není vzhledem k výše 
uvedenému více odůvodňovat 

ODŮVODNĚNÍ  PŘIMĚŘENOSTI   POŽADAVKU NA  
PŘEDLOŽENÍ   SEZNAMU   TECHNIKŮ ČI TECHNICKÝCH 
ÚTVARŮ  
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu více než 3 techniků či 
technických útvarů). 
   

----- 

ODŮVODNĚNÍ PŘIMĚŘENOSTI POŽADAVKU NA 
PŘEDLOŽENÍ OSVĚDČENÍ O VZDĚLÁNÍ A ODBORNÉ 
KVALIFIKACI DODAVATELE NEBO VEDOUCÍCH 
ZAMĚSTNANCŮ DODAVATELE NEBO OSOB V 
OBDOBNÉM POSTAVENÍ A OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA 
VEDENÍ REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
 osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 
 5 let.) 
 

----- 
 

ODŮVODNĚNÍ POŽADAVKU NA  PŘEDLOŽENÍ 
PŘEHLEDU PRŮMĚRNÉHO   ROČNÍHO POČTU 
ZAMĚSTNANCŮ   DODAVATELE ČI JINÝCH OSOB 
PODÍLEJÍCÍCH SE NA PLNĚNÍ ZAKÁZEK PODOBNÉHO 
CHARAKTERU A POČTU   VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ 
DODAVATELE   NEBO OSOB V OBDOBNÉM   
POSTAVENÍ 
 

----- 

ODŮVODNĚNÍ PŘIMĚŘENOSTI POŽADAVKU   NA 
PŘEDLOŽENÍ PŘEHLEDU NÁSTROJŮ ČI   POMŮCEK, 
PROVOZNÍCH A  TECHNICKÝCH   ZAŘÍZENÍ, KTERÉ 
BUDE MÍT DODAVATEL PŘI PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
K  DISPOZICI 

----- 

Strana 2 (celkem 3) 
 
 



 
 
 
C/ ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VE VZTAHU K POTŘEBÁM 
VEŘEJNÉHO ZADAVATELE 
 
Zadavatel v zadávacích podmínkách nevymezil žádné technické podmínky nad rozsah technických 
charakteristik, popisů a podmínek provádění stavebních prací uvedených v projektové 
dokumentaci pro provádění stavby. 
 

TECHNICKÁ PODMÍNKA ODŮVODNĚNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY 
 

------ 
   
 

----- 

 
 
 
D/ ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH A DÍLČÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ A ZPŮSOBU HODNOCENÍ 
NABÍDEK VE VZTAHU K POTŘEBÁM VEŘEJNÉHO ZADAVATELE 
 
Zadavatel stanovil základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou 
cenu.  Pro tuto veřejnou zakázku na stavební práce neexistují důvody pro stanovení základního 
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, poněvadž všechny další podmínky jsou 
pevně stanoveny v zadávacích podmínkách. 
 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM ODŮVODNĚNÍ  
 

------ 
   
 

----- 
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OODDŮŮVVOODDNNĚĚNNÍÍ  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZAAKKÁÁZZKKYY  
DDLLEE  §§  115566  ZZÁÁKKOONNAA  čč..  113377//22000066  SSbb..,,  OO  VVEEŘŘEEJJNNÝÝCCHH  ZZAAKKÁÁZZKKÁÁCCHH,,  VVEE  ZZNNĚĚNNÍÍ  PPOOZZDDĚĚJJŠŠÍÍCCHH  PPŘŘEEDDPPIISSŮŮ  

 

 
 
ZADAVATEL:  Statutární město Pardubice 

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
IČ:  00274046 
DIČ: CZ00274046 

 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:   
Stavební úpravy ulice Devotyho 
 
Projekt bude spolufinancován z fondů Evropské unie v rámci Integrovaného operačního 
programu, prioritní osa 5.2. – Zlepšení problémových sídlišť; oblast podpory 5.2.a veřejná 
prostranství. 
 
 
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení v souladu s § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
 
A/ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

POPIS POTŘEB, KTERÉ MAJÍ BÝT SPLNĚNÍM 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NAPLNĚNY 

Cílem projektu jsou stavební úpravy ulice Devotyho včetně 
přilehlých chodníků, vjezdů a zpevněných ploch. 
Odvodnění povrchů je řešeno navržením podélných a 
příčných sklonů do uličních vpustí s napojením do stávající 
kanalizace. Dále se jedná o změnu trasování komunikace 
s umístěním rychlost regulujících prvků za účelem zklidnění 
dopravy a zlepšení parkování v dané lokalitě. 

POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Rekonstrukce ploch komunikací, parkovacích pásů a 
chodníků. 

POPIS VZÁJEMNÉHO VZTAHU PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ 
ZAKÁZKY A POTŘEB ZADAVATELE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pozemky jsou v majetku zadavatele a jeho povinností je 
udržovat majetek v řádném a provozuschopném stavu. 

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ 
ZAKÁZKY 

do 4 měsíců od zahájení realizace díla 

POPIS RIZIK SOUVISEJÍCÍCH S PLNĚNÍM VEŘEJNÉ 
ZAKÁZKY, KTERÁ ZADAVATEL ZOHLEDNIL PŘI 
STANOVENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK  
Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, 
prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené 
kvality plnění, vynaložení dalších finančních 
nákladů 

Riziko nerealizace veřejné zakázky – nepřidělení dotačních 
prostředků, nemožnost využívání stávajících ploch. 
Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky – vliv 
povětrnostních podmínek. 
Riziko snížené kvality plnění – nepředpokládá se. 
Riziko vynaložení dalších finančních nákladů – 
nepředpokládá se. 

 

 
 
 



 
 
 
B/ ODŮVODNĚNÍ PŘIMĚŘENOSTI POŽADAVKŮ NA TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PRO PLNĚNÍ 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE 
ODŮVODNĚNÍ  PŘIMĚŘENOSTI  POŽADAVKU  NA  
PŘEDLOŽENÍ   SEZNAMU STAVEBNÍCH PRACÍ 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu stavebních prací, ze 
kterého bude vyplývat, že finanční hodnota 
uvedených stavebních prací je v souhrnu 
minimálně dvojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky). 
 

Zadavatel požaduje doložení min. 3 referenčních zakázek 
provedených dodavatelem za posledních 5 let a to 
obdobného charakteru jako je předmět této veřejné 
zakázky (tj. oprava komunikací a veřejných prostranství) 
ve finančním objemu min. 2,4 mil. Kč bez DPH/zakázka  
(doložení formou osvědčení vystavených odpovědnými 
zástupci objednatelů zahrnujících cenu, dobu a místo 
provádění stavebních prací a osvědčení musí obsahovat 
údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a 
odborně). 
Poněvadž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 
4,936 mil. Kč bez DPH, považuje zadavatel požadavek na 
prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu za 
přiměřený. 
→ dle Vyhlášky č. 232/2012 Sb. není vzhledem k výše 
uvedenému více odůvodňovat 

ODŮVODNĚNÍ  PŘIMĚŘENOSTI   POŽADAVKU NA  
PŘEDLOŽENÍ   SEZNAMU   TECHNIKŮ ČI TECHNICKÝCH 
ÚTVARŮ  
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu více než 3 techniků či 
technických útvarů). 
   

----- 

ODŮVODNĚNÍ PŘIMĚŘENOSTI POŽADAVKU NA 
PŘEDLOŽENÍ OSVĚDČENÍ O VZDĚLÁNÍ A ODBORNÉ 
KVALIFIKACI DODAVATELE NEBO VEDOUCÍCH 
ZAMĚSTNANCŮ DODAVATELE NEBO OSOB V 
OBDOBNÉM POSTAVENÍ A OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA 
VEDENÍ REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
 osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 
 5 let.) 
 

----- 
 

ODŮVODNĚNÍ POŽADAVKU NA  PŘEDLOŽENÍ 
PŘEHLEDU PRŮMĚRNÉHO   ROČNÍHO POČTU 
ZAMĚSTNANCŮ   DODAVATELE ČI JINÝCH OSOB 
PODÍLEJÍCÍCH SE NA PLNĚNÍ ZAKÁZEK PODOBNÉHO 
CHARAKTERU A POČTU   VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ 
DODAVATELE   NEBO OSOB V OBDOBNÉM   
POSTAVENÍ 
 

----- 

ODŮVODNĚNÍ PŘIMĚŘENOSTI POŽADAVKU   NA 
PŘEDLOŽENÍ PŘEHLEDU NÁSTROJŮ ČI   POMŮCEK, 
PROVOZNÍCH A  TECHNICKÝCH   ZAŘÍZENÍ, KTERÉ 
BUDE MÍT DODAVATEL PŘI PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
K  DISPOZICI 

----- 
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C/ ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VE VZTAHU K POTŘEBÁM 
VEŘEJNÉHO ZADAVATELE 
 
Zadavatel v zadávacích podmínkách nevymezil žádné technické podmínky nad rozsah technických 
charakteristik, popisů a podmínek provádění stavebních prací uvedených v projektové 
dokumentaci pro provádění stavby. 
 

TECHNICKÁ PODMÍNKA ODŮVODNĚNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY 
 

------ 
   
 

----- 

 
 
 
D/ ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH A DÍLČÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ A ZPŮSOBU HODNOCENÍ 
NABÍDEK VE VZTAHU K POTŘEBÁM VEŘEJNÉHO ZADAVATELE 
 
Zadavatel stanovil základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou 
cenu.  Pro tuto veřejnou zakázku na stavební práce neexistují důvody pro stanovení základního 
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, poněvadž všechny další podmínky jsou 
pevně stanoveny v zadávacích podmínkách. 
 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM ODŮVODNĚNÍ  
 

------ 
   
 

----- 
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OODDŮŮVVOODDNNĚĚNNÍÍ  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZAAKKÁÁZZKKYY  
DDLLEE  §§  115566  ZZÁÁKKOONNAA  čč..  113377//22000066  SSbb..,,  OO  VVEEŘŘEEJJNNÝÝCCHH  ZZAAKKÁÁZZKKÁÁCCHH,,  VVEE  ZZNNĚĚNNÍÍ  PPOOZZDDĚĚJJŠŠÍÍCCHH  PPŘŘEEDDPPIISSŮŮ  

 

 
 
ZADAVATEL:  Statutární město Pardubice 

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
IČ:  00274046 
DIČ: CZ00274046 

 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:   
Stavební úpravy ulice K Višňovce v úseku ul. Jana Palacha – Železničního pluku 
 
Projekt bude spolufinancován z fondů Evropské unie v rámci Integrovaného operačního 
programu, prioritní osa 5.2. – Zlepšení problémových sídlišť; oblast podpory 5.2.a veřejná 
prostranství. 
 
 
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení v souladu s § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
 
A/ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

POPIS POTŘEB, KTERÉ MAJÍ BÝT SPLNĚNÍM 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NAPLNĚNY 

Cílem projektu jsou stavební úpravy ulice K Višňovce 
v úseku ul. Jana Palacha – Železničního Pluku včetně 
přilehlých chodníků, vjezdů a zpevněných ploch. 
Odvodnění povrchů je řešeno navržením podélných a 
příčných sklonů do uličních vpustí s napojením do stávající 
kanalizace. Dále se jedná o změnu trasování komunikace 
s umístěním rychlost regulujících prvků za účelem zklidnění 
dopravy a zlepšení parkování v dané lokalitě. 

POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Rekonstrukce ploch komunikací, parkovacích pásů a 
chodníků. 

POPIS VZÁJEMNÉHO VZTAHU PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ 
ZAKÁZKY A POTŘEB ZADAVATELE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pozemky jsou v majetku zadavatele a jeho povinností je 
udržovat majetek v řádném a provozuschopném stavu. 

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ 
ZAKÁZKY 

do 4 měsíců od zahájení realizace díla 

POPIS RIZIK SOUVISEJÍCÍCH S PLNĚNÍM VEŘEJNÉ 
ZAKÁZKY, KTERÁ ZADAVATEL ZOHLEDNIL PŘI 
STANOVENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK  
Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, 
prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené 
kvality plnění, vynaložení dalších finančních 
nákladů 

Riziko nerealizace veřejné zakázky – nepřidělení dotačních 
prostředků, nemožnost využívání stávajících ploch. 
Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky – vliv 
povětrnostních podmínek. 
Riziko snížené kvality plnění – nepředpokládá se. 
Riziko vynaložení dalších finančních nákladů – 
nepředpokládá se. 

 

 
 
 



 
 
 
B/ ODŮVODNĚNÍ PŘIMĚŘENOSTI POŽADAVKŮ NA TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PRO PLNĚNÍ 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE 
ODŮVODNĚNÍ  PŘIMĚŘENOSTI  POŽADAVKU  NA  
PŘEDLOŽENÍ   SEZNAMU STAVEBNÍCH PRACÍ 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu stavebních prací, ze 
kterého bude vyplývat, že finanční hodnota 
uvedených stavebních prací je v souhrnu 
minimálně dvojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky). 
 

Zadavatel požaduje doložení min. 3 referenčních zakázek 
provedených dodavatelem za posledních 5 let a to 
obdobného charakteru jako je předmět této veřejné 
zakázky (tj. oprava komunikací a veřejných prostranství) 
ve finančním objemu min. 2,0 mil. Kč bez DPH/zakázka  
(doložení formou osvědčení vystavených odpovědnými 
zástupci objednatelů zahrnujících cenu, dobu a místo 
provádění stavebních prací a osvědčení musí obsahovat 
údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a 
odborně). 
Poněvadž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 
4,116 mil. Kč bez DPH, považuje zadavatel požadavek na 
prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu za 
přiměřený. 
→ dle Vyhlášky č. 232/2012 Sb. není vzhledem k výše 
uvedenému více odůvodňovat 

ODŮVODNĚNÍ  PŘIMĚŘENOSTI   POŽADAVKU NA  
PŘEDLOŽENÍ   SEZNAMU   TECHNIKŮ ČI TECHNICKÝCH 
ÚTVARŮ  
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu více než 3 techniků či 
technických útvarů). 
   

----- 

ODŮVODNĚNÍ PŘIMĚŘENOSTI POŽADAVKU NA 
PŘEDLOŽENÍ OSVĚDČENÍ O VZDĚLÁNÍ A ODBORNÉ 
KVALIFIKACI DODAVATELE NEBO VEDOUCÍCH 
ZAMĚSTNANCŮ DODAVATELE NEBO OSOB V 
OBDOBNÉM POSTAVENÍ A OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA 
VEDENÍ REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
 osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 
 5 let.) 
 

----- 
 

ODŮVODNĚNÍ POŽADAVKU NA  PŘEDLOŽENÍ 
PŘEHLEDU PRŮMĚRNÉHO   ROČNÍHO POČTU 
ZAMĚSTNANCŮ   DODAVATELE ČI JINÝCH OSOB 
PODÍLEJÍCÍCH SE NA PLNĚNÍ ZAKÁZEK PODOBNÉHO 
CHARAKTERU A POČTU   VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ 
DODAVATELE   NEBO OSOB V OBDOBNÉM   
POSTAVENÍ 
 

----- 

ODŮVODNĚNÍ PŘIMĚŘENOSTI POŽADAVKU   NA 
PŘEDLOŽENÍ PŘEHLEDU NÁSTROJŮ ČI   POMŮCEK, 
PROVOZNÍCH A  TECHNICKÝCH   ZAŘÍZENÍ, KTERÉ 
BUDE MÍT DODAVATEL PŘI PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
K  DISPOZICI 

----- 
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C/ ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VE VZTAHU K POTŘEBÁM 
VEŘEJNÉHO ZADAVATELE 
 
Zadavatel v zadávacích podmínkách nevymezil žádné technické podmínky nad rozsah technických 
charakteristik, popisů a podmínek provádění stavebních prací uvedených v projektové 
dokumentaci pro provádění stavby. 
 

TECHNICKÁ PODMÍNKA ODŮVODNĚNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY 
 

------ 
   
 

----- 

 
 
 
D/ ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH A DÍLČÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ A ZPŮSOBU HODNOCENÍ 
NABÍDEK VE VZTAHU K POTŘEBÁM VEŘEJNÉHO ZADAVATELE 
 
Zadavatel stanovil základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou 
cenu.  Pro tuto veřejnou zakázku na stavební práce neexistují důvody pro stanovení základního 
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, poněvadž všechny další podmínky jsou 
pevně stanoveny v zadávacích podmínkách. 
 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM ODŮVODNĚNÍ  
 

------ 
   
 

----- 
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 Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

 Kancelář primátora 

 

 
 

 
Zápis 

 

z VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Pardubic, 
které se konalo dne 27.04.2015 od 16:00 hodin 

ve Společenském sále budovy radnice Pardubice 
 
Přítomni: 36 členů zastupitelstva  
 
Omluveni: 3 členové zastupitelstva 
 
 

J e d n á n í 
 

VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájil a řídil Martin CH A R V Á T,  primátor 
města. Úvodem přivítal přítomné zastupitele i veřejnost. Z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na 
počátku zasedání přítomno 28 členů zastupitelstva, v průběhu zasedání se dostavilo dalších 8 členů.  
 
Na začátku zasedání proběhlo složení slibu nového zastupitele pana Vítězslava Štěpánka. 
 
 
Pracovní předsednictvo  bylo navrženo a schváleno v tomto složení:   (pro 34, nehl. 2) 
 

- Jiří  R O Z I N E K  
- Helena  D V O Ř Á Č K O V Á  
- Jakub  R Y CH T E C K Ý  
- Jan  Ř E H O U N E K  
- Martin  CH A R V Á T   
-  
 

Návrhová komise  byla navržena a schválena v tomto složení:   (pro 34,  nehl. 2) 
 

- Miroslav  R U B E Š  
- František  W E I S B A U E R 
- Ludmila  M I N I S T R O V Á 
-  

 
Ověřovateli zápisu z minulého V. zasedání ZmP byli: 
 
- Jiří  S K A L I C K Ý 
- Vladimír  M A R T I N E C 
 
Písemné připomínky nedošly. Zápis V. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byl na základě vyjádření 
ověřovatelů   s c h v á l e n . 
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Ověřovateli zápisu ze VI. mimořádného zasedání zastupitelstva města byli jmenováni: 
 
- Ivana  D O L E Č K O V Á 
- Jan  M A Z U C H 
 
 
 

 
I. 

Schválení programu zasedání 
 
 
- Zprávu č. 5 „Revitalizace Tyršových sadů - dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace“ 
       a zprávu č. 6 „Odůvodnění veřejných zakázek dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,     
       ve znění pozdějších předpisů“ navrhl primátor předřadit na začátek jednání. 
 
 
 
Program VI. mimořádného zasedání zastupitelstva města včetně změn byl schválen takto: 
                        (pro 34, nehl. 2) 
 
 
 
5. Revitalizace Tyršových sadů - dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
P: Jan Řehounek, náměstek primátora  
 
6. Odůvodnění veřejných zakázek dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění      
pozdějších předpisů 
P: Jan Řehounek, náměstek primátora  
 
1. Dotace z Programu podpory sportu 
P: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  
 
2. Dotace z prostředků na nájemné při Programu podpory volného času 
P: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  
 
3. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací 
P: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  
 
4. Změna č. XIX platného územního plánu - zadání zpracování zhotoviteli 
P: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora  
 
7. Diskuse 
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Na stůl členové ZmP obdrželi tyto materiály: 
 
- Pozvánku na výstavu „Kreativ Pardubice 2015“ 

 
- Zprávu o činnosti obecně prospěšné společnosti BAROCCO SEMPRE GIOVANE a program 37. ročníku 

mezinárodního festivalu Pardubické hudební jaro 2015 
 

- Doplňující dokumenty k poskytnutí grantu „I. Východočeská Tenisová“ 
 

- Projekt Tesla City 
 
 

 

II. 
Pořadí projednávaných zpráv 

 
 
 

5. 
Revitalizace Tyršových sadů - dodatek č.4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace  

 
Zpravodaj: Jan Řehounek, náměstek primátora  
- ve stručnosti uvedl předloženou zprávu 
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 189 Z/2015       (pro 34, nehl. 2) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1252/S k projektu "Revitalizace Tyršových sadů" 
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Pardubic "Přitažlivé město". Dodatek č. 4 ke Smlouvě o 
poskytnutí dotace je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
 
 
 

6. 
Odůvodnění veřejných zakázek dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  
 
Zpravodaj: Jan Řehounek, náměstek primátora 
- stručně okomentoval jednotlivé návrhy na usnesení 
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V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
 
František Brendl 
Miroslav Čada 
Jiří Rejda (starosta MO V) 
Jiří Hájek    
 
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 190 Z/2015       (pro 34, nehl. 2) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, odůvodnění veřejné zakázky "Stavební úpravy ulice K Blahobytu v úseku ul. Jana Palacha 
- Železničního Pluku", odůvodnění veřejné zakázky tvoří přílohu tohoto usnesení. 
 
 
Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 191 Z/2015       (pro 34, nehl. 2) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, odůvodnění veřejné zakázky "Stavební úpravy ulice Devotyho", odůvodnění veřejné 
zakázky tvoří přílohu tohoto usnesení. 
 
 
Návrh č. 3  
Přijaté usnesení č. 192 Z/2015       (pro 34, nehl. 2) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, odůvodnění veřejné zakázky "Stavební úpravy ulice K Višňovce v úseku ul. Jana Palacha - 
Železničního pluku", odůvodnění veřejné zakázky tvoří přílohu tohoto usnesení. 
 
 
 

1. 
Dotace z Programu podpory sportu  

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- stručně okomentoval jednotlivé návrhy na usnesení 
- upozornil, že všechna usnesení byla doporučena komisí pro sport 

 
V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
 
Karel Haas 
Eva Nováková (jednatelka společnosti DAE Services s.r.o.) 
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Jan Linhart 
Helena Dvořáčková 
Jan Mazuch 
Martin Kolovratník 
Václav Snopek 
František Brendl 
Jiří Lejhanec 
Jiří Hájek 
 
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 181 Z/2015       (pro 24, zdrž. 11, nehl. 1) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
z Programu podpory sportu spolku 1. Východočeská tenisová, Brožíkova 550, Pardubice, IČ 
26562812, ve výši 368.200,- Kč. Dotace bude poskytnuta v režimu podpory de minimis. 
 
 
Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 182 Z/2015       (pro 24, zdrž. 11, nehl. 1) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se spolkem 1. Východočeská tenisová, 
Brožíkova 550, Pardubice, IČ 26562812, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
 
 
Návrh č. 3  
Přijaté usnesení č. 183 Z/2015       (pro 24, zdrž. 11, nehl. 1) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
z Programu podpory sportu společnosti DAE Services s.r.o., Smilova 103, Pardubice, IČ 03115062, ve 
výši 150.000,- Kč. Dotace bude poskytnuta v režimu podpory de minimis. 
 
 
Návrh č. 4  
Přijaté usnesení č. 184 Z/2015       (pro 24, zdrž. 11, nehl. 1) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se společností DAE Services s.r.o., Smilova 
103, Pardubice, IČ 03115062, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
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2. 
Dotace z prostředků na nájemné při Programu podpory volného času  

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  
- okomentoval předloženou zprávu  
 
Bez rozpravy 
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 185 Z/2015       (pro 35, zdrž. 1) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
z prostředků na nájemné nebytových prostor při Programu podpory volného času Ekocentru 
PALETA, Štolbova 2665, 530 02 Pardubice, IČ 64244873, ve výši 100.000 Kč. 
 
 
Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 186 Z/2015       (pro 35, zdrž. 1) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Ekocentrem PALETA, Štolbova 2665, 530 02 
Pardubice, IČ 64244873, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
 
 
 

3. 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací  

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  
- okomentoval zprávu a upozornil, že se jedná o formální proces podle nového zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy jak dotace nad 50 000Kč, tak i veřejnoprávní smlouvy, 
je povinnost schvalovat zastupitelstvem. 

 
V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
 
Karel Haas 
 
 
Přijaté usnesení č. 187 Z/2015       (pro 36) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle příloh č. 1 - č. 145 tohoto usnesení. 
 
Přílohy usnesení budou zveřejněny na odkazu http://www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-
podpora-dotace-a-granty/dotacni-smlouvy/ až po jejich podpisu oběma smluvními stranami. 
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4. 
Změna č. XIX platného územního plánu - zadání zpracování zhotoviteli  

 
Zpravodaj:  Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 
- stručně okomentovala předloženou zprávu a upozornila na překlep v důvodové zprávě  
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 188 Z/2015       (pro 34, nehl. 2) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. B e r e   n a   v ě d o m í  
zadání veřejné zakázky malého rozsahu " Zpracování Změny č. XIX platného ÚPmPce" zhotoviteli 
Atelier Aurum s. r. o., s nabídkovou cenou 242.900,- Kč bez DPH, (293.909,-Kč s DPH), (včetně SEA a 
právního stavu po XIX. změně), dle cenové nabídky ze dne 12.12.2014, podle Zákona o veřejných 
zakázkách, dle Zadávacího řádu veřejných zakázek MmP a dle návrhu usnesení RmP č. 706/2015 ze 
dne 13.4.2015. 
 
II. R u š í  
usnesení č. ZM/1820/2014 bod III. ze dne 13.5.2014 ve vazbě na bod I. téhož usnesení. 
 
 
 

7. 
Diskuse  

 
Zpravodaj: Milan Košař, člen zastupitelstva města  
- na základě žádostí některých zastupitelských klubů předložil nový návrh na usnesení. Tento návrh nebyl 

zastupitelstvem přijat. 
- reagoval  R. Fülle – požádal, zda by se tohoto hlasování mohli zúčastnit všichni zastupitelé. 
 
 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat    (pro 19, proti 7, zdrž. 8, nehl. 2) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S o u h l a s í  
s možností "klouzavého" začátku jednání zastupitelstva (od 14:00 hodin) v případě většího počtu 
projednávaných bodů. 
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Josef Krečmer (umělecký ředitel a dramaturg festivalu PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO) 
- podal informaci ohledně činnosti neziskové společnosti BAROCCO SEMPRE GIOVANE O.P.S. → zpráva o 

činnosti byla zastupitelům předložena na stůl na začátku zasedání ZmP. 
 

Dále se v diskusi projednávala problematika  -  „Projektu 300 stojanů pro Pardubice“ 
Jan Mazuch – vidí problém v tom, že lidé uzamykají kola k bezpečnostním stojanům stále svými zámky – 
požádal, zda by nešel udělat pro občany návod na používání těchto stojanů. K této problematice dále 
vystoupila H. Dvořáčková, J. Lejhanec → viz zvukový záznam  
 
Petr Klimpl   
- nesouhlasí s vyjádřením ve sdělovacích prostředcích M. Charváta a H. Dvořáčkové ve věci zachování 

fotbalového hřiště na Letním stadionu – přiklání se k tomu, aby rozhodlo ZmP, jak s areálem Letního 
stadionu naložit dále. Požádal představitele města, aby neposkytovali „100 % informace“ do médií, 
které ještě nebyly schváleny na ZmP. 

- dále upozornil, že v materiálech projednávaných Radou města Pardubic (dále jen RmP) byla také 
předložena ke schválení tabulka s jednotlivými akcemi zařazenými do ITI - tato tabulka by měla být 
jednoznačně schválena také v Zastupitelstvu města Pardubic (dále jen ZmP). Jedná se o konkrétní věci, 
u kterých je potřeba daleko větších debat i ze strany zastupitelů, ne jen radních města.  
reagoval M. Charvát - Vedoucí ORS M. Čada dostal na dnešní RmP usnesením za úkol zorganizovat pro 
zastupitele ještě jeden seminář týkající se této problematiky, který by se měl konat v červnu tohoto 
roku.  

- upozornil, že na webu „Naše Pardubice“ jsou nedostatečné informace ohledně opravy komunikace „U 
Trojice“ v souvislosti s plánovanými dopravními omezeními. Uvítal by daleko větší informovanost.  
reagoval J.Rozinek- v tomto momentě již podrobnější informace na stránkách města jsou. Jedná se o 
objízdné trasy. 

 
Pavel Studnička 
- vyjádřil nespokojenost s rekonstrukcí Arboreta na Dukle. 

reagoval J. Hruška – akce je zrealizovaná podle smlouvy a podle výkazů výměr → výkaz výměr může být 
v případě zájmu předložen ke kontrole.  

- dále se dotazoval, proč byl odstraněn betonový kvádr na cyklostezce z Pardubic do Starých Jesenčan. 
reagoval V. Bakajsa – betonový kvádr byl odstraněn z důvodu bezpečnosti na základě stížností občanů 
→ v brzké době zde bude instalován sloupek. 

- vyjádřil svůj názor na situaci, která se týká kauzy napadeného občana Pardubic strážníkem. 
 
Miroslav Rubeš 
- vyjádřil nespokojenost se vzhledem některých zastávek městské hromadné dopravy, konkrétně u 

hypermarketu Albert, kde chybí část střechy. 
- dále vznesl připomínku ke vzhledu kruhové křižovatky v ul. Palackého (u Lidlu)→vysazené keře, 

v kterých se udržuje odpad, který nikdo neuklízí. 
reagoval V. Bakajsa – kruhová křižovatka je v majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR → přislíbil, že o 
tomto problému jej bude informovat. 

- vyjádřil svůj názor k dopisu občana Pardubic, který si stěžuje na ruch v neděli → hlučné práce. 
 
Jiří Lejhanec 
- v souvislosti s areálem bývalé Tesly vznesl dotaz, zda by se ZmP nemělo více zabývat touto 

problematikou → zda vůbec město chce tento areál prodat? O tento areál má zájem několik investorů. 
reagovala H. Dvořáčková – město obdrželo již několik nabídek. Bylo by dobré, udělat veřejnou 
prezentaci všech investorů. Přislíbila, že tuto problematiku zařadí na červnové ZmP. 
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Radim Fülle  
- požádal o informaci „V jaké fázi se nachází stezka Pardubice – Ostřešany“? 

reagovala H. Dvořáčková – již byla uzavřena smlouva, kdy investorem je obec Ostřešany → bude se 
stavět. 

- dále vznesl požadavek na zřízení nového kruhového objezdu na křižovatce v Nemošicích U Mandysů, 
která je velice nepřehledná. 
reagovala H. Dvořáčková – tato komunikace patří Pardubickému kraji → proběhlo jednání s paní radní 
Navrátilovou → sdělila, že se Pardubický kraj chystá tuto křižovatku přestavět. 
reagoval T. Pelikán – sdělil informaci, že na dopravním výboru Pardubického kraje, který proběhl dne 
27.04.2015 se tato křižovatka projednávala. Je prioritou správce, kterým je správa a údržba 
Pardubického kraje → v brzké době by mělo dojít k rekonstrukci této křižovatky. 
 

Karel Haas  
- sdělil v několika bodech stanovisko MO IV k problematice areálu Tesly.  
 
Jaroslav Menšík 
- vyjádřil svůj názor k problematice areálu Tesla → celá záležitost by se měla řešit veřejnou soutěží. 

Měla by být zadána jasná kritéria, která se budou v této soutěži posuzovat. Bylo by dobré, zapojit i 
odborníky z komise pro urbanismus a architekturu, popř. komise pro dopravu. 
reagovala H. Dvořáčková – požádala komisi pro urbanismus a architekturu a komisi pro dopravu, aby  
na svých nejbližších jednání stanovily podmínky. 
 

Jiří Hájek 
- požádal o informace ohledně propojky ulice Pod Břízkami a ulice Kyjevská, která pomůže dopravnímu 

systému v Pardubicích. 
reagoval J. Rozinek – minulý týden proběhlo jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic, na kterém byla celá 
záležitost projednána.  Dne 05.05.2015 proběhne další jednání se zástupci armády, kteří by měli 
pozemky předat. 
 

Karel Haas 
- požádal o zařazení bodu ohledně problematiky území Letního stadionu a jeho okolí na příští jednání 

ZmP z důvodu nejasností zjištěných na jednání Kontrolního výboru při kontrole usnesení. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 17:45 hodin 
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