
D O D A TEK  č. 1

ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví 
č. 1777354610 ze dne 20.10.2017

Smluvní strany:
v

1. Česká republika -  Ministerstv o obrany
se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00, Praha 6 
zastoupená ředitelem odboru nakládání s nepotřebným majetkem 
sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany 
panem
na základě pověření ministra obrany čj. MO 284005/2018-8694 ze dne 29.10.2018 
ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.
IČO: 60162694 
DIČ: CZ60162694

v

bankovní spojení: Česká národní banka v Praze 
číslo účtu: 19-404881/0710
adresa pro doručování: nám. Svobody 471/4, Bubeneč, 160 00 Praha 6 
identifikátor datové schránky: hjyaavk
(dále jen „převodce*")

a

2. statutární město Pardubice
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice.
zastoupené primátorem
panem
IČO: 00274046
identifikátor datové schránky: ukzbx4z 
(dále jen „nabyvatel"*)

(společně dále též jen „smluvní strany"")

dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento

dodatek č. 1
ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví č. 1777354610 ze dne 20.10.2017:

ČI. I.
Změna smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictv í

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví č. 1777354610 
uzavřená mezi převodcem a nabyvatelem dne 20.10.2017 (schválením Ministerstva financí), 
na základě které převodce bezúplatně převedl na nabyvatele pozemky v k.ú. Pardubice 
a k.ú. Pardubičky potřebné pro vybudování místní komunikace propojující ul. Pod Břízkami 
a ul. Kyjevskou v Pardubicích (dále jen „Smlouva 2017“), se dnem schválení tohoto dodatku 
č. 1 Ministerstvem financí, mění a doplňuje takto:



Dosavadní ustanovení

ČI. 1. odst. 3,
- celého čl. V.,
- celého čl. VI.,

čl. X. odst. 5 a 6 a
- celého čl. XV
Smlouvy 2017 se v celém rozsahu ruší a nahrazují následujícími ustanoveními:

„ČL V.
Závazek využívat předmět převodu ve veřejném zájmu

1. Účelem bezúplatného převodu předmětu převodu do vlastnictví nabyvatele je:
a) využití území tvořeného pozemky, jež jsou předmětem převodu (dále jen „ územVj jako 

rekreační městské zóny s cyklistickými a pěšími komunikacemi a pro vzdělávací, 
sportovní a výchovné aktivity,

b) ochrana přírody na území (zejm. zachování chráněných a ohrožených druhů 
živočichů),

c) zachování Části území jako záplavové zóny.
Za účelem využití území pro výše uvedené činnosti je  nabyvatel oprávněn při zachování 
podmínek nezbytných pro ochranu přírody, zejm. chráněných živočišných druhů, na území 
zřizoval stezky pěší, jezdecké a cyklistické, chodníky, lávky a podchody, související 
dopravní a technickou infrastrukturu, stavby pro účely rekreace -  např. hygienická 
zařízení, drobné architektury a drobné sakrální stavby, ekologická a informační centra, 
dětská hřiště, mobiliář, dále vodní plochy a toky, protipovodňové stavby, opěrné zídky, 
ochranné vály a protihlukové stěny. Nabyvatel však není oprávněn zřízené stavby 
a zařízení využíval pro komerční účely a je  povinen umožnit jejich užívání širokou 
veřejností.

2. Nabyvatel se zavazuje využívat předmět převodu ve veřejném zájmu, tj. v souladu s účelem 
uvedeným v odst. 1 tohoto Článku, zejména se zavazuje umožnit veřejnosti bezplatné 
užívání území jako rekreační městské zóny a pro vzdělávací, sportovní a výchovné aktivity 
a o předmět převodu za tím účelem řádně pečovat, a to do 25.4.2039 (dále také jen 
..závazek využívat předmět převodu ve veřejném zájmu“).

3. Smluvní strany se dohodly, že za porušení závazku využívat předmět převodu ve veřejném 
zájmu se nepovažuje využití nezbytně dotčené části předmětu převodu pro účely výstavby 
a umístění přeložky silnice „1/2 Pardubice, jihovýchodní obchvat" připravované 
Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky (dále jen „�SD j. Převodce upozorňuje 
nabyvatele, že v případě převodu pozemků z příslušnosti hospodařit Ministerstva obrany 
do příslušnosti hospodařit ŘSD pro účely výstavby pozemní komunikace by takový převod 
proběhl bezúplatně. Nabyvatel se proto zavazuje, že v případě realizace uvedené silniční 
stavby či v rámci přípravy stavby převede na základě žádosti příslušné organizační složky 
státu či státní organizace všechny pozemky potřebné pro umístění silnice (tj. budoucí 
silniční pozemky) do vlastnictví České republiky bezúplatně. V případě, že budoucí silniční 
pozemky jsou pozemky, ke kterým je zřízeno předkupní právo blíže specifikované v čl. XII. 
odst. 2 této smlouvy, převede je  nabyvatel do vlastnictví České republiky bezúplatně bez 
ohledu na to, zde je  zamýšlí převést třetí osobě ve smyslu ustanovení § 101 odst. 5 zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StavZ").

4. Smluvní strany se dále dohodly, že za porušení závazku využívat předmět převodu
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ve veřejném zájmu se nepovažuje znepřístupnění či demolice mostu pozemní komunikace 
SO 517, když se jedná o stavbu v takovém technickém stavu, který představuje riziko 
ohrožení zdraví či majetku osob. Za porušení závazku využívat předmět převodu 
ve veřejném zájmu se nepovažuje ani znepřístupnění částí pozemků či objektů po dobu 
nezbytně nutnou pro provedení rekonstrukce či nutné údržby případně i trvalé 
znepřístupnění pokud je to odůvodněno povahou části území či objektu z hlediska zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví (např. protipovodňová opatření).

5. Nabyvatel se zavazuje předkládat převodci jednou ročně po dobu trvání závazku využívat 
předmět převodu ve veřejném zájmu vždy k 31 12. čestné prohlášení o tom, že:

- předmět převodu je  užíván ke sjednanému účelu uvedenému v odst. I tohoto článku,
- předmět převodu není komerčně využíván, pronajat ani jinak přenechán do užívání 

třetí osobě ke komerčním účelům,
- nabyvatel je  vlastníkem předmětu převodu; za tím účelem nabyvatel doloží aktuální 

výpis z katastru nemovitostí dokládající toto prohlášení. V případě změny předmětu 
převodu v katastru nemovitostí, např. parcelního čísla, předloží i identifikaci 
předmětu převodu.

a. ví.
Porušení závazku, smluvní pokuta

1. Pro případ porušení závazku využívat předmět převodu ve veřejném zájmu se nabyvatel 
zavazuje zaplatil smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy, jednosto korun českých) /  m2 
té části předmětu převodu, která se stala předmětem porušení závazku zajištěného touto 
smluvní pokutou, za každé započaté kalendářní pololetí, ve kterém je  předmět převodu 
užíván (nebo byl jen jednorázově využit) v rozporu s tímto závazkem. Nabyvatel bere na 
vědomí, že zaplacením smluvní pokuty nezaniká závazek zajištěný touto smluvní pokutou 
ani závazky nabyvatele stanovené touto smlouvou v čl. Vil. a IX. této smlouvy.

2. Nabyvatel bere na vědomí, že účelem smluvní pokuty je  zajistil dodržení závazku využívat 
předmět převodu ve veřejném zájmu po celou dohodnutou dobu a k celému předmětu 
převodu. Nabyvatel se proto v případě každého jednotlivého porušení závazku využívat 
předmět převodu ve veřejném zájmu, i jen ohledně části předmětu převodu, zavazuje 
zaplatit smluvní pokutu stanovenou v odst. 1 tohoto Článku, a to i opakovaně.

3. Nabyvatel bere na vědomí, že zaplacením smluvní pokuty podle odst. 1 a 2 tohoto Článku 
nezanikají závazky zajištěné touto smluvní pokutou.

� LX .
Porušení závazku, smluvní pokuta

5. Smluvní strany se výslovné dohodly, že v případě porušení závazku nepřevést vlastnictví, 
týkalo-li se porušení tohoto závazku celého předmětu převodu, dnem následujícím po dni;

úplného zaplacení smluvní pokuty za porušení závazku nepřevést vlastnictví v souladu 
s odst. 1 tohoto článku,

- případně vzniklé smluvní pokuty dle odst. 4 tohoto článku,
nákladů vynaložených převodcem na další znalecký posudek v souladu s odst. 3 tohoto 
článku

- a případných úroků z prodlení,
zanikají ex nunc všechny :áva:k\> nabyvatele uvedené v čl. V. odst, 2, Vil, a IX. této 
smlouvy, nezanikají však nároky převodce, které mu vznikly z této smlouvy před zánikem
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závazků nabyvatele podle tohoto odstavce (např. na případnou smluvní pokutu, úroky 
z prodlení či úhradu nákladů).

6. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že v případě porušení závazku nepřevést 
vlastnictví, týkalo-li se porušení tohoto závazku jen části předmětu převodu, dnem 
následujícím po dni:

úplného zaplacení smluvní pokuty za porušení závazku nepřevést vlastnictví dle odst. 1 
tohoto článku,

- případně vzniklé smluvní pokuty dle odst. 4 tohoto článku,
- nákladů vynaložených převodcem na další znalecký posudek v souladu s odst. 3 tohoto 
Článku
a případných úroků z prodlení

zanikali ex nunc všechny závazky nabyvatele uvedené v čl. V. odst. 2, Vil, a IX. této 
smlouvy, ovšem jen ohledně té Části předmětu převodu, která se stala předmětem porušení 
závazku nepřevést vlastnictví; ani v tomto případě však nezanikají nároky převodce, které 
mu vznikly z této smlouvy před zánikem závazků nabyvatele podle tohoto odstavce.

ČI. XV.
Odstoupení od smlouvy

1. Pokud nabyvatel poruší závazek využívat předmět převodu ve veřejném zájmu, jde 
o podstatné porušení smluvní povinnosti nabyvatele a převodce je  oprávněn bez dalšího 
od této smlouvy písemně odstoupit.

2. Právo převodce odstoupit od této smlouvy trvá, pokud trvá porušení závazku nabyvatele 
využívat předmět převodu ve veřejném zájmu (tj. veřejnosti není umožněno užívat celý 
předmět převodu v souladu čl. V. odst. I této smlouvy).

3. Právo převodce odstoupit od této smlouvy pro jednorázové porušení závazku využívat 
předmět převodu ve veřejném zájmu nabyvatelem zanikne, nebude-H uplatněno do 2 
měsíců ode dne, kdy se převodce o jednorázovém porušení dozvěděl, ovšem pouze 
za podmínky, že nabyvatel mezitím od protiprávního stavu upustil.

4. Odstoupením smlouva zaniká od samého počátku. Odstoupení od smlouvy se nedotýká 
práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již  právo dospělo, ani 
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti.

5. V případě odstoupení od této smlouvy se převodce i nabyvatel zavazují uzavřít spolu 
souhlasné prohlášení pro zajištění obnovení zápisu vlastnického práva převodce 
v katastru nemovitosti, a to s náležitostmi uvedenými v ustanovení § 66 odst. 2 vyhlášky 
č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších 
předpisů. "

Ostatní ustanovení Smlouvy 2017 zůstávají beze změn.

Čl. II.
Důvody přijetí dodatku ě. i ke Smlouvě 2017

Od uzavření Smlouvy 2017 došlo ke změnám okolností, jež byly důvodem pro uzavření 
Smlouvy 2017, a to k podstatnému urychlení příprav výstavby silnice „1/2 Pardubice, 
jihovýchodní obchvat” ze strany ŘSD ČR, přičemž v srpnu 2020 bylo vydáno územní 
rozhodnutí pro tuto dopravní stavbu. Silnice „1/2 Pardubice, jihovýchodní obchvať4 zajistí 
potřebnou dopravní obslužnost a propojení částí města a vybudování místní komunikace 
nabyvatelem tak, jak bylo zamýšleno Smlouvou 2017, se tak za těchto okolností jeví jako
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nehospodámé. Po uzavření Smlouvy 2017 byla navíc do vlastnictví nabyvatele převedena 
i zbývající část území bývalého Technického cvičiště Pardubice za účelem vytvoření 
rekreační městské zóny u řeky Chrudimky. Změna účelu využití území tvořeného pozemky, 
jež jsou předmětem převodu dle Smlouvy 2017, a sjednocení využití dané přírodní oblasti při 
řece Chrudimce jako celistvé rekreační městské zóny se tak jeví jako žádoucí a v zájmu široké 
veřejnosti.

ČI. III.
Podmínka platnosti dodatku 

Doložka podle § 41 zákona o obcích
1. Podmínkou platnosti tohoto dodatku je podle ustanovení § 22 odst. 4 ZMS schválení 

Ministerstvem financí. O schválení požádá převodce bez zbytečného odkladu po obdržení 
tohoto dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. V případě schválení dodatku 
bude schvalovací doložka k dodatku připojena jako jeho neoddělitelná součást. Tento 
dodatek nabývá platnosti (je uzavřen) ke dni vydání schvalovací doložky uvedeným 
ministerstvem.

2. Nabyvatel ve smyslu ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) potvrzuje, že byly splněny všechny 
podmínky, jimiž zákon o obcích podmiňuje platnost právního jednání obce v souvislosti 
s uzavřením tohoto dodatku. Doklad o rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření dodatku 
podle § 85 písm. a) zákona o obcích je přílohou této smlouvy jako její neoddělitelná 
součást.

ČI. IV.
Účinnost dodatku

1. Převodce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy tento dodatek 
nabyl platnosti (Čl. III.), zašle tento dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZRS“) k uveřejnění v registru 
smluv. Nabyvatel bere povinnost uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv na vědomí 
a souhlasí s uveřejněním údajů z tohoto dodatku v registru smluv v souladu se ZRS. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby provede po uveřejnění dodatku opravu 
uveřejněného dodatku nebo metadat dodatku ve smyslu ustanovení § 5 odst. 7 ZRS 
převodce.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3. Kopie potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv se stane nedílnou součástí tohoto 
dodatku.

ČI. V.
Ochrana osobních údajů a posky tování informací

1. Převodce zpracovává osobní údaje fyzických osob poskytnutých nabyvatelem 
v souvislosti s uzavřením, plněním a archivací tohoto dodatku v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR) 
a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Bližší 
informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách 
Ministerstva obrany (www.onnm.army.cz). Nabyvatel souhlasí, že tento dodatek může
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být zveřejněn na webových stránkách Ministerstva obrany, s výjimkou osobních údajů 
uvedených v tomto dodatku.

2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru převodce nabyvatel výslovně prohlašuje, 
že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a s poskytnutím informací obsažených v tomto 
dodatku třetím osobám v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů (zejména zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů). Nabyvatel dále výslovně prohlašuje, že žádná část tohoto dodatku 
neobsahuje jeho obchodní tajemství.

1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z tohoto dodatku nejsou předmětem zápisu 
v katastru nemovitostí.

2. Tento dodatek je pořízen v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Ministerstvo obrany a nabyvatel obdrží po dvou stejnopisech a Ministerstvo financí obdrží 
jeden stejnopis.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich svobodné, shodné 
a vážné vůle, že si dodatek před podpisem přečetly, že byl sepsán podle pravdivých údajů 
a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

ČI. VI.
Závěrečná ujednání

V Pardubicích dne

• ................................................ .................................................................................................. • «

Česká republika - Ministerstvo obrany 
zastoupená

Statutární město Pardubice 
zastoupené

odboru nakládání s nepotřebným majetkem 
sekce nakládání s majetkem MO

primátorem

(nabyvatel)
(převodce)
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Dodatek č. 3 
ke smlouvě o poskytování služeb technické podpory 

Hostovaná spisová služba pro PO 
Označení zhotovitele: STP/HESS PO/MmP 

Označení objednatele:  
 

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Objednatel  
Název organizace: Statutární město Pardubice 
 Magistrát města Pardubic 

Pernštýnské náměstí 1 
530 21 Pardubice 

  
Zástupce organizace: Ing. Martin Charvát 
 primátor 
  
IČO: 00274046 
DIČ: CZ00274046 
  
Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice 
Číslo účtu: 326-561/0100 
  
(dále jen „objednatel“)  
  
2. Poskytovatel  
Název organizace:  GEOVAP, spol. s r. o. 
 Čechovo nábřeží 1790 
 530 03 Pardubice 
  
Zástupce organizace Ing. Robert Matulík 
 jednatel společnosti 
  
IČO: 15049248 
DIČ: CZ15049248 
  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 500069362/0800 
 
zapsán v obchodním rejstříku dne 26.2.1991, v oddíle C, vložka 234, vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové 
 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

(oba společně též „smluvní strany“) 
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I.  Úvodní ustanovení 

Dne 30.11.2017 byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva                  
č. STP/HESS PO/MmP, jejímž předmětem je poskytování služeb technické podpory 
programového produktu: Hostovaná spisová služba pro příspěvkové organizace.  

 
II. Předmět dodatku 

1. Na základě vzájemné dohody se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, 
jímž bude zrušena Příloha č. 1 – Seznam organizací, která je nedílnou součástí výše 
uvedené smlouvy, a nově se nahrazuje Přílohou č. 1 – Seznam organizací, která je 
součástí tohoto dodatku č. 3, a to v následujícím znění:  

Příloha č. 1 – Seznam organizací 
1. 48161055 Základní škola Pardubice-Dubina, Erno 

Košťála 870 Erno Košťála 870 530 12 Pardubice  

2. 46496921 Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 
2258 Josefa Ressla 2258 530 02 Pardubice  

3. 48161241 Základní škola Pardubice-Ohrazenice, 
Trnovská 159 Trnovská 159 533 53 Pardubice 

4. 48161276 Základní škola Pardubice-Studánka, 
Pod Zahradami 317 Pod Zahradami 317 530 03 Pardubice  

5. 60159022 Základní škola Pardubice-Polabiny, 
npor. Eliáše 344 npor. Eliáše 344 530 09 Pardubice  

6. 70837236 Základní škola Waldorfská Pardubice, 
Gorkého 867 Gorkého 867 530 02 Pardubice  

7. 42938554 Základní škola Pardubice-Spořilov, 
Kotkova 1287 Kotkova 1287 530 03 Pardubice  

8. 48161144 Základní škola Pardubice-Svítkov, 
Školní 748 Školní 748 530 06 Pardubice  

9. 48161047 Základní škola Pardubice, Štefánikova 
448 Štefánikova 448 530 02 Pardubice 

10. 48161136 Základní škola Pardubice, nábřeží 
Závodu míru 1951 

nábřeží Závodu 
míru 1951 530 02 Pardubice  

11. 60159138 Základní škola a mateřská škola 
Pardubice, A. Krause 2344 Artura Krause 2344 530 02 Pardubice  

12. 60159065 Základní škola Pardubice-Polabiny, 
Prodloužená 283 Prodloužená 283 530 09 Pardubice 

13. 75018705 Mateřská škola Kytička Pardubice, 
Gebauerova 1691 Gebauerova 1691 530 03 Pardubice 

14. 70941921 Mateřská škola Pardubice-Polabiny, 
Odborářů 345 Odborářů 345 530 09 Pardubice 

15. 75018624 Mateřská škola Pardubice-Polabiny, 
Brožíkova 450 Brožíkova 450 530 09 Pardubice 

16. 75018063 Mateřská škola Pardubice-Rosice nad 
Labem, Prokopa Holého 160 

Prokopa Holého 
160 533 51 Pardubice 

17. 70941939 Mateřská škola Korálek Pardubice, 
Rumunská 90 Rumunská 90 530 03 Pardubice 

18. 75018306 Mateřská škola Duha Pardubice-
Popkovice a Staré Čívice Pražská 89 530 06 Pardubice  

19. 75018381 Mateřská škola Zvoneček Pardubice-
Polabiny, Sluneční 284 Sluneční 284 53009 Pardubice 

20. 75018144 Mateřská škola Čtyřlístek Pardubice, 
Národních hrdinů 8 Národních hrdinů 8 530 03 Pardubice 

21. 75018543 Mateřská škola Sluníčko Pardubice, 
Gorkého 1521 Gorkého 1521 530 02 Pardubice 
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22. 75009919 Mateřská škola Pardubice-Hostovice 
30 Hostovice 30 530 02 Pardubice 

23. 60157241 Mateřská škola Pardubice, nábřeží 
Závodu míru 1961 

nábřeží Závodu 
míru 1961 530 02 Pardubice  

24. 75018225 Mateřská škola Doubek Pardubice, 
Svítkov a Lány na Důlku K Dubině 693 530 06 Pardubice 

25. 70944091 Mateřská škola Pastelka Pardubice-
Polabiny, Rosická 157 Rosická 157 530 09 Pardubice 

26. 60157275 Mateřská škola Srdíčko Pardubice, 
Luďka Matury 653 Luďka Matury 653 530 12 Pardubice 

27. 60157259 Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 
579 Winterova II 579 530 03 Pardubice 

28. 00190730 Lentilka - integrační školka a 
rehabilitační centrum Prodloužená 278 530 09 Pardubice  

29. 00190756 RATOLEST, dětská péče a léčebná 
rehabilitace K Blahobytu 727 530 02 Pardubice 

30. 48161233 Dům dětí a mládeže ALFA, Pardubice-
Polabiny, Družby 334 Družby 334 530 09 Pardubice 

31. 6495001 Turistické informační centrum 
Pardubice, příspěvková organizace 

Náměstí Republiky 
1 530 02 Pardubice 

32. 6495036 Centrum pro otevřenou kulturu, 
příspěvková organizace 

Sv. Anežky České 
29 530 02 Pardubice 

 
III. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají beze 
změny a jsou nadále platná a účinná. 

2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou 
a poskytovatel po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.  

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 3 
jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.     
O uveřejnění tohoto dodatku č. 3 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní 
stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako 
kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 3 zveřejněn ani do tří 
měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení. 

6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 3 nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  
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7. Smluvní strany tento dodatek č. 3 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a 
vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 
souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.   

 
Příloha č. 1 Seznam organizací 

 
V Pardubicích dne:      V Pardubicích dne:  
 
Za poskytovatele:     Za objednatele: 
 

 
 

___________________________             ________________________________  
 Ing. Robert Matulík      Ing. Martin Charvát 
 jednatel společnosti        primátor     
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Příloha č. 1 – Seznam organizací 

 
1. 48161055 Základní škola Pardubice-Dubina, Erno 

Košťála 870 Erno Košťála 870 530 12 Pardubice  

2. 46496921 Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 
2258 Josefa Ressla 2258 530 02 Pardubice  

3. 48161241 Základní škola Pardubice-Ohrazenice, 
Trnovská 159 Trnovská 159 533 53 Pardubice 

4. 48161276 Základní škola Pardubice-Studánka, 
Pod Zahradami 317 Pod Zahradami 317 530 03 Pardubice  

5. 60159022 Základní škola Pardubice-Polabiny, 
npor. Eliáše 344 npor. Eliáše 344 530 09 Pardubice  

6. 70837236 Základní škola Waldorfská Pardubice, 
Gorkého 867 Gorkého 867 530 02 Pardubice  

7. 42938554 Základní škola Pardubice-Spořilov, 
Kotkova 1287 Kotkova 1287 530 03 Pardubice  

8. 48161144 Základní škola Pardubice-Svítkov, 
Školní 748 Školní 748 530 06 Pardubice  

9. 48161047 Základní škola Pardubice, Štefánikova 
448 Štefánikova 448 530 02 Pardubice 

10. 48161136 Základní škola Pardubice, nábřeží 
Závodu míru 1951 

nábřeží Závodu 
míru 1951 530 02 Pardubice  

11. 60159138 Základní škola a mateřská škola 
Pardubice, A. Krause 2344 Artura Krause 2344 530 02 Pardubice  

12. 60159065 Základní škola Pardubice-Polabiny, 
Prodloužená 283 Prodloužená 283 530 09 Pardubice 

13. 75018705 Mateřská škola Kytička Pardubice, 
Gebauerova 1691 Gebauerova 1691 530 03 Pardubice 

14. 70941921 Mateřská škola Pardubice-Polabiny, 
Odborářů 345 Odborářů 345 530 09 Pardubice 

15. 75018624 Mateřská škola Pardubice-Polabiny, 
Brožíkova 450 Brožíkova 450 530 09 Pardubice 

16. 75018063 Mateřská škola Pardubice-Rosice nad 
Labem, Prokopa Holého 160 

Prokopa Holého 
160 533 51 Pardubice 

17. 70941939 Mateřská škola Korálek Pardubice, 
Rumunská 90 Rumunská 90 530 03 Pardubice 

18. 75018306 Mateřská škola Duha Pardubice-
Popkovice a Staré Čívice Pražská 89 530 06 Pardubice  

19. 75018381 Mateřská škola Zvoneček Pardubice-
Polabiny, Sluneční 284 Sluneční 284 53009 Pardubice 

20. 75018144 Mateřská škola Čtyřlístek Pardubice, 
Národních hrdinů 8 Národních hrdinů 8 530 03 Pardubice 

21. 75018543 Mateřská škola Sluníčko Pardubice, 
Gorkého 1521 Gorkého 1521 530 02 Pardubice 

22. 75009919 Mateřská škola Pardubice-Hostovice 
30 Hostovice 30 530 02 Pardubice 

23. 60157241 Mateřská škola Pardubice, nábřeží 
Závodu míru 1961 

nábřeží Závodu 
míru 1961 530 02 Pardubice  

24. 75018225 Mateřská škola Doubek Pardubice, 
Svítkov a Lány na Důlku K Dubině 693 530 06 Pardubice 

25. 70944091 Mateřská škola Pastelka Pardubice-
Polabiny, Rosická 157 Rosická 157 530 09 Pardubice 

26. 60157275 Mateřská škola Srdíčko Pardubice, 
Luďka Matury 653 Luďka Matury 653 530 12 Pardubice 

27. 60157259 Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 
579 Winterova II 579 530 03 Pardubice 
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28. 00190730 Lentilka - integrační školka a 
rehabilitační centrum Prodloužená 278 530 09 Pardubice  

29. 00190756 RATOLEST, dětská péče a léčebná 
rehabilitace K Blahobytu 727 530 02 Pardubice 

30. 48161233 Dům dětí a mládeže ALFA, Pardubice-
Polabiny, Družby 334 Družby 334 530 09 Pardubice 

31. 6495001 Turistické informační centrum 
Pardubice, příspěvková organizace 

Náměstí Republiky 
1 530 02 Pardubice 

32. 6495036 Centrum pro otevřenou kulturu, 
příspěvková organizace 

Sv. Anežky České 
29 530 02 Pardubice 

 
 

























Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D6131/             /21 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

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

 
2. Příjemce dotace: 

PROZRAK o.p.s., 
 sídlo: Wintrova I 1123, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, 
 IČO: 22855076, 
 bankovní spojení: 240032749/0300, 
 zastoupené: PhDr. Dagmar Fidlerovou, ředitelkou  
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

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

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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



 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z rozpočtu města Pardubic pro rok 2021 ve 

výši 498.600,00 Kč (slovy: Čtyřistadevadesátosmtisícšestsetkorunčeských) na realizaci projektu 
„Mít oči k vidění“ (dále jen „projekt“). 
 

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

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

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

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 31.08.2020 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 87941/2020,  

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

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

g) předložit poskytovateli nejpozději do 08.01.2022 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

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

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

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

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



 

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

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

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

dotovaného projektu. 
 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

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

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

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

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2021. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2021. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

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

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

smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

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

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



 

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

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

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

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

 
2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

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

 
X. Zvláštní ustanovení 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  
 

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

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy.  

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

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

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

jednom vyhotovení. 
 

 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová PhDr. Dagmar Fidlerová 
           
 
 
        
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/         /2020 ze dne 21.01.2021   

Marcela Ožďanová, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Název akce (projektu)

Náklady na projekt Celkem v Kč
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč

1 2 3
1.1  Materiálové náklady celkem 14 600,00
 -  kancelářské potřeby 11 000,00
 -  vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 22 000,00
1.2  Nemateriálové náklady celkem 20 000,00
 -  cestovní náhrady 10 000,00
 -  poštovné 200,00
 -  telefony 9 000,00
 -  služby cizích firem 21 000,00
2.1  Mzdové náklady 369 000,00
 -  OON na DPČ 164 000,00
 -  OON na DPP 58 300,00
 -  OON na příkazní smlouvy 25 100,00
  -  hrubé mzdy 161 100,00
2.2  Odvody na soc. a zdrav.pojištění 95 000,00
 -  pojistné k prac. poměru, DPČ a příkazní sml. 95 000,00
Celkové náklady projekt 576 700,00 498 600,00

Příjmy z projektu Celkem v Kč
Statutární město Pardubice 498 600,00

Celkové příjmy z projektu 498 600,00

Příjmy 498 600,00
Výdaje 576 700,00
+ (zisk)
- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

-78 100,00

Příloha č. 1 - ROZPOČET 
PROZRAK o.p.s.

Mít oči k vidění 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3.

 



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 2 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D6131/          /21 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

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

 
2. Příjemce dotace: 

PROZRAK o.p.s., 
 sídlo: Wintrova I 1123, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, 
 IČO: 22855076, 
 bankovní spojení: 240032749/0300, 
 zastoupené: PhDr. Dagmar Fidlerovou, ředitelkou  
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

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

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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



 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z rozpočtu města Pardubic pro rok 2021 ve 

výši 269.000,00 Kč (slovy: Dvěstěšedesátdevěttisíckorunčeských) na realizaci projektu „Centrum 
integrované péče pro děti s poruchami binokulárního vidění“ (dále jen „projekt“). 
 

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

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

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

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 31.08.2020 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 87919/2020,  

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

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

g) předložit poskytovateli nejpozději do 08.01.2022 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

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

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

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

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



 

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

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

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

dotovaného projektu. 
 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

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

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

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

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2021. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2021. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

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

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

smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

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

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



 

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

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

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

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

 
2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

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

 
X. Zvláštní ustanovení 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  
 

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

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy.  

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

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

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

jednom vyhotovení. 
 

 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová PhDr. Dagmar Fidlerová 
           
 
 
        
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/         /2020 ze dne 21.01.2021   

Marcela Ožďanová, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Název akce (projektu)

Náklady na projekt Celkem v Kč
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč

1 2 3
1.1  Materiálové náklady celkem 22 000,00
 -  kancelářské potřeby 6 000,00
 -  vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 21 000,00
- pomůcky na cvičení (hry) 4 000,00
1.2  Nemateriálové náklady celkem 5 300,00
 -  cestovní náhrady 0,00
 -  poštovné 300,00
 -  telefony 5 000,00
 -  služby cizích firem 14 000,00
2.1  Mzdové náklady 221 875,00
 -  hrubé mzdy 57 111,00
 -  OON na DPP 165 000,00
 -  OON na příkazní smlouvy 10 811,00
2.2  Odvody na soc. a zdrav.pojištění 19 825,00
 -  pojistné k prac. poměru, DPČ a příkazní sml. 20 053,00
Celkové náklady projekt 303 275,00 269 000,00

Příjmy z projektu Celkem v Kč
Statutární město Pardubice 269 000,00

Celkové příjmy z projektu 269 000,00

Příjmy 269 000,00
Výdaje 303 275,00
+ (zisk)
- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

-34 275,00

Příloha č. 1 - ROZPOČET 
PROZRAK o.p.s.

CIP (Centrum integrované péče pro děti s poruchami binokulárního vidění)

Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3.
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!ÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA 
PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA 

LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2020  
 

 
Název projektu:    Podpora integrace cizinců – Pardubice 2021 
 
Kategorie dotační !ádosti: Dotace Ministerstva vnitra ČR na podporu integrace 
cizinců na lokální úrovni na základě usnesení vlády České republiky č. 26 ze dne 18. 
ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu. 
 
"ADATEL:  
     
Identifikace !adatele 
Adresa: Statutární město Pardubice, Pern"t#nské nám. 1, 530 21 

Pardubice     
IČ:   00274046   
DIČ:   CZ00274046 
Bankovní spojení: 94-3316561/0710 
Kraj:   Pardubick# 
Bankovní spojení kraje pro převod dotace: 94-510561/0710 
  
Statutární zástupce 
Jméno a příjmení: Ing. Martin Charvát 
Funkce:  primátor 
Email:   martin.charvat@mmp.cz 
Telefon:  +420466859502 
 
Kontaktní osoba zodpovědná za cel# projekt 
Jméno a příjmení: Mgr. Olga Havlíková.,  
Funkce:  vedoucí oddělení "kolství 
Email:   olga.havlikova@mmp.cz 
Telefon:  +420466859532 
 
Koordinátor celého projektu (vyplnit v případě, !e se li"í koordinátor projektu od 
kontaktní osoby) 
Jméno a příjmení: Mgr. Olga Havlíková 
Funkce: vedoucí oddělení "kolství 
Email: olga.havlikova@mmp.cz 
Telefon: +420466859532 
 
Zahájení a ukončení realizace projektu: od 01. 01. 2020     do 31. 12. 2020     
 
Po!adovaná dotace od MV: 1 684 800 Kč   
 
Vlastní a dal$í zdroje1 (min. 10%): 187 200 Kč 
 
Celkové náklady projektu: 1 872 000 Kč 
 
Podpis statutárního zástupce, datum a razítko (mo!no vlo!it i elektronick# 
podpis):……………………………………………………………………………….. 

 
1 Vlastní zdroje a jiné zdroje musí b#t v$dy minimálně 10% z celkov#ch nákladů projektu. 
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POPIS CELÉHO PROJEKTU 
 
 
A: Popis celkové situace, zdůvodnění potřebnosti projektu - stručná anal#za 
situace vč. vyjmenování problémů, které mají b#t ře$eny prostřednictvím 
projektu:  
Statutární město Pardubice je regionálním centrem Pardubického kraje. Průmyslová 
v#roba je tradičně orientována na chemick# a elektrotechnick# průmysl. V#hodná 
poloha města a rozvoj průmyslov#ch zón přilákaly v průběhu minul#ch let mno$ství 
firem, které se zab#vají průmyslovou v#robou. Tyto firmy postupně začaly vyu$ívat 
práce zaměstnanců ze zahraničí, předev"ím z třetích zemí. V roce 2020 evidujeme 
7740 cizinců hlá"en#ch na území města Pardubice. V případě cizinců ze třetích zemí, 
kteří přicházejí za prací, postupně dochází ke slučování rodin. Město v důsledku toho 
musí vytvořit podmínky i pro vzdělávání dětí cizinců. 
 
Nejzranitelněj"í skupinou cizinců jsou z důvodu velké jazykové bariéry Mongolové. 
Mongolská komunita v Pardubicích má v současné době více ne$ 1000 jedinců a stává 
se tak po občanech Ukrajiny a Vietnamu, Rumunska a Bulharska dal"í nejpočetněj"í 
skupinou cizinců ze třetích zemí v okrese Pardubice. Velk# nárůst pracovníků bez 
odpovídajícího mno$ství tlumočníků vyvolává řadu problematick#ch momentů 
předev"ím v oblasti komunikace s majoritou, jazyková bariéra ztě$uje integraci cizinců 
do bě$ného $ivota ve vět"ině oblastí. S cizinci a jejich rodinami na území města 
dlouhodobě pracují organizace, jako je Most pro, o. p. s., a Centrum pro integraci 
cizinců pro Pardubick# kraj. Tyto organizace ka$doročně pořádají nespočet 
společensk#ch akcí a dal"ích integračních aktivit, které mají za cíl integrovat cizince 
do společnosti, poznat vzdáleněj"í kultury a odbourat xenofobní nálady ve vět"inové 
společnosti.  
 
 
Vzdělávání dětí cizinců 
Nejpalčivěj"ím problémem, kterému v souvislosti s velk#m nárůstem cizinců v území 
čelíme, je oblast "kolství. Rodiče přijí$dějí za prací, často usilují o to, aby i jejich děti 
mohly začít plnohodnotně $ít v na"í zemi. Děti ani rodiče v"ak často neznají jazyk, 
nerozumí kultuře a zvyklostem. Nedoká$ou komunikovat se "kolou, učiteli ani se 
spolu$áky. Děti přijí$dějí neorganizovaně během celého "kolního roku a jejich vstup 
do třídního kolektivu probíhá bez předchozí přípravy. Tato skutečnost v$dy v#razně 
zpomalí pracovní tempo celé třídy. Tímto projektem bychom rádi podpořili předev"ím 
třídní učitele dětí cizinců, kteří se po skončení vyučování budou věnovat integraci dětí, 
doučování a v#uce českého jazyka. Pro "kolou povinné děti je třídní učitel nejbli$"í 
osobou, která mů$e pomoci s integrací do "kolního kolektivu a společnosti celkově. 
Třídní učitel pak také doká$e snadněji navázat kontakt s rodiči cizinci a započne 
efektivní komunikaci např. při ře"ení problémů. Třídní učitel pak také doká$e 
nasměrovat rodiče na vhodnou instituci, pokud bude rodič ře"it dal"í, mimo"kolní 
problémy. Stejně tak budou pracovat s dětmi cizinci i učitelky v mateřsk#ch "kolách, 
které jsou součástí projektu. 
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B: Cíl celého projektu 
 

1. Prevence vzniku konfliktů mezi majoritní společností a cizinci v oblasti "kolství 
a v#chovy. 

2. Efektivní integrace dětí do "kolského systému a "kolního kolektivu, snadněj"í 
porozumění kultury a zvyklostí. 

3. Sní$ení pocitu ohro$ení na straně dětí cizinců – problémy jednotlivců narůstají 
s nemo$ností ře"it je ihned z důvodů jazykové bariéry. Při vět"ím počtu 
asistentů dětí ve "kolách bude mo$né ře"it nastalé situace pru$něji a efektivněji, 
čím$ dojde ke sni$ování frustrace dětí cizinců, a předejde se tak nechtěn#m 
následkům v budoucnosti.  

4. Aktivizování základních a mateřsk#ch "kol s nejvy""ím počtem dětí – cizinců, 
se zacílením na pracovníky "kol.  

 
 
C: Náklady na koordinaci a administrování projektu (obec/město/MČ) 
 

1. Personální zaji$tění 
 
Koordinátor projektu 

- Vypracování $ádosti o dotaci, vypracování $ádosti o změnu projektu, 
koordinace dílčích aktivit, podpora při personálním zaji"tění projektu, sledování 
průběhu a monitoring projektu, zpracování závěrečné zprávy, poskytování 
informačního servisu 
 
Ekonom projektu 

- Zpracování celkového rozpočtu, příprava podkladů pro účetnictví, kontrola 
rozpočtů dílčích projektů, příprava jednotliv#ch DPP, kontrola podkladů pro 
fakturaci, kontrola účetních dokladů, metodická podpora při čerpání projektu, 
zpracování závěrečného přehledu o čerpání rozpočtu 
 

2. Harmonogram 
 

1. fáze – metodická pomoc při zpracování dílčích projektů, evidence dílčích 
projektů, příprava materiálů a dal"ích podkladů pro jednání Rady města 
Pardubic, příprava podkladů pro !ádost o dotaci a podání příslu"nému odboru 
ministerstva vnitra, metodická pomoc při organizačním a personálním 
zaji"tění, 

2. fáze – zahájení realizace dílčích projektů, kontrola průběhu realizace, 
průbě$n# monitoring a propagace projektu, průbě$né setkávání se a vzájemné 
informování v"ech aktérů dílčích projektů, 

3. fáze – vyhodnocení projektu, zpracování závěrečné zprávy, včetně vyúčtování 
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3. Rozpočet 
 
Koordinátor projektu 
forma poměru: DPP 
odměna:  350,-/hodina 
počet hodin:  10 hodin/měsíc 
celkem:  35 000,- 
 
Ekonom projektu 
forma poměru: DPP 
odměna:  250,-/hodina 
počet hodin:  12 hodin/měsíc 
celkem:  30 000,- 

 
 
D: Soupis dílčích projektů – podprojektů  
1. Z# Pardubice, #tefánikova 448 
2. Z# Pardubice-Dubina, Erno Ko"ťála 870 
3. Z# Pardubice, nábře!í Závodu míru 1951 
4. Z# Pardubice, Bene"ovo náměstí 590 
5. Z# Pardubice-Polabiny, Prodlou!ená 283 
6. M# Pardubice, K Polabinám 626 
7. M# Pastelka, Pardubice-Polabiny, Rosická 157 
8. M# Pardubice-Polabiny, Mlad$ch 158 
9.. M# Stono!ka Pardubice-Polabiny, Odborářů 345 
10. M# Pardubice, Bene"ovo náměstí 2115 
11. M# Pardubice, Pospí"ilovo náměstí 1692 
 
 
 
E: Stručn# popis celého projektu včetně podprojektů (max. 500 znaků)  
Projekt je zaměřen na ře"ení aktuální situace nárůstu počtu dětí cizinců ve vybran#ch 
základních a mateřsk#ch "kolách v Pardubicích a na prevenci sociálně patologick#ch 
jevů, ke kter#m tento nárůst a předev"ím specifické problémy jednotliv#ch komunit 
mohou vést. Hlavním cílem je podpora v#uky českého jazyka, aby do"lo k odstranění 
jazykové bariéry u dětí cizinců, a tím se zjednodu"ila jejich adaptace ve společnosti. 
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DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 1 
 
 
 
PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 1:  
 
Název organizace: Základní "kola %tefánikova 
 
Adresa:  %tefánikova 488, 530 02 Pardubice    
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Mgr. Renata Janecká 
 
Funkce:  ředitelka základní "koly 
 
Email:   kancelar@zsstefanikova-pce.cz 
 
Telefon:  +420 466 501 534 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení: Mgr. Renata Janecká 
 
Funkce:  ředitelka základní "koly 
 
Email:   kancelar@zsstefanikova-pce.cz 
 
Telefon:  +420 466 501 534 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 
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POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 1 
 
 

A:  STRUČN% POPIS PROJEKTU 
1. Stručn# popis situace  

Základní "kola %tefánikova se nachází v centru města, je "kolou s největ"ím 
počtem $áků cizinců v Pardubicích. Ve "kolním roce 2020/2021 "kola eviduje 
60 dětí cizinců, z toho je 42 dětí s velmi odli"n#m mateřsk#m jazykem. 
V posledních letech zde stoupl počet $áků – cizinců, z nich$ velkou část tvoří 
děti z Vietnamu a Mongolska, se kter#mi není mo$no navázat komunikaci ani 
v dal"ím cizím jazyce, například v angličtině. Mnoho dětí nastoupilo do 1. 
ročníku bez přípravy v českém před"kolním zařízení. Z tohoto důvodu je zde 
nutnost velice intenzivní v#uky českého jazyka.  

 
2. Cílová skupina - předpoklad  
- $áci základní "koly – cizinci pocházející ze třetích zemí 
- pedagogové základní "koly 

 
3. Popis aktivit projektu:  

Základní "kola %tefánikova pou$ije dotaci na individuální adaptaci $áků cizinců, 
která proběhne formou doučování. Ve"keré integrační aktivity budou probíhat 
po skončení vyučování. %kola zajistí nákup pomůcek pro v#uku českého jazyka 
pro cizince.  

 
B: ČASOV% HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora  X  x  x  x  x  x      x  x  x  x 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJI&TĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- učitelé Z% %tefánikova 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 330 000 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 

 
nákup pomůcek a vybavení pro v#uku českého jazyka 

- 10 000Kč 
 

personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců 
- 80 hodin/měsíc x 10 měsíců x 400Kč/h = 320000 Kč 
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DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 2 
 
 
 
PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 2:  
 
Název organizace:  Základní "kola Pardubice – Dubina, Erno Ko"ťála 870 
 
Adresa:  Erno Ko"ťála 870, 530 12 Pardubice    
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Mgr. Bc. Ludmila Kozáková 
 
Funkce:  ředitelka základní "koly 
 
Email:   reditel@zsdubina.cz 
 
Telefon:  +420 466 262 878 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení: Mgr. Bc. Ludmila Kozáková 
 
Funkce:  ředitelka základní "koly 
 
Email:   reditel@zsdubina.cz 
 
Telefon:  +420 466 262 878 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 
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POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 2 
 
 

A:  STRUČN% POPIS PROJEKTU 
1.  Stručn# popis situace  

Základní "kola Dubina se nachází na velkém sídli"ti na okraji města. Jedná se 
o "kolu, která z důvodu volné kapacity přijala v posledních třech letech mnoho 
nov#ch $áků cizinců, vět"inu bez předchozí přípravy v českém jazyce. s . Do 
budoucna se očekává dal"í nárůst $áků cizinců. Velkou část z nich tvoří děti 
z Vietnamu a Mongolska, se kter#mi není mo$no navázat komunikaci ani 
v dal"ím cizím jazyce, například v angličtině. Ve "kolním roce 2020/21 
evidovala "kola 38 cizinců. Z tohoto důvodu je zde nutnost velice intenzivní 
v#uky českého jazyka.  

 
      2.  Cílová skupina - předpoklad  

- $áci základní "koly – cizinci pocházející ze třetích zemí 
- pedagogové základní "koly 

 
3.  Popis aktivit projektu:  

Základní "kola Dubina pou$ije dotaci pro individuální práci s $áky – cizinci. 
%kola zajistí pro $áky doučování a individuální adaptační podporu. Ve"keré 
integrační aktivity budou probíhat po skončení vyučování. %kola zajistí nákup 
pomůcek pro v#uku českého jazyka pro cizince.  

 
B: ČASOV% HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora  x  x  x  x  x  x     x  x  x  x 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJI&TĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- učitelé Z% Dubina 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 266 000 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
nákup pomůcek a vybavení pro v#uku českého jazyka 

- 10 000 Kč 
 

personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců 
- 64 hodin/měsíc x 10 měsíců x 400Kč/h = 256 000 Kč 
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DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 3 
 
 
 
PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 3:  
 
Název organizace:  Základní "kola Pardubice, nábře$í Závodu míru 1951 
 
Adresa:  nábře$í Závodu míru 1951, 530 02 Pardubice    
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Mgr. Bc. Jarmila Staňková 
 
Funkce:  ředitelka základní "koly 
 
Email:   jarmila.stankova@zszavodumiru.cz 
 
Telefon:  +420 466 798 570 

  

 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení: Mgr. Bc. Jarmila Staňková 
 
Funkce:  ředitelka základní "koly 
 
Email:   jarmila.stankova@zszavodumiru.cz 
 
Telefon:  +420 466 798 570 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 
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POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 3 
 
 

A:  STRUČN% POPIS PROJEKTU 
1. Stručn# popis situace  

Základní "kola Závodu míru se nachází velkém sídli"ti v centru města. Jedná 
se o základní "kolu s roz"ířenou v#ukou cizích jazyků. %kola organizuje kurz 
českého jazyka pro $áky cizince (i z jin#ch "kol). V posledních letech zde stoupá 
počet $áků – cizinců, z nich velkou část tvoří děti z Vietnamu a Mongolska, se 
kter#mi není mo$no navázat komunikaci ani v dal"ím cizím jazyce, například 
v angličtině. %kola evidovala ve "kolním roce 2020/21 31 $áků cizinců, z toho 
15 $áků s velmi odli"n#m rodn#m jazykem. Z tohoto důvodu je zde nutnost 
velice intenzivní v#uky českého jazyka.  

 
2. Cílová skupina - předpoklad  

- $áci základní "koly – cizinci pocházející ze třetích zemí 
- pedagogové základní "koly 

 
3. Popis aktivit projektu:  

Základní "kola Závodu míru pou$ije dotaci pro individuální práci s $áky – cizinci. 
%kola zajistí pro $áky v#uku českého jazyka, doučování a podporu integrace 
formou individuální práce. %kola zajistí nákup pomůcek pro v#uku českého 
jazyka pro cizince. Dotační podpora bude vyu$ita také k zaji"tění kurzu českého 
jazyka pro děti cizince. Ve"keré integrační aktivity budou probíhat po skončení 
vyučování.   

 
B: ČASOV% HARMONOGRAM PROJEKTU 

 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora x  x  x  x  X  x      x  x  x  x 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJI&TĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- učitelé Z% Závodu míru 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 220 000 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
nákup pomůcek a vybavení pro v#uku českého jazyka 

- 10 000 Kč 
 

personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců 
- 40 hodin/měsíc x 10 měsíců x 400Kč/h = 160 000 Kč  

 
kurz českého jazyka pro cizince 

- 50 000 Kč 
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DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 4 
 
 
 
PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 4:  
 
Název organizace:  Základní "kola Pardubice, Bene"ovo náměstí 590 
 
Adresa:  Bene"ovo náměstí 590, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí
    
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Mgr. Ema Jičínská 
 
Funkce:  ředitelka základní "koly 
 
Email:   jicinska.ema@benesovka.cz  
 
Telefon:  +420 464 629 213 

  

 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení: Mgr. Ema Jičínská 
 
Funkce:  ředitelka základní "koly 
 
Email:   jicinska.ema@benesovka.cz  
 
Telefon:  +420 464 629 213 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 
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POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 4 
 
 

A:  STRUČN% POPIS PROJEKTU 
1. Stručn# popis situace  

Základní "kola Bene"ovo náměstí se nachází velkém sídli"ti v centru města. 
Jedná se o základní "kolu s roz"ířenou v#ukou tělesné v#chovy. V posledních 
letech zde díky volné kapacitě ve třídách stoupl počet $áků – cizinců, z nich 
velkou část tvoří děti z Vietnamu a Mongolska, se kter#mi není mo$no navázat 
komunikaci ani v dal"ím cizím jazyce, například v angličtině. Ve "kole bylo ve 
"kolním roce 2020/21 35 $áků cizinců, z toho 18 s velmi odli"n#m rodn#m 
jazykem. Z tohoto důvodu je zde nutnost velice intenzivní v#uky českého 
jazyka.  

 
2. Cílová skupina - předpoklad  
- $áci základní "koly – cizinci pocházející ze třetích zemí 
- pedagogové základní "koly 

 
3. Popis aktivit projektu:  

Základní "kola Bene"ovo náměstí vyu$ije dotaci zejména na úhradu 
personálních nákladů souvisejících s individuální podporou $áků cizinců. %kola 
zajistí pro $áky v#uku českého jazyka, doučování a podporu integrace formou 
individuální práce. Ve"keré integrační aktivity budou probíhat po skončení 
vyučování. %kola zajistí nákup pomůcek potřebn#ch pro efektivní v#uku 
českého jazyka pro cizince. 

 
B: ČASOV% HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora x  x x  x  x  x      x  x  x  x 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJI&TĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- učitelé Z% Bene"ovo náměstí 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 170 000 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
nákup pomůcek a vybavení pro v#uku českého jazyka 

-  10 000 Kč 
 

personální náklady na individuální podporu integrace cizinců 
-  40 hodin/měsíc x 10 měsíců x 400Kč/h = 160 000 Kč 
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DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 5 
 
 
 
PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 5:  
 
Název organizace: Základní "kola Pardubice-Polabiny, Prodlou$ená 283  

 
Adresa:   Prodlou$ená 283, 530 09 Pardubice, Polabiny 
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Mgr. Bc. Jana Smetanová 
 
Funkce:   ředitelka 
 
Email:   smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz 
Telefon:   +420 466 415 678 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení:  Mgr. Bc. Jana Smetanová 
Funkce:  ředitelka 
 
Email:   smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz 
 
Telefon:   +420 466 415 678 
 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 
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POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 5 
 
 

A:  STRUČN% POPIS PROJEKTU 
1. Stručn# popis situace  

V  Základní "kole Pardubice-Polabiny, Prodlou$ená 283, se v posledním roce 
v#razně zvedl počet $áků cizinců. Ve "kolním roce 2020/21 eviduje "kola 30 
$áků cizinců, z nich$ 18 jsou cizinci ze třetích zemí s velmi odli"n#m mateřsk#m 
jazykem. Z tohoto počtu je 14 $áků, kteří vy$adují intenzivní podporu při 
adaptaci, zejména jde o získání základní komunikace v českém jazyce. 
Integrační aktivity budou prováděny prostřednictvím učitelů základní "koly. 
Hlavním cílem je aktivně adaptovat a integrovat $áky cizince tak, aby byly 
schopni absolvovat základní vzdělávání a později pokračovat na střední "kole 
bez překá$ek v podobě jazykové a kulturní bariéry. 
 

2. Cílová skupina - předpoklad  
- $áci základní "koly – cizinci pocházející ze třetích zemí 
-  pedagogové základní "koly 
 

3. Popis aktivit projektu:  
Základní "kola Pardubice-Polabiny, Prodlou$ená 283 vyu$ije dotaci k úhradě 
personálních nákladů spojen#ch s individuální prací s $áky – cizinci. Základní 
"kola zajistí také nákup pomůcek potřebn#ch pro efektivní v#uku českého 
jazyka a integraci pro cizince. 

 
B: ČASOV% HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora  X x x x x x     x  x  x  x 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJI&TĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- učitelé Z% Pardubice -Polabiny, Prodlou$ená 283 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 500 000 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
nákup pomůcek a vybavení pro v#uku českého jazyka 

-   20 000 Kč 
 

personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců 
- 30 hodin x 40 t#dnů x 400 Kč/ hodina = 480 000 Kč 
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DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 6 
 
 
 
PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 6:  
 
Název organizace: Mateřská "kola Pardubice, K Polabinám 626  

 
Adresa:   K Polabinám 626, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí 
     
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Mgr. Miloslava Mňuková 
 
Funkce:   ředitelka 
 
Email:   mskpolabinam@volny.cz 
 
Telefon:   +420 466 501 254 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení:  Mgr. Miloslava Mňuková 
 
Funkce:  ředitelka 
 
Email:   mskpolabinam@volny.cz 
 
Telefon:   +420 466 501 254 
 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 
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POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 6 
 
 

A:  STRUČN% POPIS PROJEKTU 
1. Stručn# popis situace  

V Mateřské "kole k Polabinám je evidován největ"í počet dětí cizinců ze v"ech 
mateřsk#ch "kol v Pardubicích. V roce 2020/21 je zde evidováno 18 dětí 
cizinců. Integrační aktivity budou prováděny prostřednictvím učitelů mateřské 
"koly. Hlavním cílem je aktivně adaptovat a integrovat děti cizinců tak, aby byly 
schopny absolvovat nejen před"kolní, ale následně i "kolní přípravu bez 
překá$ek v podobě jazykové a kulturní bariéry. 
 

2. Cílová skupina - předpoklad  
- dětii mateřské "koly – cizinci pocházející ze třetích zemí 
-  pedagogové mateřské "koly 
 

3. Popis aktivit projektu:  
Mateřská "kola Pardubice, K Polabinám vyu$ije dotaci k úhradě personálních 
nákladů spojen#ch s individuální prací s dětmi – cizinci. Mateřská "kola zajistí 
nákup pomůcek potřebn#ch pro efektivní v#uku českého jazyka a integraci pro 
cizince. 

 
B: ČASOV% HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora  x  x  x  x  x  x      x  x  x  x 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJI&TĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- učitelé M% Pardubice, K Polabinám 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 63 000 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
nákup pomůcek a vybavení pro v#uku českého jazyka 

-   15 000 Kč 
 

personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců 
- 12 hodin/měsíc x 10 měsíců x 400 Kč/ hodina = 48 000 Kč 
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DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 7 
 

PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 7  
 
Název organizace:  Mateřská "kola Pastelka Pardubice-Polabiny, Rosická 157 
 
Adresa:   Rosická 157, 530 09 Pardubice     
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Bc. Alena Vavřinová 
 
Funkce:   ředitelka mateřské "koly 
 
Email:   ms-pastelka@volny.cz 
 
Telefon:   +420 466 400 848 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení:  Bc. Alena Vavřinová 
 
Funkce:   ředitelka mateřské "koly 
 
Email:   ms-pastelka@volny.cz 
 
Telefon:   +420 466 400 848 
 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 
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POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 7 
 
 

A:  STRUČN% POPIS PROJEKTU 
1. Stručn# popis situace  

V Mateřské "kole Pastelka je evidován vysok# počet dětí cizinců. V roce 
2020/21 je zde evidováno 12 dětí cizinců, z toho 5 s velmi odli"n#m rodn#m 
jazykem. Integrační aktivity budou prováděny prostřednictvím učitelů mateřské 
"koly. Hlavním cílem je aktivně adaptovat a integrovat děti cizinců tak, aby byly 
schopny absolvovat nejen před"kolní, ale následně i "kolní přípravu bez 
překá$ek v podobě jazykové a kulturní bariéry. 
 

2. Cílová skupina - předpoklad  
- děti mateřské "koly – cizinci pocházející ze třetích zemí 
-  pedagogové mateřské "koly 
 

3. Popis aktivit projektu:  
Mateřská "kola Pastelka vyu$ije dotaci k úhradě personálních nákladů 
spojen#ch s individuální prací s dětmi – cizinci. Mateřská "kola zajistí nákup 
pomůcek potřebn#ch pro efektivní v#uku českého jazyka a integraci pro cizince. 

 
B: ČASOV% HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora    x  x  X  x  x      x  x  x  X 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJI&TĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- učitelé M% Pastelka 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 42 000 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
nákup pomůcek a vybavení pro v#uku českého jazyka 

-   10 000 Kč 
 

personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců 
- 8 hodin/měsíc x 10 měsíců x 400 Kč/ hodina = 32 000 Kč 
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DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 8 
 

PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 8 
 
Název organizace:  Mateřská "kola Pardubice-Polabiny, Mlad#ch 158 
 
Adresa:   Mlad#ch 158, Polabiny, 530 09 Pardubice   
  
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Eva Králíčková 
 
Funkce:   ředitelka mateřské "koly 
 
Email:   ms-mladych@ms-mladych.cz 
 
Telefon:   +420 466 401 226 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení:  Eva Králíčková 
 
Funkce:   ředitelka mateřské "koly 
 
Email:   ms-mladych@ms-mladych.cz 
 
Telefon:   +420 466 401 226 
 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 
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POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 8 
 
 

A:  STRUČN% POPIS PROJEKTU 
1. Stručn# popis situace  

V mateřské "kole je evidován vysok# počet dětí cizinců. V roce 2019/2020 je 
zde evidováno 8 dětí cizinců, z toho 4 s velmi odli"n#m rodn#m jazykem. 
Integrační aktivity budou prováděny prostřednictvím učitelů mateřské "koly. 
Hlavním cílem je aktivně adaptovat a integrovat děti cizinců tak, aby byly 
schopny absolvovat nejen před"kolní, ale následně i "kolní přípravu bez 
překá$ek v podobě jazykové a kulturní bariéry. 
 

2. Cílová skupina - předpoklad  
- dětii mateřské "koly – cizinci pocházející ze třetích zemí 
-  pedagogové mateřské "koly 
 

3. Popis aktivit projektu:  
Mateřská "kola vyu$ije dotaci k úhradě personálních nákladů spojen#ch s 
individuální prací s dětmi – cizinci. Mateřská "kola zajistí nákup pomůcek 
potřebn#ch pro efektivní v#uku českého jazyka a integraci pro cizince. 

 
B: ČASOV% HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora  x  x  x  X  x  x      x  x  x  x 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJI&TĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- učitelé M% Pardubice – Polabiny, Mlad#ch 158 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 36 000 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
nákup pomůcek a vybavení pro v#uku českého jazyka 

-   12000 Kč 
 

personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců 
- 60 hodin x 400 Kč/ hodina  = 24 000 Kč 
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DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 9 
 
 
 
PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 9:  
 
Název organizace: Mateřská "kola Stono$ka Pardubice-Polabiny, Odborářů 345  

 
Adresa:   Odborářů 345, Polabiny, 530 09 Pardubice   
   
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Bc. Lenka Veselíková 
 
Funkce:   ředitelka 
 
Email:   reditelka@msodboraru.cz 
 
Telefon:   +420 466 430 929 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení:  Bc. Lenka Veselíková 
 
Funkce:   ředitelka 
 
Email:   reditelka@msodboraru.cz 
 
Telefon:   +420 466 430 929 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 
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POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 9 
 
 

A:  STRUČN% POPIS PROJEKTU 
1. Stručn# popis situace  

V Mateřské "kole Stono$kaPardubice-Polabiny, Odborářů 345 (dále M% 
Stono$ka) narostl ve "kolním roce 2020/21 v#razně počet dětí cizinců na druh# 
nejvy""í v rámci Pardubic. Ve "kolce je nyní 15 dětí cizinců, které vy$adují 
pomoc s adaptací. Integrační aktivity budou prováděny prostřednictvím učitelek 
mateřské "koly. Hlavním cílem je aktivně adaptovat a integrovat děti cizinců tak, 
aby byly schopny absolvovat nejen před"kolní, ale následně i "kolní přípravu 
bez překá$ek v podobě jazykové a kulturní bariéry. 
 

2. Cílová skupina - předpoklad  
- děti mateřské "koly – cizinci pocházející ze třetích zemí 
-  pedagogičtí pracovníci mateřské "koly 
 

3. Popis aktivit projektu:  
M% Stono$ka vyu$ije dotaci k úhradě personálních nákladů spojen#ch s 
individuální prací s dětmi – cizinci. Mateřská "kola zajistí nákup pomůcek 
potřebn#ch pro efektivní v#uku českého jazyka a integraci pro cizince. 

 
B: ČASOV% HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora x x x X x x     X  x  x  x 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJI&TĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- pedagogičtí pracovníci M% Stono$ka 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 60 000 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
nákup pomůcek a vybavení pro v#uku českého jazyka 

-   12 000 Kč 
 

personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců 
- 12 hodin/měsíc x 10 měsíců x 400 Kč/ hodina = 48 000 Kč 
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DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 10 
 
 
 
PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 10:  
 
Název organizace: Mateřská "kola Pardubice, Bene"ovo náměstí 2115 

 
Adresa:   Bene"ovo náměstí 2115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
      
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  %árka Fi"erová 
 
Funkce:   ředitelka 
 
Email:   msbenesovo.pce@volny.cz 
 
Telefon:   +420 466 303 835 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení:  %árka Fi"erová 
 
Funkce:   ředitelka 
 
Email:   msbenesovo.pce@volny.cz 
 
Telefon:   +420 466 303 835 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 
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POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 10 
 
 

A:  STRUČN% POPIS PROJEKTU 
1. Stručn# popis situace  

V Mateřské "kole Pardubice, Bene"ovo náměstí 2115, (dále M% Bene"ovo 
náměstí) narostl ve "kolním roce 2020/21 v#razně počet dětí cizinců na třetí 
nejvy""í v rámci Pardubic. Ve "kolce je nyní 12 dětí cizinců, které vy$adují 
pomoc s adaptací. Integrační aktivity budou prováděny prostřednictvím učitelek 
mateřské "koly. Hlavním cílem je aktivně adaptovat a integrovat děti cizinců tak, 
aby byly schopny absolvovat nejen před"kolní, ale následně i "kolní přípravu 
bez překá$ek v podobě jazykové a kulturní bariéry. 
 

2. Cílová skupina - předpoklad  
- děti mateřské "koly – cizinci pocházející ze třetích zemí 
-  pedagogové mateřské "koly 
 

3. Popis aktivit projektu:  
M% Bene"ovo náměstí vyu$ije dotaci k úhradě personálních nákladů spojen#ch 
s individuální prací s dětmi – cizinci. Mateřská "kola zajistí nákup pomůcek 
potřebn#ch pro efektivní v#uku českého jazyka a integraci pro cizince. 

 
B: ČASOV% HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora x x x x x x     x  x  x  x 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJI&TĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- učitelé M% Bene"ovo náměstí 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 60 000 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
nákup pomůcek a vybavení pro v#uku českého jazyka 

-   12 000 Kč 
 

personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců 
- 12 hodin/měsíc x 10 měsíců x 400 Kč/ hodina = 48 000 Kč 
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DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 11 
 
 
 
PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 11:  
 
Název organizace: Mateřská "kola Pardubice, Pospí"ilovo náměstí 1692 

 
Adresa:   Pospí"ilovo náměstí 1692, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
      
 
 
Statutární zástupce  
 
Jméno a příjmení:  Mgr. Irena Tu$inská 
 
Funkce:   ředitelka 
 
Email:   mskolka@volny.cz 
 
Telefon:   +420 466 264 555 
 
 
 
Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu 
 
Jméno a příjmení:  Mgr. Irena Tu$inská 
 
Funkce:   ředitelka 
 
Email:   mskolka@volny.cz 
 
Telefon:   +420 466 264 555 
 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce: .…………................................................ 
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POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 11 

 
 

A:  STRUČN% POPIS PROJEKTU 
1. Stručn# popis situace  

V Mateřské "kole Pardubice, Pospí"ilovo náměstí 1692 je evidován ve "kolním 
roce 2020/21 v#razn# nárůst dětí cizinců. M% eviduje 10 dětí, které vy$adují 
individuální podporu v adaptaci a integraci mezi česky mluvící děti. Integrační 
aktivity budou prováděny prostřednictvím učitelek mateřské "koly. Hlavním 
cílem je aktivně adaptovat a integrovat děti cizinců tak, aby byly schopny 
absolvovat nejen před"kolní, ale následně i "kolní přípravu bez překá$ek 
v podobě jazykové a kulturní bariéry. 
 

2. Cílová skupina - předpoklad  
- děti mateřské "koly – cizinci pocházející ze třetích zemí 
-  pedagogové mateřské "koly 
 

3. Popis aktivit projektu:  
Mateřská "kola Pardubice, Pospí"ilovo náměstí 1692 vyu$ije dotaci k úhradě 
personálních nákladů spojen#ch s individuální prací s dětmi – cizinci. Mateřská 
"kola zajistí nákup pomůcek potřebn#ch pro efektivní v#uku českého jazyka a 
integraci pro cizince. 

 
B: ČASOV% HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 

Aktivity Měsíc 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Doučování a adaptační podpora x x x x x x   x  x  x  x 
 
C: PERSONÁLNÍ ZAJI&TĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU: 

- učitelé M% Pardubice, Pospí"ilovo náměstí 1692 
 
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 60 000 Kč 
 
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU: 
 
nákup pomůcek a vybavení pro v#uku českého jazyka 

-   12 000 Kč 
 

personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců 
- 12 hodin/měsíc x 10 měsíců x 400 Kč/ hodina = 48 000 Kč 

   



Seznam mateřských škol a zdravotnických organizací 

Mateřská škola Pardubice, K Polabinám 626 

Mateřská škola Pardubice, Na Třísle 70 

Mateřská škola Mozaika Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961 

Mateřská škola Pastelka Pardubice-Polabiny, Rosická 157 

Mateřská škola Pardubice-Polabiny, Mladých 158 

Mateřská škola Zvoneček Pardubice-Polabiny, Sluneční 284 

Mateřská škola Stonožka Pardubice-Polabiny, Odborářů 345 

Mateřská škola Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450   

Mateřská škola Klubíčko Pardubice-Polabiny, Grusova 448 

Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice, Školská 225 

Mateřská škola Pardubice-Rosice nad Labem, Prokopa Holého 160 

Mateřská škola Koníček Pardubice, Bulharská 119 

Mateřská škola Kytička Pardubice, Gebauerova 1691 

Mateřská škola Kamínek Pardubice, Ke Kamenci 1601 

Mateřská škola Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692 

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579  

Mateřská škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 991 

Mateřská škola Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 653 

Mateřská škola Korálek Pardubice, Rumunská 90 

Mateřská škola Čtyřlístek Pardubice, Národních hrdinů 8 

Mateřská škola Pampeliška Pardubice-Hostovice 30 

Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115           

Mateřská škola Pardubice-Dražkovice 146 

Mateřská škola Sluníčko Pardubice, Gorkého 1521 

Mateřská škola Pardubice-Jesničánky, Raisova 226 

Mateřská škola Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2100 

Mateřská škola Duha Pardubice-Popkovice 

Mateřská škola Doubek Pardubice-Svítkov  

Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause 2344 – pro mateřskou školu 

Základní škola a mateřská škola, Pardubice-Pardubičky, Kyjevská 25 – pro mateřskou školu 

Lentilka – integrační školka a rehabilitační centrum 

RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace 



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 3 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D6131/          /21 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

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

 
2. Příjemce dotace: 

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, 
 sídlo: Košumberk 80, 538 54 Luže, 
 státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt, zřizovací listina MZ ČR 

z 29.5.2012, č.j. 17268 – VI/2012,  
 IČO: 00183024, 
 bankovní spojení: 13731531/0710, 
 zastoupené: MUDr. Václavem Volejníkem, CSc., ředitelem  
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

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

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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



 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z rozpočtu města Pardubic pro rok 2021 ve 

výši 100.000,00 Kč (slovy: Jednostotisíckorunčeských) na realizaci projektu „Zdravá dětská noha“ 
(dále jen „projekt“). 
 

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

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

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

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 03.07.2020 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 67802/2020,  

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

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

g) předložit poskytovateli nejpozději do 08.01.2022 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

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

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

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

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



 

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

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

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

dotovaného projektu. 
 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

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

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

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

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2021. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2021. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

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

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

smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

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

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



 

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

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

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

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

 
2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

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

 
X. Zvláštní ustanovení 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  
 

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

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy.  

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

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

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

jednom vyhotovení. 
 

 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 



 

 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová MUDr. Václav Volejník, CSc. 
           
 
 
        
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/         /2020 ze dne 21.01.2021    

Marcela Ožďanová, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Název akce (projektu)

Náklady na projekt Celkem v Kč
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč

1 2 3
Brožura 3 000,00 0,00
Závazné stanovisko - formulář 1 500,00 0,00
Prohlášení zákonného zástupce dítěte - formulář 1 500,00 0,00
Měsíční odpis tenzometrické desky 1 800,00 0,00
Doprava 7 000,00 0,00
Mzdové náklady 130 000,00 100 000,00

Celkové náklady projekt 144 800,00 100 000,00

Příjmy z projektu Celkem v Kč
MmP dotace 100 000,00

Celkové příjmy z projektu 100 000,00

Příjmy 100 000,00
Výdaje 144 800,00
+ (zisk)
- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)

Příloha č. 1 - ROZPOČET 
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

Zdravá dětská noha
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

-44 800,00
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis ze 74. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 11.01.2021 od 10:00 hodin  

formou videokonference 

Přítomni: 

Martin Charvát, Petr Kvaš, Jan Mazuch, Jan Nadrchal, Jakub Rychtecký, Tomáš Pelikán, Jiří Rejda, 
Vítězslav Štěpánek, Vladimír Martinec, Ludmila Ministrová, Vít Ulrych 
 

 
Radim Jelínek, vedoucí KP 
Michal Zitko, tajemník 
Věra Netolická, interní audit 
 

 

I. 

Schválení programu jednání 

Program 74. řádné schůze RmP dne 11.01.2021 byl schválen takto: (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

1. Zpráva komise pro pozemky a reklamu 

P: Stránský Dušan, předseda komise pro pozemky a reklamu 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
2. Revokace usnesení - pozemky 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Vodrážková Soňa, odbor majetku a investic 
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví č. 1777354610_MOČR 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
4. Úprava nájemních smluv v souvislosti s rekonstrukcí balkónů v bytových domech č.p.300-301, ul. 

Sluneční, Pardubice 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Pilař Martin, odbor majetku a investic 
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5. Veřejné zakázky KT 

P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Z: Marek Petr, kancelář tajemníka 

6. Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytování služeb technické podpory Hostovaná spisová služba pro 

PO 

P: Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 
Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Z: Czagan Jan, odbor informačních technologií 
Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 

7. Pověření člena zastupitelstva města Pardubic k uzavírání občanských sňatků 

P: Kramář Petr, vedoucí odboru správních agend 
Z: Kramář Petr, vedoucí odboru správních agend 

8. Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Ježková Monika, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
9. Dodatky zřizovacích listin 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
Šťásková Dana, odbor školství, kultury a sportu 

10. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města - PROZRAK o.p.s., Hamzova 

odborná léčebna pro děti a dospělé 

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

Ožďanová Marcela, odbor sociálních věcí 
11. Projektový záměr a identifikační listina projektu - ZUŠ Lonkova 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
12. Podání žádosti o dotaci - integrace cizinců 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
13. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
14. Úprava platových výměrů ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací ve školství zřizovaných 

statutárním městem Pardubice 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
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Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 

15. Poskytnutí ochranných pomůcek 

P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Z: Marek Petr, kancelář tajemníka 

16. Program XXVI. zasedání ZmP dne 21.01.2021 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

17. Záležitosti komisí RmP 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Kutálková Lucie, kancelář primátora 

Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
18. Záštita statutárního města Pardubice 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Svobodová Hana, kancelář primátora 

19. Dohoda o spolupráci – Zavádění strategie BIM na MmP 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Picpauer Jan, odbor majetku a investic 

Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 
20. Diskuse 

 

 

Schválení usnesení ze 73. mimořádné schůze RmP dne 17.12.2020 a jmenování 

ověřovatelů ze 74. řádné schůze RmP dne 11.01.2021 

 

Zápis a usnesení ze 73. mimořádné schůze RmP byly schváleny. 
 
Ověřovateli zápisu ze 74. řádné schůze RmP byli jmenováni Jan Mazuch 

            Vladimír Martinec 

 
 

III. 

Pořadí projednávaných zpráv 

1 

Zpráva komise pro pozemky a reklamu 

 
Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise pro pozemky a reklamu 
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- Stručně vysvětlil předložený obsah návrhu č. 002, shrnul jeho historii s tím, že se jedná o 
dlouhodobě řešenou a velmi komplikovanou problematiku → viz znění návrhu a informace 
v důvodové zprávě. Předložený návrh je koncenzus mezi investorem a SVJ. K dotazu J. 
Rychteckého uvedl, že parkování bude neveřejné, jeho využití bude v kompetenci rozhodnutí 
investora. 

 
 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4959/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

udělení souhlasu statutárního města Pardubice jako vlastníka pozemku označeného jako p.p.č. 

316/14 o výměře 725 m2 a částí pozemků označených jako p.p.č. 316/3 o výměře cca 3 m2, p.p.č. 

316/13 o výměře cca 496 m2  vše v k.ú. Pardubice, společnosti PSN s.r.o., IČO 17048869, se sídlem 

Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, za účelem vydání územního rozhodnutí a stavebního 

povolení pro stavbu parkovacího domu. 
Souhlas bude obsahovat tyto podmínky: 
- nesmí být prováděny žádné zásahy do části pozemku označeného jako p.p.č.316/13 v k.ú. 

Pardubice, které by znemožnily její užívání Městským obvodem Pardubice I.  
- před vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení bude předmětná část pozemku 

vyjmuta ze Statutu města Pardubic, kterým byla svěřena do užívání Městskému obvodu Pardubice 

I. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

vydat souhlas statutárního města Pardubice jako vlastníka pozemku označeného jako p.p.č. 316/14 

o výměře 725 m2 a částí pozemků označených jako p.p.č. 316/3 o výměře cca 3 m2, p.p.č. 316/13 o 

výměře cca 496 m2  vše v k.ú. Pardubice, společnosti PSN s.r.o., IČO 17048869, se sídlem Seifertova 

823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, za účelem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro 

stavbu parkovacího domu. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 12. 2021 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4960/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 2085/17 o výměře 317 m2 v k.ú. Pardubice 

společnosti Harmonie Brno, s.r.o., IČO 26312913, se sídlem Štolbova 2886, Zelené Předměstí, 530 
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02 Pardubice, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby na výše uvedeném 

pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví statutárního města Pardubice, nejpozději však do 5 

let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem vybudování nové komunikace včetně přilehlé 

zeleně v rámci stavby „Parkoviště Štefanikova, Pardubice“. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena po 

ukončení nájemní smlouvy na části pozemků označených jako p.p.č.2085/17 o výměře 400 m2, 

p.p.č. 2085/5 o výměře 40 m2, p.p.č. 4213 o výměře 50 m2, vše v k.ú. Pardubice uzavřené dne 

10.8.2007 se společností Harmonie Brno, s.r.o., IČO 26312913. 
Ve smlouvě o výpůjčce bude ustanovení o podmínkách daných společností Služby města Pardubic 

a.s., IČO 25262572: 
- přeložky  kabelového vedení souboru veřejného osvětlení budou hrazeny z prostředků investora, 
- projektová dokumentace přeložek veřejného osvětlení bude odsouhlasena  SmP a.s  a bude 

odpovídat podmínkám  danými  technickým předpisem " Zásady výstavby veřejného osvětlení na 

území města Pardubic", 
- budou uzavřeny  smlouvy o smlouvách budoucích  o zřízení věcného břemene služebnosti 

inženýrské sítě ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, 

pro  zajištění  trvalé správy,  údržby a rekonstrukce souboru veřejného osvětlení, před zahájením 

územního řízení na stavbu „Parkoviště Štefanikova, Pardubice“, 
- pozemek pod chodníkem spojujícím ul. Štefánikovu s ul. Palackého bude ponechán v majetku 

města Pardubice  v plné šíři mezi opěrnými zdmi pro umístění svítidel veřejného osvětlení vč. 

kabelového vedení, 
- pro přeložky kabelového vedení souboru veřejného osvětlení bude požádáno o zábor stavby až 

do ul. Štefánikova. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odkoupení stavby komunikace včetně přilehlé zeleně vybudované na části pozemku označeném 

jako p.p.č. 2085/17 o výměře 317 m2 v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti Harmonie Brno, 

s.r.o., IČO 26312913, se sídlem Štolbova 2886, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, do vlastnictví 

statutárního města Pardubice, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč + DPH v případě, že stavební úprava 

bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu 

stavebního úřadu na výše uvedenou stavbu. 

III. Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení RM/1239/2007 bod I. v případě, že bude schválen nájem a prodej části pozemku 

označeného jako p.p.č. 2085/17 o výměře cca 437 m2, pozemků označených jako p.p.č. 4213 o 

výměře 433 m2, p.p.č. 2085/5 o výměře 83 m2, vše v k.ú. Pardubice společnosti Harmonie Brno, 

s.r.o., IČO 26312913. 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh zrušení usnesení č. ZM/418/2007 v případě, že bude schválen nájem a prodej části pozemku 

označeného jako p.p.č. 2085/17 o výměře cca 437 m2, pozemků označených jako p.p.č. 4213 o 

výměře 433 m2, p.p.č. 2085/5 o výměře 83 m2, vše v k.ú. Pardubice společnosti Harmonie Brno, 

s.r.o., IČO 26312913. 
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V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2085/17 o výměře 437 m2, pozemků označených jako 

p.p.č. 4213 o výměře 433 m2, p.p.č. 2085/5 o výměře 83 m2, vše v k.ú. Pardubice společnosti 

Harmonie Brno, s.r.o., IČO 26312913, se sídlem Štolbova 2886, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 

na dobu určitou do dne převodu vlastnických práv k výše uvedeným pozemkům na společnost 

Harmonie Brno, s.r.o., IČO 26312913, za nájemné pro podnikatelské aktivity uvedené v Zásadách 

pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve 

vlastnictví statutárního města Pardubice v platném znění,  ve výši 700,- Kč/m2 /rok + DPH v 

případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem vybudování stavby 

„Parkoviště Štefanikova, Pardubice“. 
Nájemní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemní smlouvy na části pozemků označených jako 

p.p.č. 2085/17 o výměře 400 m2, p.p.č. 2085/5 o výměře 40 m2, p.p.č. 4213 o výměře 50 m2, vše v 

k.ú. Pardubice uzavřené dne 10.8.2007 se společností Harmonie Brno, s.r.o., IČO 2631291. 
V nájemní smlouvě bude ustanovení o podmínkách daných společností Služby města Pardubic a.s., 

IČO 25262572: 
- přeložky  kabelového vedení souboru veřejného osvětlení budou hrazeny z prostředků investora, 
- projektová dokumentace přeložek veřejného osvětlení bude odsouhlasena  SmP a.s  a bude 

odpovídat podmínkám  danými  technickým předpisem " Zásady výstavby veřejného osvětlení na 

území města Pardubic", 
- budou uzavřeny  smlouvy o smlouvách budoucích  o zřízení věcného břemene služebnosti 

inženýrské sítě ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, 

pro  zajištění  trvalé správy,  údržby a rekonstrukce souboru veřejného osvětlení, před zahájením 

územního řízení na stavbu „Parkoviště Štefanikova, Pardubice“, 
- pozemek pod chodníkem spojujícím ul. Štefánikovu s ul. Palackého bude ponechán v majetku 

města Pardubice  v plné šíři mezi opěrnými zdmi pro umístění svítidel veřejného osvětlení vč. 

kabelového vedení, 
- pro přeložky kabelového vedení souboru veřejného osvětlení bude požádáno o zábor stavby až 

do ul. Štefánikova. 

VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 2085/17 o výměře cca 437 m2, pozemků 

označených jako p.p.č. 4213 o výměře 433 m2, p.p.č. 2085/5 o výměře 83 m2, vše v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Harmonie Brno, s.r.o., IČO 

26312913, se sídlem Štolbova 2886, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní cenu v čase a 

místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1055-61/20 ze dne 4.11.2020 ve výši 2.500,- 

Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení 

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

Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572. 
Kupní smlouva bude uzavřena: 
- po nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu „Parkoviště Štefanikova, Pardubice“,  
- po doložení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřené mezi žadatelem a 

Společenstvím vlastníků domu čp. 1929-1932, Palackého třída, Pardubice, IČO 27502431. 

VII. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 2085/17 o výměře 317 m2 v k.ú. 

Pardubice se společností Harmonie Brno, s.r.o., IČO 26312913. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2022 

VIII. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení komunikace včetně přilehlé zeleně vybudované na části 

pozemku označeném jako p.p.č. 2085/17 o výměře 317 m2 v k.ú. Pardubice, z vlastnictví 

společnosti Harmonie Brno, s.r.o., IČO 26312913, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD  
T: 31. 1. 2022 

IX. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2085/17 o výměře 437 

m2, pozemků označených jako p.p.č. 4213 o výměře 433 m2, p.p.č. 2085/5 o výměře 83 m2, vše v 

k.ú. Pardubice se společností Harmonie Brno, s.r.o., IČO 26312913. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2022 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4961/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

změnu výměr částí pozemku označeného jako p.p.č. 693/3 dle GP č. 946-35/2020 nově označených 

jako p.p.č. 693/57 o výměře 177 m2 a p.p.č. 693/58 o výměře 7 m2 v k.ú. Staré Čívice a změnu v 

umístění uvedených částí pozemku označeného jako p.p.č. 693/3 dle GP č. 946-35/2020 nově 

označených jako p.p.č. 693/57 o výměře 177 m2 a p.p.č. 693/58 o výměře 7 m2, v k.ú. Staré Čívice 

u smlouvy o výpůjčce V_0402/MO6 uzavřené se společností MECHANUS s.r.o., IČO 03721787, se 

sídlem Popova 1147, 535 01 Přelouč. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce V_0402/MO6 uzavřené se společností MECHANUS s.r.o., 

IČO 03721787 na změnu výměr a umístění částí pozemku označeného jako p.p.č. 693/3 dle GP č. 

946-35/2020 nově označených jako p.p.č. 693/57 o výměře 177 m2 a p.p.č. 693/58 o výměře 7 m2 

v k.ú. Staré Čívice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2022 
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2 

Revokace usnesení - pozemky 

Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4962/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Mění 

stávající text v usnesení č. 'R/3944/2020' týkajícího se zřízení budoucího věcného břemene a 

následně zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2288, p.p.č. 2290/1, 

p.p.č. 2286/1, p.p.č. 2290/29, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti Elektrárny Opatovice, 

a.s., IČO 28800621, se sídlem Opatovice nad Labem – Pardubice 2, PSČ 532 13, z původního textu 

„za jednorázovou náhradu ve výši 200,-Kč/bm+DPH“ na text „za jednorázovou náhradu ve výši 

500,- Kč + DPH“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4963/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'R/2466/2019'. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4964/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 

stávající text uvedený v usnesení č. 'R/8013/2018' týkajícího se zřízení budoucího věcného 

břemene a zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2500/4, p.p.č. 

2499/135, vše v k.ú. Pardubice,  ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035,  ve 

znění  "a zřízení věcného břemene" bez náhrady.  Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 2500/4 v k.ú. Pardubice, v 

rozsahu geometrického plánu č. 9645-148/2020, ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a. s., IČO 

24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502,  spočívajícího v uložení 
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a provozování kabelového vedení VN  a NN v rámci stavby „Pce na Spravedlnosti – přel knn, kvn – 

SMP“ za jednorázovou náhradu ve výši 300,- Kč/bm+DPH. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 2500/4 v k.ú. 

Pardubice, se společností  ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 12. 2021 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/4965/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'R/4134/2020'. 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/4966/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'R/4399/2016' ve znění usnesení č. R/2106/2019. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení bezúplatného věcného břemene na části pozemku označeného jako  p.p.č. 119/2 k.ú. Lány 

na Důlku ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX ve prospěch statutárního města Pardubice, IČ 00274046, 

se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, jakožto vlastníka a každého dalšího vlastníka inženýrské 

sítě spočívajícího v uložení a provozování vedení veřejného osvětlení vybudovaného v rámci 

investiční akce ÚMO Pardubice VI „Doplnění veřejného osvětlení v Lánech na Důlku“ v rozsahu 

geometrického plánu č. 445-31/2017. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o zřízení bezúplatného věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 

119/2 k.ú. Lány na Důlku s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 12. 2021 
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Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/4967/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'R/6088/2017'. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku označeného jako p.p.č. 782/32 k.ú. Staré Čívice 

ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXX, ve prospěch statutárního města Pardubice, IČ 

00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě 

spočívajícího v uložení a provozování nového vedení veřejného osvětlení vybudovaného v rámci 

akce ÚMO Pardubice VI „Přechody pro chodce ve Starých Čívicích“ v rozsahu geometrického plánu 

č. 889-113/1/2018. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena bezúplatně. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku označeného jako p.p.č. 

782/32 k.ú. Staré Čívice s XXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXX.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 12. 2021 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/4968/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'R/2474/2019'. 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/4969/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'R/3929/2020'. 
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Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/4970/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh zrušení usnesení č. Z/1513/2020 bod II. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 2605/59 o výměře 674 m2 (dle geometrického 

plánu č. 9622 – 137/2020 označené jako p.p.č. 2605/196) v k.ú. Pardubice a dlážděné plochy o 

výměře 347 výměře  m2 umístěné na předmětné části pozemku, z vlastnictví statutárního města 

Pardubice do vlastnictví společnosti enteria a.s., IČO 27537790, se sídlem Jiráskova 169, Zelené 

Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní ceny v čase a místě obvyklé stanovené znaleckým posudkem 

č. 33/679/20 ze dne 8.9.2020 ve výši 2.900,-Kč/m2 u části pozemku označeného jako p.p.č. 2605/59 

o výměře 674 m2 v k.ú. Pardubice a znaleckým posudkem č. 34/680/20 ze dne 11.9.2020 ve výši 

900,-Kč/m2 u dlážděné plochy o výměře 347 m2 umístěné na předmětné části pozemku. Ke kupním 

cenám bude přičtena DPH, pokud pozemek případně dlážděná plocha budou spadat do režimu 

podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckých posudků č. 33/679/20 ve výši 

1.750,-Kč a č. 34/680/20 ve výši 6.000,-Kč uhrazené statutárním městem Pardubice. 

 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/4971/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh změny stávajícího textu uvedeného v usnesení č. Z/1504/2020 bod III. týkajícího se 

odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/100 pozemku označeného jako p.p.č. 619 o 

celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXX, do 

vlastnictví statutárního města Pardubice, z původního textu „Kupní smlouva bude uzavřena po 

výmazu zástavního práva váznoucího na předmětném pozemku“ na text „Návrh na vklad změny 

vlastnického práva bude podán na katastr současně se žádostí o výmaz zástavního práva 

váznoucího na předmětné nemovitosti. Přílohou žádosti o výmaz zástavního práva bude již vydané 

Prohlášení o vzdání se zástavního práva vydaného dne 3.11.2020 Hypoteční bankou a.s., IČO: 

13584324, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
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3 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví č. 1777354610_MOČR 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- Doplnil, že dodatek je posledním úkonem pro narovnání vztahů mezi městem a MO ČR ve 

věci pozemků týkajících se propojky Pod Břízkami X Kyjevská. 
 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4972/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví č. 1777354610 ze dne 

20. 10. 2017  mezi Českou republikou – Ministerstvem obrany, IČO 60162694, se sídlem Tychonova 

221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, a statutárním městem Pardubice, IČO 00274046, se sídlem 

Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, jehož předmětem je změna účelu využití pozemků 

převedených do vlastnictví statutárního města Pardubice dle smlouvy o bezúplatném převodu 

vlastnictví č. 1777354610.  
Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví č. 1777354610 je přílohou tohoto 

usnesení. 

4 

Úprava nájemních smluv v souvislosti s rekonstrukcí balkónů v bytových domech 

č.p.300-301, ul. Sluneční, Pardubice 

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4973/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

změny nájemních smluv uzavřených s jednotlivými nájemci bytů v domě č. p. 300 a 301, ul. 

Sluneční, Pardubice spočívající ve snížení výměry pronajímaných bytů včetně jejich příslušenství z 

důvodu provedené rekonstrukce balkonů a tím také ve snížení nájemného, a to s účinností od 

1.2.2021. Bližší specifikace změn a bytů, kterých se změny týkají, je uvedena v příloze č. 1 tohoto 

usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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poskytnutí slevy z nájemného nájemcům bytů v domech č.p. 300 a 301, ul. Sluneční, Pardubice za 

dobu znemožnění užívání balkonů z důvodu jejich opravy ve výši uvedené v příloze č. 2 tohoto 

usnesení, a to za dobu od 1. 7. 2020 do 30. 11. 2020. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic provést změny nájemních smluv dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z: Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP OMI 
T: 28. 2. 2021 

IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic zajistit finanční vypořádání s nájemci bytů v domě č.p. 300 a 301, ul. 

Sluneční, Pardubice dle bodu II. tohoto usnesení. 
Z: Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP OMI 
T: 28. 2. 2021 

5 

Veřejné zakázky KT 

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4974/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 

výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. KT-VZMR-018 s názvem: „Mimořádné 

úklidové práce v budovách Magistrátu města Pardubic“. 

II. Rada města Pardubic 
Rozhodla 

na základě čl. 14 odst. 4 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o přímém zadání 

veřejné zakázky malého rozsahu kategorie II. č. KT-VZMR-001 „Mimořádné úklidové práce v 

budovách Magistrátu města Pardubic“ dodavateli Jana Karásková, se sídlem Brožíkova 431, 530 09 

Pardubice, IČO: 76200311 s max. limitem čerpání ve výši 2 mil. Kč bez DPH za dobu trvání rámcové 

smlouvy. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4975/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Ruší 

výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. KT-VZMR-006 s názvem: „Dodávka 

kancelářského nábytku pro Magistrát města Pardubic“ 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání 

veřejné zakázky malého rozsahu KT-VZMR-002 s názvem „Dodávka kancelářského nábytku pro 

Magistrát města Pardubic“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
 
• AVL - INTERIER v.o.s., Devotyho 1625, 530 02 Pardubice, IČO: 25299964 
• L J spol. sr.o. VÝROBA NÁBYTKU, Nový dvůr 918, 538 03 Heřmanův Městec, IČO: 27467678 
• ELKA 93 s.r.o., Hradecká 839/12, 500 12 Hradec Králové, IČO: 25280112 
• Mias OC spol. s r.o., Krouna 322, 539 43 Krouna, IČO: 00529435 
• Drevotvar.com družstvo, Pražská třída 799/15a, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27482219 
• Výzva bude zveřejněna na www stránkách zadavatele 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadání 

veřejné zakázky malého rozsahu KT-VZMR-002 s názvem „Dodávka kancelářského nábytku pro 

Magistrát města Pardubic“  hodnotící komisi v tomto složení: 
 
• Mgr. Jiří Turek – vedoucí KT 
• Petr Marek DiS. – KT, vedoucí OHS 
• Hana Malátová – KT, OHS 
• Iva Pestrová – KT, OHS 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4976/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 odst. 

2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky 

malého rozsahu č. KT-VZMR-003 s názvem: „Dodávka kancelářských potřeb pro Magistrát města 

Pardubic“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
 
• O P A Z s.r.o., Lonkova 535, 530 09 Pardubice, IČO: 46505466 
• A-Z papír spol. s r.o., Dobšická 3498/13, 669 02 Znojmo, IČO: 26223244 
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• MIKO Office s.r.o., 1. máje 123, 676 02 Moravské Budějovice, IČO: 05438683 
• Z + M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, IČO:26843935 
• PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/13, 568 02 Svitavy, IČO: 25945653 
• Výzva bude zveřejněna na www stránkách zadavatele 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 odst. 

2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky 

malého rozsahu č. KT-VZMR-003 s názvem: „Dodávka kancelářských potřeb pro Magistrát města 

Pardubic“ hodnotící komisi v tomto složení: 
 
• Mgr. Jiří Turek – vedoucí KT 
• Petr Marek DiS. – KT, vedoucí OHS 
• Hana Malátová – KT, OHS 

6 

Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytování služeb technické podpory Hostovaná spisová 

služba pro PO 

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4977/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě o poskytování služeb technické podpory Hostovaná spisová 

služba pro PO mezi statutárním městem Pardubice, IČO: 274046, a společností GEOVAP, spol. s r. 

o., se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, a to ve znění dle přílohy, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb technické podpory Hostovaná spisová služba 

pro PO mezi statutárním městem Pardubice, IČO: 274046, a společností GEOVAP, spol. s r. o., se 

sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, dle přílohy usnesení I. 
 
Z: Zdeňka Malá, vedoucí odboru informačních technologií 
T: 28.2.2021 
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7 

Pověření člena zastupitelstva města Pardubic k uzavírání občanských sňatků 

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4978/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 

v souladu s ustanovením § 11a, odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Jana Hrubeše, DiS., k 

uzavírání občanských sňatků před Magistrátem města Pardubic ve správním obvodu Magistrátu 

města Pardubic jakožto matričního úřadu. 

8 

Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru 

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4979/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 

se zapojením příspěvkové organizace Mateřská škola Mozaika Pardubice, nábřeží Závodu míru 

1961, se sídlem: nábřeží Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice, IČO: 60157241, do projektu 

Pardubického kraje - Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji 

financovaného MPSV z Operačního programu Potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s 

finančním příspěvkem, a to s čerpáním finanční podpory z Operačního programu „Potravinová a 

materiální pomoc“ 6. výzva č. 30_19_010 (viz příloha). 

9 

Dodatky zřizovacích listin 

 
 
Bez rozpravy 

 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4980/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Montessori Pardubice, 

příspěvková organizace, IČ 09652558, se sídlem Erno Košťála 870, Studánka, 530 12 Pardubice, ve 

znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4981/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Pardubice-Svítkov, 

Školní 748, IČ 48161144, se sídlem Školní 748, Svítkov, 530 06 Pardubice, ve znění, které je přílohou 

tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4982/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh dodatku č.7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace RATOLEST, dětská péče a léčebná 

rehabilitace, IČ 00190756, se sídlem K Blahobytu 727, Višňovka, 530 02 Pardubice, ve znění, které 

je přílohou tohoto usnesení. 

10 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města - PROZRAK o.p.s., 

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 

 
Bez rozpravy 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4983/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 498 600 Kč se subjektem 

PROZRAK o.p.s., se sídlem Wintrova I 1123, 530 03 Pardubice, IČO: 22855076, na realizaci projektu 

"Mít oči k vidění", ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 1. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4984/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 269 000 Kč se subjektem 

PROZRAK o.p.s., se sídlem Wintrova I 1123, 530 03 Pardubice, IČO: 22855076, na realizaci projektu 

"CIP - Centrum integrované péče pro děti s poruchami binokulárního vidění", ve znění dle přílohy č. 

1 návrhu tohoto usnesení č. 2. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4985/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč se subjektem 

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, se sídlem Košumberk 80, 538 54 Luže, IČO: 

00183024, na realizaci projektu "Zdravá dětská noha", ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto 

usnesení č. 3. 

11 

Projektový záměr a identifikační listina projektu - ZUŠ Lonkova 

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4986/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

projektový záměr s názvem "Nová budova ZUŠ Lonkova" v rámci projektového řízení projektů a v 

souladu s metodikou projektového řízení, projektu zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-

20-044. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4987/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

v rámci projektového řízení, v souladu s metodikou projektového řízení a směrnicí č. 10/2019 - 

Řízení projektů, Identifikační listinu projektu s názvem "Nová budova ZUŠ Lonkova“ - vydefinování 

zadání pro zahájení projekčních prací", zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-20-044. 

12 

Podání žádosti o dotaci - integrace cizinců 

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4988/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

účast na projektu "Podpora integrace cizinců - Pardubice 2021" s celkovým rozpočtem 1 872 000Kč. 

Projekt je financovaný z dotačního titulu MVČR Projekty obcí na podporu integrace cizinců na 

lokální úrovni v roce 2021. Žádost o dotaci je přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 1. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4989/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 

s povinnou finanční spoluúčastí města ve výši 10% celkových nákladů, tj. 187 200 Kč. Položka je 

kryta rozpočtem města (usnesení ZmP ze dne 17. 12. 2019, č. Z/1840/2020) 

13 

Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 

 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- Opravil dvě formální chyby v příloze č. 1 návrhu usn. č. 005, poslední strana. 
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Bez rozpravy 

 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů rady Jakuba Rychteckého, Vladimíra Martince, Ludmily Ministrové, Jana Mazucha, Víta Ulrycha, 
Petra Kvaše podána informace o jejich poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4990/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 1.200.000,- Kč subjektu 

Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, sídlo: K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice na realizaci projektu "Sportovní činnost mládežnických družstev". Dotace nebude 

poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 1.200.000,- Kč se subjektem Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, sídlo: K 

Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Sportovní činnost 

mládežnických družstev" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4991/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 2.295.000,- Kč subjektu 

Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, sídlo: K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice, na realizaci projektu "Nájemné spojené s mistrovskými utkáními A-mužstva v areálu 

Vršovický Ďolíček". Dotace bude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 2.295.000,- Kč se subjektem Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, sídlo: K 

Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Nájemné spojené s 

mistrovskými utkáními A-mužstva v areálu Vršovický Ďolíček" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4992/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 900.000,- Kč subjektu FK 

PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na 

realizaci projektu "Dívčí a ženský fotbal". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 900.000,- Kč se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 

215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na realizaci projektu "Dívčí a ženský fotbal" dle přílohy č. 1 

tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/4993/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 3.800.000,- Kč subjektu FK 

PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na 

realizaci projektu "Sportovní činnost mládežnických družstev - muži". Dotace nebude poskytnuta v 

režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 3.800.000,- Kč se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie 

Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na realizaci projektu "Sportovní činnost 

mládežnických družstev - muži" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/4994/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 1.300.000,- Kč subjektu FK 

PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na 

realizaci projektu "Klubová akademie FK Pardubice". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de 

minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 1.300.000,- Kč se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie 

Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na realizaci projektu "Klubová akademie FK 

Pardubice" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/4995/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 2.850.000,- Kč subjektu 

Basketbalový klub Pardubice z.s., IČO: 67441629, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice, na realizaci projektu "Činnost Basketbalového klubu Pardubice". Dotace nebude 

poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 2.850.000,- Kč se subjektem Basketbalový klub Pardubice z.s., IČO: 67441629, sídlo: 

V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Činnost Basketbalového 

klubu Pardubice" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/4996/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 1.400.000,- Kč subjektu 

Nadační fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje, IČO: 05092302, sídlo: 17. 

listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Regionální fotbalová 

akademie Pardubického kraje". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 1.400.000,- Kč se subjektem Nadační fond regionální Fotbalové akademie 

Pardubického kraje, IČO: 05092302, sídlo: 17. listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na 

realizaci projektu "Regionální Fotbalová akademie Pardubického kraje" dle přílohy č. 1 tohoto 

usnesení. 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/4997/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 240.000,- Kč subjektu 

Univerzitní sportovní klub Pardubice, z.s., IČO: 46494049, sídlo: Univerzita Pardubice, Studentská 

95, 532 10 Pardubice na realizaci projektu "Podpora univerzitního sportu". Dotace nebude 

poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 240.000,- Kč se subjektem Univerzitní sportovní klub Pardubice, z.s., IČO: 46494049, 

sídlo: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice na realizaci projektu "Podpora 

univerzitního sportu" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/4998/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 120.000,- Kč subjektu 

Pardubická sportovní organizace, z.s., IČO: 60159910, sídlo: Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 530 

02 Pardubice na realizaci projektu "Regionální olympiáda dětí a mládeže 2021". Dotace nebude 

poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 

sportu ve výši 120.000,- Kč se subjektem Pardubická sportovní organizace, z.s., IČO: 60159910, 

sídlo: Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Regionální 

olympiáda dětí a mládeže 2021" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
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Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/4999/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 17.100.000,- Kč subjektu HOCKEY 

CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 60112476, sídlo: Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice na realizaci projektu "Podpora mládežnického hokeje v roce 2021". Dotace nebude 

poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 

17.100.000,- Kč subjektu HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 60112476, sídlo: Sukova 

třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Podpora mládežnického 

hokeje v roce 2021" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/5000/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 3.600.000,- Kč subjektu BK 

Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci 

projektu "Provozní náklady A-týmu BK JIP Pardubice". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de 

minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 

3.600.000,- Kč subjektu BK Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 

02 Pardubice na realizaci projektu "Provozní náklady A-týmu BK JIP Pardubice" dle přílohy č. 1 

tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/5001/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh poskytnout individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 1.450.000,- Kč subjektu BK 

Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci 

projektu "Golden Talents 2021". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace  z rozpočtu města ve 

výši 1.450.000,- Kč subjektu BK Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 

530 02 Pardubice na realizaci projektu "Golden Talents 2021" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/5002/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 3.300.000,- Kč společnosti Dostihový 

spolek a.s., IČO: 48155110, sídlo: Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci 

projektu "Podpora dostihových sportů a udržení kvality dostihového závodiště v Pardubicích". 

Dotace bude poskytnuta v režimu „blokové výjimky“, ve formě provozní dotace na sportovní 

infrastrukturu. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 

3.300.000,- Kč se společností Dostihový spolek a.s., IČO: 48155110, sídlo: Pražská 607, Zelené 

Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Podpora dostihových sportů a udržení kvality 

dostihového závodiště v Pardubicích" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 

14 

Úprava platových výměrů ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací ve školství 

zřizovaných statutárním městem Pardubice 

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5003/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Určuje 
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s účinností od 01.01.2021 plat dle návrhu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací ve 

školství zřizovaných statutárním městem Pardubice. 

15 

Poskytnutí ochranných pomůcek 

Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5004/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí 2 000 ks respirátorů pro zaměstnance mateřských škol + 2 zdravotnických organizací 

Lentilka a Ratolest, dle seznamu, který je přílohou tohoto usnesení. 

16 

Program XXVI. zasedání ZmP dne 21.01.2021 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města  
- Na základě připomínek byl jeden bod stažen a jeden následně doplněn → viz bod č. 6 

  
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5005/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

program XXVI. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.01.2021 včetně předkladatelů takto: 
 
1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
2. Převody a prodeje nemovitostí 
P: Stránský Dušan, předseda komise pro pozemky a reklamu 
 
3. Problematika HC Dynamo Pardubice a. s. 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
4. Schválení dotační smlouvy na provoz MFA se společností RFP a.s. 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
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5. Změna obsazení představenstva EBA a.s. 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
6. Informace o zpracování návrhu stavby parkovacího domu U Stadionu 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
7. Dodatky smluv o poskytování služeb se SmP a.s. 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
8. Projektový záměr - Most kpt.Bartoše v Polabinách 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
9. Revokace usnesení - pozemky 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví č. 1777354610_MOČR 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
11. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
12. Závěrečná změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
13. I. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - rozpočtová opatření 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
14. Dodatky zřizovacích listin 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
15. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
16. Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb města Pardubic na období 2021-2025 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
17. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města - PROZRAK o.p.s., Hamzova 

odborná léčebna pro děti a dospělé 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
18. Revokace usnesení Z/1873/2020 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
19. Diskuse 
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Informativní zpráva:  
 
Stav pořizování územního plánu, změn územního plánu a územně plánovacích podkladů 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
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Záležitosti komisí RmP 

 
Bez rozpravy 

 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5006/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Jmenuje 

pana Tibora Schwarze, xxxxxxxxxxxxxx (Piráti) členem Komise pro životní prostředí Rady města 

Pardubic. 
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Záštita statutárního města Pardubice 

 
Bez rozpravy 

 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5007/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

udělení záštity statutárního města Pardubice nad akcí RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA, setkání 

HASIČŮ a bezpečnostních složek, která se uskuteční v Pardubicích 11. - 12. září 2021. 
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Dohoda o spolupráci – Zavádění strategie BIM na MmP 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5008/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření bezúplatné Dohody o spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci, státní 

příspěvkovou organizací, se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1, IČO: 00274046 v rámci 

projektu „Zavádění strategie BIM na Magistrátě města Pardubice“. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít Dohodu o spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci, státní příspěvkovou organizací, 

se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1, IČO: 00274046 v rámci projektu „Zavádění 

strategie BIM na Magistrátě města Pardubice“. 
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 28.2.2021 
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Diskuse 

Radim Jelínek: vznesl dotaz na začátek ZmP dne 21.01.2021 →12:00 hodin 
 
Vít Ulrych: požádal o informace týkající se výběrového řízení na zhotovitele projektu Letní stadion 
→reagoval J. Nadrchal s tím, že informace budou součástí materiálů na RmP 19.01.2021 a měly by 
členům RmP odejít pravděpodobně do 15.01.2021 v režimu „důvěrné“. 
 
Martin Charvát: vznesl dotaz na aktuální informace k očkování proti COVID 19 v našem regionu →V. 

Ulrych uvedl, že má pouze veřejné informace, že očkovací centrum by mělo být v budově krajského 
úřadu – bývalá reálka. Požádal o přizvání k jednáním na toto téma. 
 
_____________________________________________________________________________ 

Schůze byla ukončena v 10:40 hodin. 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
……………………………………… 
Martin Charvát 

primátor města Pardubic  
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Ověřovatelé: 

 

 
 
 
 
 
…………………………………………….        
Jan   M a z u c h  

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Vladimír  M a r t i n e c       

__________________________________________________________________________________ 
Pardubice 13.01.2021      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. KP 
Originál (30 stránek) zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou 
být na webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1.  

 

 
        
 

 

 

 

 

 

 


