




















































































Příloha k návrhu usnesení  

SEZNAM NEMOVITOSTÍ 
 
ZmP usnesením č. xxxxxxxxx ze dne 12. 3. 2013 schválilo v rámci 1. etapy prodej těchto 
nemovitostí: 
 
1. nebytové jednotky č. 54/13 o celkové výměře 578,41 m2, která je situována v 1. n.p., v 1. p.p. a 
v mezipatře domu č.p. 51 a 54, ve vchodě č.p. 54, ul. Karla IV. stojícího na pozemku označeném 
jako stavební parcela č. 5209/2 a dále spoluvlastnického podílu ve výši id. 2943/10000 na 
společných částech uvedeného domu a pozemku, vše v k.ú. a obci Pardubice, části obce Zelené 
Předměstí. Uzavřená nájemní smlouva nebude ukončena, přejde spolu s přechodem vlastnictví 
nemovitosti na nového vlastníka. Smlouva o výpůjčce bude ukončena dohodou nebo výpovědí. 
 
2. nebytové jednotky č. 1325/5 o celkové výměře 243,7 m2, která je situována v 1. n.p. a 1. p.p. 
domu č.p. 1325 a 1326, ve vchodě č.p. 1325, ulice Sakařova stojícího na pozemcích označených 
jako stp.č. 4650 a 4651 a dále spoluvlastnického podílu ve výši id. 2858/10000 na společných 
částech uvedeného domu a pozemcích, vše v k.ú. a obci Pardubice, části obce Bílé Předměstí. 
Nájemní smlouva končí k 30.4.2013 na základě výpovědi podané nájemcem, v době prodeje bude 
nebytový prostor volný. 
 
3. objektu bez č.p. ve dvoře Sportovního gymnázia ul. Dašická stojícího na pozemku označeném 
jako st.p.č. 1244/2 a pozemku označeného jako st.p.č. 1244/2 vše v k.ú. a obci Pardubice, části 
obce Bílé Předměstí. Uzavřená nájemní smlouva nebude ukončena, přejde spolu s přechodem 
vlastnictví nemovitosti na nového vlastníka. Bezúplatné věcné břemeno váznoucí na pozemku 
označeném jako p.p.č. 625/16 v k.ú. a obci Pardubice spočívající v právu chůze a jízdy zřízené za 
účelem vstupu do objektu bez č.p. stojícím na pozemku označeném jako st.p.č. 1244/2 k.ú. a obec 
Pardubice v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 6171-130/2007 ze dne 17.1.2008 
přejde spolu s přechodem vlastnictví nemovitosti na nového vlastníka. 
 
4. čtyř nebytových jednotek nacházejících se v domě č.p. 118, 119, 120, 121, 122 a 123 Družstevní 
ul. stojícím na pozemku označeném jako stp.č. 5203 v obci a k.ú. Pardubice, část obce Polabiny 
včetně příslušných podílů na společných částech uvedeného domu a pozemku: 
4.1. nebytové jednotky č. 118/10 o celkové výměře 71 m2, která je situována v 1. p.p. 
předmětného domu, ve vchodě č.p. 118 a spoluvlastnického podílu ve výši id. 710/32138 na 
společných částech uvedeného domu a pozemku. Nebytový prostor je volný.  
4.2. nebytové jednotky č. 120/10 o celkové výměře 71 m2, která je situována v 1. p.p. 
předmětného domu, ve vchodě č.p. 120 a spoluvlastnického podílu ve výši id. 710/32138 na 
společných částech uvedeného domu a pozemku. Uzavřená nájemní smlouva nebude ukončena, 
přejde spolu s přechodem vlastnictví nemovitosti na nového vlastníka.  
4.3. nebytové jednotky č. 121/10 o celkové výměře 71 m2, která je situována v 1. p.p. 
předmětného domu, ve vchodě č.p. 121 a spoluvlastnického podílu ve výši id. 710/32138 na 
společných částech uvedeného domu a pozemku. Uzavřená nájemní smlouva nebude ukončena, 
přejde spolu s přechodem vlastnictví nemovitosti na nového vlastníka.  
4.4. nebytové jednotky č. 123/10 o celkové výměře 58 m2, která je situována v 1. p.p. 
předmětného domu, ve vchodě č.p. 123 a spoluvlastnického podílu ve výši id. 580/32138 na 
společných částech uvedeného domu a pozemku. Uzavřená nájemní smlouva nebude ukončena, 
přejde spolu s přechodem vlastnictví nemovitosti na nového vlastníka. 
 
5. objektu č.p. 151 ul. U Josefa stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 8478 a pozemku 
označeného jako st.p.č. 8478 vše v k.ú. a obci Pardubice, části obce Cihelna. Uzavřená nájemní 
smlouva nebude ukončena, přejde spolu s přechodem vlastnictví nemovitosti na nového 
vlastníka. 
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6. objektu č.p. 152 ul. U Josefa stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 8479 a pozemku 
označeného jako st.p.č. 8479 vše v k.ú. a obci Pardubice, části obce Cihelna. Uzavřená nájemní 
smlouva nebude ukončena, přejde spolu s přechodem vlastnictví nemovitosti na nového 
vlastníka. 
 
7. objektu č.p. 153 ul. U Josefa stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 8480 a pozemku 
označeného jako st.p.č. 8480 vše v k.ú. a obci Pardubice, části obce Cihelna. Uzavřená nájemní 
smlouva nebude ukončena, přejde spolu s přechodem vlastnictví nemovitosti na nového 
vlastníka. 

 
8. objektu č.p. 154 ul. U Josefa stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 8481 a pozemku 
označeného jako st.p.č. 8481 vše v k.ú. a obci Pardubice, části obce Cihelna. Uzavřená nájemní 
smlouva nebude ukončena, přejde spolu s přechodem vlastnictví nemovitosti na nového 
vlastníka. 
 
9. nebytové jednotky č. 1633/4 o celkové výměře 38,15 m2, která je situována v 1. n.p. domu č.p. 
1633 ulice Železničního pluku stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 2592 a dále 
spoluvlastnického podílu ve výši id. 509/10000 na společných částech uvedeného domu a 
pozemku, vše v k.ú. a obci Pardubice, části obce Zelené Předměstí. Nebytový prostor bude 
k 1.3.2013 volný. 
 
10. nebytové jednotky č. 2163/21 o celkové výměře 56,64 m2, která je situována v 1. p.p. domu 
č.p. 2162, 2163 a 2164 Lexova ulice stojícího na pozemku označeném jako stp.č. 3694 a dále 
spoluvlastnického podílu ve výši id. 143/10000 na společných částech uvedeného domu a 
pozemku, vše v k.ú. a obci Pardubice, části obce Zelené Předměstí. Nebytový prostor je volný. 
 



 

  1 
 

 
I. změna rozpočtu města Pardubic – rok 2013 

Zdrojová část 
 
Zvýšení a snížení příjmové části rozpočtu má dopad do výdajové části rozpočtu. 
 
Přesuny v příjmové části rozpočtu 
 
Přesun ve výši Kč 100,0 tis. z položky 211 Příjmy z vlastní činnosti – KT ostatní příjmy na položku 213 
Příjmy z pronájmu majetku - KT příjmy z pronájmu hudebního sálu. 
 
Přesun ve výši Kč 1 200,0 tis. z položky 412 Převody mezi rozpočty obcí – platby za docházku žáků ZŠ 
na položku FV minulých let – doplatky od obcí – platby za docházku žáků za rok 2012. Jedná se o 
finanční prostředky za docházku dětí do škol v závěru roku 2012. Od roku 2013 jsou platby z oblasti 
školství na základě novelizace zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní součástí RUD. 
 

Přesun ve výši Kč 189,6,0 tis. z položky 23 Předpokládaná výše dotace na životní prostředí na položku 
411 Dotace MZe na činnost odborného lesního hospodáře. 
 

Přesun ve výši Kč 300,0 tis. z položky 23 Předpokládaná výše dotace na výkon činnosti JKM na 
položku 411 Dotace MPO na výkon činnosti JKM. 
 
Přesun ve výši Kč 120,0 tis. z položky 312 Očekávaný transfer z MO V – nám. Dukelských hrdinů – 
PD na položku 12 Transfer z MO V – IPRM Náměstí Dukelských hrdinů – PD. 
 
Přesun ve výši Kč 880,0 tis. z položky 312 Očekávaný transfer z MO V – IPRM K Višňovce po S.K. 
Neumanna – vč. vnitrobloku na položku 12 Transfer z MO V – IPRM K Višňovce po S.K. Neumanna 
– vč. vnitrobloku. 
 

Přesun ve výši Kč 675,0 tis. z položky 312 Očekávaný transfer z MO V – IPRM ul. V Ráji (před 
basketbalovou halou) na položku 12 Transfer z MO V – IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou). 
 

Přesun ve výši Kč 91,8 tis. z položky 23 Předpokládaná výše dotace na projekt Central MeetBike na 
položku 415 Dotace od mezinárodních institucí na projekt Central MeetBike. 
 
Zvýšení a snížení příjmové části rozpočtu 
  
Daně z příjmů právnických osob za obce      Zvýšení o Kč 59 186,9 tis. 
Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 59 186,9 tis. o daň z příjmů právnických osob 
za obce, kdy na základě zákona o rozpočtovém určení daní jsou výlučnými příjmy obcí výnosy daně 
příjmů z právnických osob v případě, kdy je obec poplatníkem této daně. Daňová povinnost k dani 
z příjmů právnických osob za obec tvoří za rok 2012 částku ve výši 59 186 900 Kč.  
 

OŽP – příjmy z pronájmu VaK            Zvýšení o Kč 10,0 tis. 
Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 10,0 tis. o finanční prostředky vyplývající 
z uzavřených smluv o nájmu a provozování vodovodů a kanalizačních stok vč. všech dodatků s VaK, 
a.s. Pardubice. 
 

OŽP – příjmy za využívání a zneškodňování odpadů          Zvýšení o Kč 200,0 tis. 
Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 200,0 tis. příjmy za využívání a 
zneškodňování odpadů od společností Asekol, s.r.o., Elektrowin, a.s. a Ekolamp, s.r.o. 
 

Přijaté neinvestiční dary             Zvýšení o Kč 48,8 tis. 
Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 48,8 tis. o příjem neinvestičních darů ve výši 
Kč 24,4 tis. od primátorky města MUDr. Štěpánky Fraňkové a ve výši Kč 24,4 tis. od náměstka 
primátorky Ing. Jiřího Rozinka. 
 

Předpokládaná výše dotace – Specialista intervence ZŠ A. Krause            Zvýšení o Kč 57,0 tis. 
Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 57,0 tis. o očekávanou výši dotace na projekt 
Specialista intervence na ZŠp. A. Krause na základě podané žádosti o dotaci na MV ČR v rámci 
Programu prevence kriminality.  
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Předpokládaná výše dotace – Klub a aktivity pro děti – Češkova           Zvýšení o Kč 126,0 tis. 
Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 126,0 tis. o očekávanou výši dotace na projekt 
Udržení klubu a návazných aktivit na městské ubytovně v sociálně vyloučené lokalitě ul. Češkova na 
základě podané žádosti o dotaci na MV ČR v rámci Programu prevence kriminality.  
 

Předpokládaná výše dotace – Podpora terénní sociální práce             Snížení o Kč 20,0 tis. 
Jedná se o snížení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 20,0 tis. na základě úpravy projektu a podané 
žádosti o dotaci na MPSV ČR v rámci programu Podpora terénní práce.  
 

Předpokládaná výše dotace – Revitalizace zahrad u škol na území MO III Snížení o Kč 67,2 tis. 
Jedná se o snížení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 67,2 tis. na základě projektu a podané žádosti 
o dotaci.   
 

Předpokládaná výše dotace – Revitalizace odstaveného ramene Hatí     Zvýšení o Kč 331,7 tis. 
Očekávaný transfer z MO VIII – Revitalizace odst. Ramene Hatí           Snížení o Kč 334,0 tis. 
Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 331,7 tis. o předpokládanou výši dotace na 
základě projektu a podané žádosti o dotaci a zároveň snížení příjmové části rozpočtu v celkové výši 
Kč 334,0 tis. o očekávaný příjem transferu z MO VIII, jako vlastního spolupodílu na realizaci akce.  
 

Předpokládaný příjem od ÚP – příspěvek na výkon pěstounské péče     Zvýšení o Kč 480,0 tis. 
Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 480,0 tis. o předpokládaný příjem finančních 
prostředků od Úřadu práce na státní příspěvek na výkon pěstounské péče na základě §47d novely 
zákona 359/1999 Sb., O právní ochraně dětí.  
 

Předpokládaná výše dotace – Asistent prevence kriminality            Zvýšení o Kč 111,2 tis. 
Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 111,2 tis. o očekávanou výši dotace na projekt 
Asistent prevence kriminality na základě podané žádosti o dotaci na MV ČR v rámci Programu 
prevence kriminality.  
 

Ostatní nedaňové příjmy      Snížení o Kč 54 000,0 tis. 
Jedná se o snížení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 54 000,0 tis. Ostatní nedaňové příjmy. Jedná 
se o předpokládanou výši nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření roku 2012. Tyto 
finanční prostředky budou do rozpočtu města zapojeny prostřednictvím financování. 
 
Předpokládaná výše dotace – ZŠ Závodu míru – RÚE            Zvýšení o Kč 146,0 tis. 
Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 146,0 tis. o očekávanou výši dotace na projekt 
Realizace úspor energie na ZŠ Závodu míru dle podané žádosti o dotaci.  
 
IPRM Revitalizace prostor ul. Rokycanova        Snížení o Kč 3 800,0 tis. 
Jedná se o snížení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 3 800,0 tis. položka předpokládaná výše 
dotace na realizaci akce Revitalizace prostoru před poliklinikou v ul. Rokycanova na základě 
výběrového řízení.  
 
IPRM K Višňovce po S.K. Neumanna vč. vnitrobloku – dotace         Snížení o Kč 6 142,7 tis. 
IPRM K Višňovce po S.K. Neumanna vč. vnitrobloku – transfer MO V       Snížení o Kč 91,6 tis. 
Jedná se o snížení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 6 142,7 tis. položka předpokládaná výše 
dotace a ve výši Kč 91,6 tis. očekávaný transfer z MO V na realizaci akce K Višňovce po S.K. 
Neumanna vč. vnitrobloku na základě výběrového řízení. 
 

Předpokládaná dotace IPRM nám. Dukelských hrdinů – PD           Zvýšení o Kč 273,0 tis. 
Předpokládaný transfer MO V – IPRM nám. Dukelských hrdinů – PD       Zvýšení o Kč 48,0 tis. 
Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 321,0 tis. o příjem dotace a transferu z MO 
V na zpracování projektové dokumentace na realizaci akce v rámci IPRM náměstí Dukelských hrdinů. 
Celková částka předpokládaného transferu z MO V činní Kč 120,0 tis. a bude zároveň přesunuta 
z položky 312 očekávané transfery na položku 12 Transfery z MO V (viz přesuny výše). 
 
Dotace RR – KC – Informační centrum – projekt Pardubicko          Zvýšení o Kč 377,9 tis. 
Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 377,9 tis. o finanční prostředky na projekt 
Pardubicko – v cestovním ruchu si musíme pomáhat.  
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Dotace MF – Volba prezidenta        Snížení o Kč 2 229,8 tis. 
Jedná se o snížení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 2 229,8 tis. o finanční prostředky na výdaje 
spojené s konáním voleb prezidenta, které budou přeposlány na jednotlivé městské obvody a to: MO I 
– Střed ve výši Kč 600,0 tis., MO II – Polabiny ve výši Kč 380,0 tis., MO III – Studánka ve výši Kč 
392,0 tis., MO IV – Pardubičky ve výši Kč 125,8 tis., MO V – Dukla ve výši Kč 470,0 tis., MO VI – 
Svítkov ve výši Kč 120,0 tis., MO VII – Rosice nad Labem ve výši Kč 130,0 tis. a MO VIII – 
Hostovice ve výši Kč 12,0 tis. 
 

Dotace Pk – VČD Grand festival smíchu             Zvýšení o Kč 50,0 tis. 
Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 50,0 tis. o příjem dotace z rozpočtu 
Pardubického kraje pro VČD na Grand festival smíchu. 
 
Dotace z rozpočtu Pk – provoz monitorovací stanice          Zvýšení o Kč 100,0 tis. 
Dotace z rozpočtu Pk – provoz monitorovací stanice – transfer MO V        Snížení o Kč 50,0 tis. 
Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 100,0 tis. o finanční prostředky z rozpočtu 
Pardubického kraje na provoz monitorovací stanice na území města a zároveň snížení příjmové části 
rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. o transfer finančních prostředků na provoz monitorovací stanice na 
městský obvod V – Dukla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financování 
 
Zvýšení položky 811. Krátkodobé financování ve výši Kč 54 000,0 tis. zapojení nevyčerpaných 
finančních prostředků z roku 2012. 
 
Zvýšení položky 811. Krátkodobé financování ve výši Kč 1 029,6 tis. finanční vypořádání dotací se 
státním rozpočtem a KÚ Pardubického kraje za rok 2012. 
 
Zvýšení položky 811. Krátkodobé financování ve výši Kč 243 414,5 tis. zapojení nevyčerpaných 
finančních prostředků z roku 2012. Konkrétní použití je uvedeno v tabulkové části – výdaje města. 
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I. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2013 
Výdajová část 

  
Výdaje zařazené k pokrytí jsou současně uvedeny v tabulkové části. 
 

Správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie 
 
Provoz MP vč. DDH               Zvýšení o Kč 60,0 tis. 
Finanční prostředky na nákup vybavení pořádkové jednotky Městské policie. 

 
Správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora 

 
Referendum              Zvýšení o Kč 1 000,0 tis. 
Finanční prostředky na náklady spojené s pořádáním místního referenda v roce 2013. 

 
Prezentace města                  Zvýšení o Kč 15,0 tis. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 ve výši Kč 15,0 tis. z položky Prezentace 
města na úhradu účasti na veletrhu Holiday World v roce 2012. Fakturace se uskutečnila v roce 2013. 

 
Komunikace s veřejností              Zvýšení o Kč 700,0 tis. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012.  
 
Projekt CreArt – vlastní zdroje             Zvýšení o Kč 353,0 tis. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 ve výši Kč 353,0 tis. z položky Projekt 
CreArt na realizaci další části pětiletého dotačního projektu. 

  
Správce rozpočtových prostředků 598 – Odbor ekonomický 

 
Platba daně z příjmů právnických osob za obce    Zvýšení o Kč 59 186,9 tis.  
Finanční prostředky – daň z příjmů právnických osob za obce, kdy na základě zákona o rozpočtovém 
určení daní jsou výlučnými příjmy obcí výnosy daně příjmů z právnických osob v případě, kdy je obec 
poplatníkem této daně. Daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob za obec tvoří za rok 2012 
částku ve výši 59 186 900 Kč.  
 
Finanční vypořádání se státním rozpočtem       Zvýšení o Kč 1 029,6 tis.  
Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím z Všeobecné pokladní správy na Sociálně-právní 
ochranu dětí ve výši Kč 484,0 tis., z ostatních ministerstev na program Podpora terénní sociální práce 
ve výši Kč 58,4 tis., Výkon činnosti JKM ve výši Kč 19,5 tis., dotace na úhradu výdajů souvisejících 
s konáním voleb do Zastupitelstev krajů ve výši Kč 326,7 tis., Program prevence kriminality ve výši Kč 
72,8 tis., Program regenerace městské památkové rezervace ve výši Kč 33,0 tis., a vrácení vymožených 
neoprávněně vyplacených dávek sociální péče za roky 2010 až 2012 ve výši Kč 35,2 tis.  
 
Volba prezidenta – dotace – transfery na MO       Snížení o Kč 2 229,8 tis.  
Finanční prostředky na výdaje spojené s konáním voleb prezidenta, které budou přeposlány na 
jednotlivé městské obvody a to: MO I – Střed ve výši Kč 600,0 tis., MO II – Polabiny ve výši 
Kč 380,0 tis., MO III – Studánka ve výši Kč 392,0 tis., MO IV – Pardubičky ve výši Kč 125,8 tis., MO 
V – Dukla ve výši Kč 470,0 tis., MO VI – Svítkov ve výši Kč 120,0 tis., MO VII – Rosice nad Labem 
ve výši Kč 130,0 tis. a MO VIII – Hostovice ve výši Kč 12,0 tis. 
 
Finanční prostředky z VHP z roku 2012 (11 a 12/2012)  Zvýšení o Kč 14 400,8 tis. 
Rezerva Rady        Zvýšení o Kč 48,8 tis. 
Obecná rezerva rozpočtu     Snížení o Kč 3 995,6 tis. 
Havarijní rezerva rozpočtu           Zvýšení o Kč 60 000,0 tis. 
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Správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic 
 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 
 
Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené – pozemek Vinice          Zvýšení o Kč 425,0 tis. 
Finanční prostředky na realizaci výkupu pozemku v ulici K Vinici o výměře 345 m2 za účelem 
vybudování komunikace a parkovacích stání, na žádost MO V – Dukla. Finanční prostředky byly 
převedeny z MO V – Dukla v roce 2012. 
 
Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené – pozemky v areálu MAS    Zvýšení o Kč 1 000,0 tis. 
Finanční prostředky na výkup pozemku v areálu Městského atletického stadionu v Pardubicích od pí. 
Hampejsové za nabídkovou cenu Kč 5 999,4 tis. Finanční prostředky ve výši Kč 5 000,0 tis. byly 
schváleny usnesením ZM/1076/2012. 
 
Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené          Zvýšení o Kč 100,0 tis.  
Finanční prostředky na odkoupení pozemků, které jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví města od 
soukromých případně právnických osob, jejichž prodej byl odsouhlasen v roce 2012. 
 
Náměstí Republiky – PD          Zvýšení o Kč 500,0 tis. 
Finanční prostředky na dopracování projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení. 
 
Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského – pasportizace – dotace Vak          Zvýšení o Kč 420,0 tis. 
Finanční prostředky na základě uzavřené smlouvy s VaK Pardubice o finanční podpoře na pasportizaci 
přípojek, která byla projednána v roce 2012.  
 
Podzemní kontejnery – PD           Zvýšení o Kč 160,0 tis. 
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na pro stavební povolení na realizaci 
podzemních kontejnerů pro lokality: Nábřeží Závodu míru čp. 1844, ul. Družby (u velkého parkoviště 
Polabiny, Na Drážce čp. 1568 (u Galanty) a nám. Dukelských hrdinů čp. 2160. 
 
Kruhový objezd Kpt. Bartoše – Bělehradská (u Kauflandu)          Zvýšení o Kč 102,5 tis. 
Finanční prostředky na majetkoprávní vypořádání pozemků (směna a výkup) vč. geometrického plánu. 
Realizace investiční akce byla dokončena v roce 2012. 
 
Rekonstrukce točny MHD Drozdice            Zvýšení o Kč 53,5 tis. 
Finanční prostředky na uvolnění pozastávky ve výši 53 461,60 Kč vyplývající ze smlouvy o dílo SmP po 
odstranění vad a nedodělků (04/2013). Realizace investiční akce byla dokončena v roce 2012. 
 

Bezpečnost cyklistické dopravy – opatření – realizace        Zvýšení o Kč 3 000,0 tis. 
Finanční prostředky na realizaci dopravně organizačních opatření na základě požadavků OHA – 
koordinátora cyklistické dopravy v Pardubicích. Jedná se o úseky ul. Jahnova, Prokopův most – 
gymnázium Dašická, ul. Smilova a Štrossova. 
 
CS koupaliště Cihelna – Žlutý pes – PD a ost. náklady          Zvýšení o Kč 200,0 tis. 
Finanční prostředky na uvolnění pozastávky vyplývající ze smlouvy o dílo (High design) do doby 
zajištění vyjádření všech účastníků řízení v rámci územního řízení a na případné další stupně PD ke 
stavebnímu řízení. 
 
Aquacentrum Pardubice (PaP) – měření hluku           Zvýšení o Kč 200,0 tis. 
Aquacentrum Pardubice (PaP) – doplnění vodních atrakcí – PD            Zvýšení o Kč 200,0 tis. 
Finanční prostředky ve výši Kč 200,0 tis. na provedení nových měření hluku na komunikacích 
přilehlých k plaveckému areálu pro kolaudaci stavby na základě požadavků KHS. V případě 
nepříznivých výsledků bude nutné provést úpravy na přilehlých komunikacích – zkušební provoz byl 
prodloužen do 06/2013, a finanční prostředky ve výši Kč 200,0 tis. na zadání zpracování 
jednostupňové PD (Code) na doplnění vodních atrakcí na základě požadavku z PP ze dne 29. 1.2013. 
 
Rekonstrukce zálivů ul. Kpt. Nálepky            Zvýšení o Kč 71,0 tis. 
Finanční prostředky na realizaci akce dle nákladů vyplývajících z PD pro zahájení VŘ (PD dokončena, 
SP připraveno). 
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DDM Alfa – projekt zateplení objektu a EA        Zvýšení o Kč 92,0 tis. 
MŠ E. Košťála – projekt zateplení objektu a EA        Zvýšení o Kč 89,0 tis. 
Finanční prostředky na aktualizaci PD (EVČ), smluvně vázáno na odsouhlasení žádostí o dotaci. 
 
Areál Tesla Kyjevská – opravy, údržba, služby        Zvýšení o Kč 1 155,0 tis. 
Finanční prostředky na platby za energie (el. energie a srážková voda) dle uzavřených smluv a na 
zajištění objektu – opravy, údržba a služby. 
 
Rekonstrukce hřbitovní zdi v Pardubičkách        Zvýšení o Kč 1 000,0 tis. 
Finanční prostředky na rekonstrukci hřbitovní zdi. PD byla zhotovena v roce 2012. 
 
Letní koupaliště Cihelna – odbavovací systém        Zvýšení o Kč 1 300,0 tis. 
Letní koupaliště Cihelna – příprava na letní sezónu (koncese)          Zvýšení o Kč 241,0 tis. 
Letní koupaliště Cihelna – rekonstrukce tobogánu       Zvýšení o Kč 2 450,0 tis. 
Letní koupaliště Cihelna – autokemp – hygienické zázemí        Zvýšení o Kč 1 000,0 tis. 
Finanční prostředky ve výši Kč 1 300,0 tis. na dokončení opravy – repase odbavovacího systému 
letního koupaliště včetně uvolnění pozastávky z fakturace z roku 2012, ve výši Kč 41,0 tis. na doplatek 
za inženýrskou činnost k VŘ na provozovatele koupaliště – koncese (fakturace v roce 2013), ve výši 
Kč 200,0 tis. na přípravu areálu koupaliště na letní sezónu vyplývající z koncesní smlouvy, ve výši 
Kč 2 450,0 tis. na rekonstrukci tobogánu a ve výši Kč 1 000,0 tis. na rekonstrukci objektů sociálního 
zařízení autokempu, které v tuto chvíli nejsou v provozu z důvodu hygienických závad. 
 
Skatepark – obměna překážek          Zvýšení o Kč 300,0 tis. 
Finanční prostředky na opravu stávajících překážek, případně jejich výměna. 
 
MAS – PD další etapy atletického stadionu           Zvýšení o Kč 400,0 tis. 
Finanční prostředky na zpracování dalších etap projektové dokumentace na rekonstrukci atletického 
stadionu. 
 
Zádržné          Zvýšení o Kč 510,7 tis. 
Finanční prostředky na uvolnění zádržného v roce 2013 a to: ve výši Kč 4,0 tis. (Varner) Most M 610 
Staté Čívice – PD, ve výši Kč 139,5 tis. (Eurovia) Žel. pluku a K Višňovce, ve výši Kč 175,0 tis. 
(Prodin) Multimodální uzel veřejné dopravy – PD, ve výši Kč 14,3 tis. (Gamet) Višňovka vnitroblok 35, 
ve výši Kč 39,4 tis. (Gamet) Dukla 4 a 5 fáze, ve výši Kč 88,2 tis. (Metherm) Ratolest, ve výši 
Kč 37,6 tis. MŠ Mladých – výměna oken a Kč 12,5 tis. MŠ Národních hrdinů – výměna oken na 
odstranění závad za firmu Grand pol., která je v konkurzu. 
 
Matiční jezero – odbahnění – PD           Zvýšení o Kč 300,0 tis. 
Finanční prostředky na aktualizaci PD k obnovení stavebního povolení na odbahnění Matičního jezera. 
 
Nízkoprahové centrum – areál J. Palacha – PD a realizace        Zvýšení o Kč 1 500,0 tis. 
Finanční prostředky na zpracování PD a rekonstrukci prostor pro nájemce v budově č. 37 v areálu 
J. Palacha, z důvodu jeho stěhování z NP Bělehradská 513 v Polabinách. 
 
BD Sedláčkova 446 a 447 – oprava výtahů       Zvýšení o Kč 3 500,0 tis. 
Finanční prostředky na opravu výtahů v bytovém domě v ul. Sedláčkova. 
 
BD Ohrazenická 159 – 163 – výměna oken     Zvýšení o Kč 24 000,0 tis. 
Finanční prostředky na komplexní výměnu oken v bytovém domě a s tím související oprava stávajícího 
zateplení.  
 
BD Havlíčkova 84 – výměna topného systému a rek. elektroinstalací     Zvýšení o Kč 2 500,0 tis. 
Finanční prostředky na výměnu topného systému (výměna karmy za elektrické zásobníkové ohřívače) a 
s tím související rekonstrukce nevyhovujících elektrických rozvodů v jednotlivých bytech. 
 
BD Gagarinova 380 – výměna oken       Zvýšení o Kč 5 500,0 tis. 
Finanční prostředky na komplexní výměnu oken v 1/3 objektu. RFP provádí v objektu postupně 
opravy oken, které jsou již v havarijním stavu vzhledem ke stáří objektu.  
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BD Na Spravedlnosti 2792 – oprava poruch stavebních konstrukcí – PD  Zvýšení o Kč 150,0 tis. 
Finanční prostředky na zpracování PD pro navržení způsobu odstranění závad v místech teras a lodžií 
– projevy vlhkosti a vznik mechanických trhlin.  
 
MŠ Gebauerova – výměna oken a dveří       Zvýšení o Kč 3 400,0 tis. 
Finanční prostředky na výměnu oken a dveří z důvodu havarijního stavu oken, zatékání a plísně 
v objektu MŠ. 
 
MŠ Závodu míru – doplnění zastřešení chodníků          Zvýšení o Kč 300,0 tis. 
Finanční prostředky na doplnění zastřešení chodníků pro převoz jídla. Zpracována PD a stavební 
povolení vydané. 
 
MŠ Na Třísle – oprava soc. zařízení       Zvýšení o Kč 2 500,0 tis. 
Finanční prostředky na opravu havarijního stavu rozvodů. PD zpracována. 
 
MŠ J. Ressla – oprava vrat a branky vč. oplocení          Zvýšení o Kč 350,0 tis. 
Finanční prostředky na opravu oplocení včetně nefunkční brány. 
 
ZŠ Kyjevská – oprava střechy a výměna krytiny        Zvýšení o Kč 1 500,0 tis. 
Finanční prostředky na výměnu střešní krytiny a opravu střechy z důvodu zatékání do objektu. 
 
MŠ Gorkého – výměna střešní krytiny        Zvýšení o Kč 1 500,0 tis. 
Finanční prostředky na výměnu taškové střešní krytiny z důvodu jejího popraskání a zatékání do 
objektu. 
 
K-Centrum – úpravy vnitřních dispozic pro nájemce        Zvýšení o Kč 1 200,0 tis. 
Finanční prostředky na úpravu vnitřních dispozic prostor v objektu pro nájemce Laxus. 
 
MŠ Raisova – výměna oken        Zvýšení o Kč 1 500,0 tis. 
Finanční prostředky na výměnu oken z důvodu jejich havarijního stavu. 
 
ZŠ Benešovo nám. – oprava izolace rozvodů vody          Zvýšení o Kč 300,0 tis. 
Finanční prostředky na opravu izolace rozvodů vody v objektu ZŠ. 
 
Kanalizace v lokalitě Železničního pluku        Zvýšení o Kč 1 000,0 tis. 
Finanční prostředky na financování monitoringu a na zpracování PD a realizaci rekonstrukce kanalizace 
v lokalitě Železničního pluku čp. 2590,2591,2592 a 6929 a přípojky do hlavní stoky. Po dokončení 
realizace akce bude majetek vložen do společnosti VaK Pardubice. 
 
Budova MmP 17. listopadu 303 – rekonstrukce střechy        Zvýšení o Kč 1 500,0 tis. 
Finanční prostředky na rekonstrukci střechy na budově u Magistrátu v ul. 17. listopadu. Havarijní stav 
(dřevomorka). 
 
Rekonstrukce ul. Macanova       Zvýšení o Kč 6 000,0 tis. 
Finanční prostředky na rekonstrukci celé ulice včetně zřízení parkovacích míst a přístřešků na 
kontejnery. MO I nechal zpracovat PD k územnímu řízení, je podána žádost o územní řízení, a bude 
zahájeno zpracování PD ke stavebnímu povolení. V roce 2012 byl usnesením ZM/766/2012 schválen 
výkup pozemků pro tuto investiční akci. 
 
Spojilský poldr – PD           Zvýšení o Kč 500,0 tis. 
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na realizaci protipovodňových opatření 
(betonové hráze). 
 
IPRM Revitalizace prostoru před pol. Rokycanova – úpravy nes. s DP     Zvýšení o Kč 500,0 tis. 
IPRM Revitalizace prostoru před pol. Rokycanova – dotace         Snížení o Kč 3 800,0 tis. 
Úprava rozpočtu na základě VŘ. Finanční prostředky ve výši Kč 500,0 tis. na úpravy nesouvisející s DP 
(VO a část stavebních nákladů) a snížení dotace. Celkové smluvní náklady na realizaci akce jsou ve výši 
Kč 5 700,0 tis. (Ch+T). Způsobilé výdaje v celkové výši Kč 4 530,0 tis. budou v poměru 85 % 
(Kč 3 850,0 tis.) hrazeny z dotace a 15 % (Kč 680,0 tis.) z vlastních zdrojů. Nezpůsobilé výdaje ve výši 
Kč 1 170,0 tis. budou hrazeny odděleně z položky úpravy nesouvisející s DP. 
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IPRM K Višňovce po S.K. Neumanna vč. vnitrobloku – dotace         Snížení o Kč 6 142,7 tis. 
IPRM K Višňovce po S.K. Neumanna vč. vnitrobloku – vlastní zdroje       Snížení o Kč 91,6 tis. 
Úprava rozpočtu na základě VŘ. Celkové smluvní náklady na realizaci akce jsou ve výši Kč 4 930,0 tis. 
(Ch+T). Způsobilé výdaje v celkové výši Kč 4 765,0 tis. budou v poměru 85 % (Kč 4 085,0 tis.) 
hrazeny z dotace a 15 % (Kč 715,0 tis.) z vlastních zdrojů. Nezpůsobilé náklady ve výši Kč 165,0 tis. 
budou hrazeny odděleně z položky úpravy nesouvisející s DP. 
 
Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice – dotace           Zvýšení o Kč 331,7 tis. 
Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice – transfer MO VIII      Snížení o Kč 344,0 tis. 
Úprava rozpočtu akce na základě rozhodnutí SFŽP o poskytnutí dotace na realizaci akce. Celkové 
náklady projektu jsou ve výši Kč 9 774,2 tis. Z toho způsobilé náklady na realizaci akce jsou ve výši 
Kč 9 151,6 tis. a budou v poměru 99 % hrazeny z dotace ERDF a SFŽP. Nezpůsobilé výdaje projektu 
ve výši Kč 622,6 tis. budou hrazeny z vlastních zdrojů MO VIII. Bude upraveno po VŘ. 
 
Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) – dotace               Snížení o Kč 67,2 tis. 
Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) – vlastní zdroje              Zvýšení o Kč 67,6 tis. 
Úprava rozpočtu akce na základě rozhodnutí SFŽP o poskytnutí dotace na realizaci akce. Celkové 
náklady projektu jsou ve výši Kč 9 774,2 tis. Z toho způsobilé náklady na realizaci akce jsou ve výši Kč 
3 385,7 tis. a budou v poměru 75 % (2 472,1 tis.) hrazeny z dotace ERDF a SFŽP. Nezpůsobilé výdaje 
projektu ve výši Kč 622,6 tis. budou hrazeny z vlastních zdrojů MO VIII. Bude upraveno po VŘ. 
 

ZŠ Závodu míru – dotace            Zvýšení o Kč 146,0 tis. 
ZŠ Závodu míru – vlastní zdroje         Zvýšení o Kč 3 525,0 tis. 
Úprava rozpočtu akce na základě rozhodnutí SFŽP o poskytnutí dotace na realizaci akce. Celkové 
náklady projektu jsou ve výši Kč 36 172,4 tis. Z toho způsobilé náklady na realizaci akce jsou ve výši 
Kč 23 718,4 tis. a budou v poměru 90 % (Kč 21 346,6 tis.) hrazeny z dotace FS a SFŽP a 10 % 
(Kč 2 371,8 tis. z vlastních zdrojů. Nezpůsobilé výdaje projektu ve výši Kč 12 454,0 tis. budou hrazeny 
z vlastních zdrojů. Bude upraveno po VŘ. 
 

Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského – úpravy nesouvisející s DP     Zvýšení o Kč 35 000,0 tis. 
Finanční prostředky na úpravy nesouvisející s dotačním projektem pěší zóny na tř. Míru na základě 
usnesení ZM/956/2012. 
 

Finanční podíl města na očekávaných dotacích     Zvýšení o Kč 40 000,0 tis. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 na položku finančního podílu města 
k žádostem o dotace, které budou podávány v průběhu roku 2013. 
 

Správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka 
 
Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON          Zvýšení o Kč 1 030,0 tis. 
Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců MmP          Zvýšení o Kč 360,0 tis. 
Finanční prostředky na mzdy a sociální a zdravotní pojištění 4 nových zaměstnanců (od 1. 3.2013) 
Odboru sociálních věcí MmP na oddělení sociálně právní ochrany dětí.  
 

Elektronická spisovna – úpravy a vybavení prostor (archiv)        Zvýšení o Kč 2 928,0 tis. 
Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2012 na úpravy a vybavení objektu, ve kterém bude 
vybudována elektronická spisovna a archiv dle zákona č. 244/2004 Sb., O archivnictví a spisové službě. 
 

Provoz MmP           Zvýšení o Kč 949,0 tis. 
Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2012 ve výši Kč 600,0 tis. na dokončení oprav dlažby a ve výši 
Kč 349,0 tis. na nátěry případně výměnu oken v budově MmP Pernštýnské nám. 1. 
 

Strojní investice             Zvýšení o Kč 70,0 tis. 
Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2012 na montáž rotační kartotéky pro OSA. Kartotéka byla 
zakoupena v roce 2012 k její montáži, z důvodu nutných stavebních úprav podlahy, dojde v roce 2013. 
 

Mzdy – asistent prevence kriminality – dotace             Zvýšení o Kč 111,2 tis. 
Dotační finanční prostředky na krytí mzdových nákladů projektu Asistent prevence kriminality na 
základě podané žádosti o dotaci na MV ČR v rámci Programu prevence kriminality.  
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Stavební investice na budovách MmP        Zvýšení o Kč 1 900,0 tis. 
Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2012 ve výši Kč 1 500,0 tis. na zřízení klimatizace dle 
zpracované PD v kancelářích  2NP + 4NP budovy U Divadla čp. 828 a ve výši Kč 400,0 tis. na 
odvodnění jižní strany budovy MmP Pernštýnské nám. 1.  

 
Správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí 

 
Provoz monitorovací stanice – dotace KÚ           Zvýšení o Kč 100,0 tis. 
Provoz monitorovací stanice – transfer na MO V              Snížení o Kč 50,0 tis. 
Dotační finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Pk na provoz imisních stanic měřících znečištění 
ovzduší na území města Pardubic, které budou ve výši Kč 50,0 tis. převedeny do rozpočtu MO V – 
Dukla. 
 
Údržba veřejné zeleně – pasportizace            Zvýšení o Kč 200,0 tis. 
Finanční prostředky na aktualizaci pasportu veřejné zeleně. Poslední aktualizace pasportu byla 
provedena v roce 2009 a požadavky na její aktualizaci vycházejí z podnětu správců veřejné zeleně.  
 

Správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy 
 

Program podpory dopravy           Zvýšení o Kč 7 000,0 tis. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z příjmů z placeného státní z roku 2012. 

 
Správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu 

 
VČD – Grand festival smíchu (dotace Pk)            Zvýšení o Kč 50,0 tis. 
Dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro VČD Pardubice na Grand festival smíchu 2013.  
 
KC – Informační centurum – projekt Pardubicko – dotace RR          Zvýšení o Kč 377,9 tis. 
Neinvestiční dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro KC – Informační 
centrum na projekt Pardubicko – v cestovním ruchu si musíme pomáhat. 
 
Záležitosti předškolní a školní výchovy          Zvýšení o Kč 132,0 tis. 
Finanční prostředky na úhradu kolků pro prvozápis příspěvkových organizací, které vykonávají 
doplňkovou činnost do Obchodního rejstříku (17 základních škol, 4 mateřské školy a dětské 
rehabilitační centrum Lentilka). 
 
MŠ Srdíčko – příspěvek na provoz            Zvýšení o Kč 68,0 tis. 
Finanční prostředky na pořízení nových bezpečnostních krytů na radiátory ve dvou třídách MŠ. 
 
MŠ Gebauerova – příspěvek na provoz           Zvýšení o Kč 38,0 tis. 
Finanční prostředky na doplatek elektrické energie za rok 2012, který vznikl z důvodu realizace 
některých větších oprav budovy – výměna kanalizace, rekonstrukce teras, výměna svodů 
v jednopatrové budově a instalatérských prací. 
 

Správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí 
 
Prostředky na nájemné při PP v sociální oblasti          Zvýšení o Kč 675,0 tis. 
Finanční prostředky na nájemné při Programu podpory v sociální oblasti – nájemné škole Svítání. 
 

SSmP – příspěvek na provoz       Zvýšení o Kč 3 000,0 tis. 
Finanční prostředky na příspěvek na provoz Sociálním službám města Pardubic.  
 
Podpora terénní práce – dotace              Snížení o Kč 20,0 tis. 
Snížení finančních prostředků na základě podané žádosti o dotaci. 
 
PPK – Specialista intervence ZŠp. A. Krause – dotace             Zvýšení o Kč 57,0 tis. 
Zvýšení finančních prostředků na projekt Specialista intervence na ZŠp. A. Krause na základě podané 
žádosti o dotaci na MV ČR v rámci Programu prevence kriminality.  
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PPK – Klub a aktivity pro děti – Češkova – dotace           Zvýšení o Kč 126,0 tis. 
Zvýšení finančních prostředků na projekt Udržení klubu a návazných aktivit na městské ubytovně 
v sociálně vyloučené lokalitě ul. Češkova na základě podané žádosti o dotaci na MV ČR v rámci 
Programu prevence kriminality.  
 
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče – ÚP           Zvýšení o Kč 480,0 tis. 
Finanční prostředky od Úřadu práce na státní příspěvek na výkon pěstounské péče na základě §47d 
novely zákona 359/1999 Sb., O právní ochraně dětí. Nárok na tento příspěvek má městský úřad na 
základě vydání správního rozhodnutí. Příspěvek je určen na pokrytí nákladů vynakládaných na 
zajišťování pomoci osobám vykonávajících pěstounskou péči. Výše státního příspěvku činí Kč 48,0 tis. 
za kalendářní rok na základě dohody o pěstounské péči.    
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KOMENTÁŘ ODBORŮ MMP K PŘESUNŮM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
V ROZPOČTU 2013 

 
Správce 214 – Městská policie 

 
Přesun č. 14 na správce 414 – Kancelář primátora 
Přesun ve výši Kč 20,0 tis. z položky „Provoz MP vč. DDH“ na položku „Pohoštění“ na zabezpečení 
pohoštění při oslavách 20. výročí založení Městské policie Pardubice.  
 

Přesun č. 22 na správce 914 – Kancelář tajemníka  
Přesun ve výši Kč 8,0 tis. z položky „Prevence kriminality“ na položku „Mzdy – Asistent prevence 
kriminality – vlastní zdroje“. Jedná se o mzdové náklady v rámci projektu. 
 

Správce 414 – Kancelář primátora 
Přesun č. 19 
Přesun ve výši Kč 197,0 tis. z položky „Projekt CreArt – vlastní zdroje“ na položku „Projekt CreArt – 
dotace“. Vyčlenění dotačních finančních prostředků na samostatnou položku v rámci projektu. 
 

Přesun č. 20 na správce 1734 - OŠKS 
Přesun ve výši Kč 300,0 tis. z položky „Strategický plán“ na položku „Koncepce rozvoje kultury města“ 
na náklady spojené se zpracováním strategického dokumentu v oblasti kultury.  
  

Přesun č. 21  
Přesun ve výši Kč 1 676,0 tis. z položky „Dotace HZS Pardubického kraje na provoz“ na položku 
„Dotace HZS Pardubického kraje na investice“ na základě požadavku Hasičského záchranného sboru.  
  

Příjem přesunu č. 14 od správce 214 - MP 
Příjem přesunu ve výši Kč 20,0 tis. z položky „Provoz MP vč. DDH“ na položku „Pohoštění“ na 
zabezpečení pohoštění při oslavách 20. výročí založení Městské policie Pardubice.  

 
Správce 598 – Ekonomický odbor 

Přesun č. 2 na správce 914 – Kancelář tajemníka 
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 10,0 tis. z položky „Volba prezidenta – dotace“ na 
financování nákladů spojených s konáním voleb prezidenta v roce 2013.  
 

Správce 914 – Kancelář tajemníka 
Přesun č. 25 
Přesun ve výši Kč 216,0 tis. z položky „Členové zastupitelstva – odměny“ na položku „Odměny a dary 
za práci v komisích a výborech“ a zároveň přesun ve výši Kč 220,0 tis. v rámci položky „Odměny a 
dary za práci v komisích a výborech“ z běžných výdajů na běžné transfery.  
 

Příjem přesunu č. 2 od správce 598 – Ekonomický odbor 
Příjem přesunu finančních prostředků ve výši Kč 10,0 tis. na položku „Volba prezidenta – dotace“ na 
financování nákladů spojených s konáním voleb prezidenta v roce 2013.  
 

Příjem přesunu č. 6 od správce 811 – Odbor hlavního architekta 
Příjem přesunu finančních prostředků ve výši Kč 186,7 tis. z položky „Central MeetBike – dotace“ a ve 
výši Kč 33,0 tis. z položky „Central Meet Bike – vlastní zdroje“ na mzdové náklady v rámci projektu. 
 

Příjem přesunu č. 22 od správce 214 – Městská policie a 6131 – Odbor sociálních věcí  
Příjem přesunu ve výši Kč 8,0 tis. z položky „Prevence kriminality“ a ve výši Kč 32,0 tis. z položky 
„Program prevence kriminality“ na položku „Mzdy – Asistent prevence kriminality – vlastní zdroje“ 
v celkové výši Kč 40,0 tis. Jedná se o mzdové náklady v rámci projektu. 
 

Příjem přesunu č. 23 od správce 6131 – Odbor sociálních věcí  
Příjem přesunu ve výši Kč 53,3 tis. z položky „Program prevence kriminality“ a ve výši Kč 230,0 tis. 
z položky „Podpora terénní sociální práce – dotace“ na položku „Mzdy – terénní sociální práce – 
vlastní zdroje“ ve výši Kč 53,3 tis. a na položku „Mzdy – terénní sociální práce – dotace“ ve výši 
Kč 230,0 tis. Jedná se o mzdové náklady v rámci projektu. 
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Správce 711 – Odbor majetku a investic 
Přesun č. 4  
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 000,0 tis. v rámci položky „Areál Dostihového závodiště“ 
z běžných na kapitálové výdaje. 
 

Přesun č. 5 
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 500,0 tis. z položky „Podpora budování cyklostezek“ na 
položku „CS Pardubice – Chrudim – PD“ na zadání všech stupňů PD na cyklostezku do Chrudimi.  
 

Přesun č. 15 
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 670,0 tis. z položky „IPRM Revitalizace prostoru před 
poliklinikou Rokycanova – vlastní zdroje“ na položku „IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou 
Rokycanova – úpravy nesouvisející s DP“. Úprava rozpočtu na základě VŘ.  
 

Přesun č. 16 
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 13,0 tis. z položky „Revitalizace odstaveného ramene Hatí – 
transfer MO VIII“ na položku „Revitalizace ostaveného ramene Hatí – ostatní náklady“. Úprava 
rozpočtu na základě VŘ.  
 

Přesun č. 17 
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 16,0 tis. z položky „Technická pomoc“ na položku „IPRM 
Dukla (1+2 fáze) – ostatní náklady“ ve výši Kč 11,0 tis. na doplatek PD na veřejné osvětlení (Edir) a na 
položku „SÚ autobusové zastávky a chodník u letiště – nájemné“ ve výši Kč 5,0 tis. na úhradu ročního 
nájemného pozemku Ministerstvu obrany.   
 

Přesun č. 18 
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 800,0 tis. z položky „MŠ Rosice nad Labem – výměna 
kanalizačních přípojek“ na položku „ZŠ Benešovo náměstí – výměna oken družiny – dokončení vč. 
žaluzií“ realizace na základě BOZP.   
 

Přesun č. 3 na správce 6131 – Odbor sociálních služeb 
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 28,0 tis. z položky „Platba za energie nebytových prostor“ na 
položku „Multikulturní centrum“. V roce 2012 byla tato částka přesunuta na kapitolu OMI jako záloha 
na spotřebu vody v NP Multikulturního centra. Vzhledem k tomu, že nelze technicky proúčtovat tuto 
zálohu ve vyúčtování, je částka vrácena na OSV a bude zaplacena po provedení vyúčtování skutečných 
nákladů. 
 

Správce 811 – Odbor hlavního architekta 
Přesun č. 6 na správce 914 – Kancelář tajemníka 
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 186,7 tis. z položky „Central MeetBike – dotace“ a ve výši 
Kč 33,0 tis. z položky „Central Meet Bike – vlastní zdroje“ na mzdové náklady v rámci projektu. 
 

Správce 1327 – Odbor dopravy 
Přesun č. 7  
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 400,0 tis. z položky „Opravy cyklostezek“ na položku 
„Opravy cyklostezek – CS u garáží v Semtíně“ ve výši Kč 200,0 tis. a na položku „Opravy cyklostezek – 
CS u parkoviště vlečkové brány Synthesia v Semtíně“ ve výši Kč 200,0 tis. 
 

Přesun č. 8  
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 100,0 tis. z položky „Odstranění bariér na komunikacích“ na 
položku „Zřízení parkovacích míst u Úřadu práce v Pardubicích“. 
 

Přesun č. 9  
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 520,0 tis. z položky „Služby, projekty, znalecké posudky“ na 
položku „Rozšíření křižovatky Pražská x Teplého“ ve výši Kč 100,0 tis. na zpracování PD ke 
stavebnímu řízení, na položku „Rekonstrukce točny MHD – Nemošice“ ve výši Kč 100,0 tis. na úpravu 
PD, na položku „Rekonstrukce zálivu MHD Polabiny – Hradecká“ ve výši Kč 100,0 tis. na zpracování 
PD, na položku „Veřejné osvětlení I/36 Dubina v úseku Albert – Hůrka“ ve výši Kč 120,0 tis. na 
zpracování PD, a na položku „Rekonstrukce zálivu MHD – Trnová náměstí“ ve směru na Ohrazenice 
ve výši Kč 100,0 tis. na zpracování PD. 
 



 

  13 
 

Přesun č. 10  
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 400,0 tis. z položky Správa a údržba komunikací na položku 
Oprava účelové komunikace Dubina Penzion.  
 

Správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu 
Přesun č. 11  
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 105,1tis. z položky „Program podpory kultury“ na položku 
„ZUŠ Lonkova – kulturní akce“ ve výši Kč 24,0 tis. na ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon, 
na položku „ZŠ Prodloužená – kulturní akce“ ve výši Kč 35,1 tis. na činnost a výjezd pro Čtyřlístek a 
Pramínek, na položku „ZŠ Závodu míru – kulturní akce“ ve výši Kč 25,2 tis. na činnost roztleskávaček 
a mažoretek a pěveckých sborů Skřivánek a Broučci, na položku „ZŠ Waldorfská – kulturní akce“ ve 
výši Kč 4,0 tis. na závěrečnou slavnost a divadelní představení žáků 9. třídy, na položku „ZŠ Studánka – 
kulturní akce“ ve výši Kč 15,0 tis. na oslavu výročí 50 let založení školy, na položku „ZŠ Bratranců 
Veverků – kulturní akce“ ve výši Kč 1,8 tis. na multikulturní a tradiční jarmaky. 
 

Přesun č. 12  
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 200,0 tis. z položky „Program podpory kultury“ na položku 
„Koncepce rozvoje kultury města“ na náklady spojené se zpracováním strategického dokumentu 
v oblasti kultury.  
 

Přesun č. 13  
Přesun finančních prostředků ve výši Kč 1015,0 tis. z položky „ZŠ činnost školního psychologa“ do 
provozního příspěvku jednotlivých základních škol na činnost školních psychologů. 
 

Příjem přesunu č. 20 od správce 414 – Kancelář primátora 
Příjem přesunu ve výši Kč 300,0 tis. z položky „Strategický plán“ na položku „Koncepce rozvoje 
kultury města“ na náklady spojené se zpracováním strategického dokumentu v oblasti kultury.  
 

Správce 6131 – Odbor sociálních věcí 
Přesun č. 1 
Přesun ve výši Kč 22 000,0 tis. z položky „SSmP – vyrovnávací platba za služby obecného 
hospodářského zájmu“ na položku „SSmP – příspěvek na provoz“. V současné době probíhá analýza 
sociálních služeb poskytovaných SSmP. Je posuzována nutnost služeb, specifikuje se minimální rozsah 
péče a analyzuje se možnost ojedinělých služeb, tedy selhání trhu v případě, že by tyto služby nebyly 
poskytovány. V případě, že bude prokázáno, že SSmP jsou překompenzovány bude v roce 2014 s nimi 
uzavřena smlouva o službách obecně hospodářského zájmu, což bude znamenat výpočet vyrovnávací 
platby na základě skutečně vynaložených nákladů na dané služby. V tom případě, nebude pak 
v průběhu roku již možné jakkoliv tuto částku upravovat (např. navýšením finančních prostředků). 
 

Přesun č. 24 
Přesun ve výši Kč 63,0 tis. z položky „Program prevence kriminality“ na položku „PPK Specialista 
intervence ZŠp A. Krause – vlastní zdroje“ ve výši Kč 17,0 tis. a na položku „PPK Klub a aktivity pro 
děti Češkova – vlastní zdroje“ ve výši Kč 46,0 tis. Navýšení vlastního podílu k dotaci na základě úpravy 
projektů.  
 

Přesun č. 22 na správce 914 – Kancelář tajemníka  
Přesun ve výši Kč 32,0 tis. z položky „Program prevence kriminality“ na položku „Mzdy – Asistent 
prevence kriminality – vlastní zdroje“. Jedná se o mzdové náklady v rámci projektu. 
 

Přesun č. 23 na správce 914 – Kancelář tajemníka  
Přesun ve výši Kč 53,3 tis. z položky „Program prevence kriminality“ a ve výši Kč 230,0 tis. z položky 
„Podpora terénní sociální práce – dotace“ na položku „Mzdy – terénní sociální práce – vlastní zdroje“ 
ve výši Kč 53,3 tis. a na položku „Mzdy – terénní sociální práce – dotace“ ve výši Kč 230,0 tis. Jedná se 
o mzdové náklady v rámci projektu. 
 

Příjem přesunu č. 3 od správce 711 – Odbor majetku a investic 
Příjem přesun finančních prostředků ve výši Kč 28,0 tis. z položky „Platba za energie nebytových 
prostor“ na položku „Multikulturní centrum“. V roce 2012 byla tato částka přesunuta na kapitolu OMI 
jako záloha na spotřebu vody v NP MC. Vzhledem k tomu, že nelze technicky proúčtovat tuto zálohu 
ve vyúčtování, je vrácena na OSV a bude zaplacena po provedení vyúčtování skutečných nákladů. 



Aktuální rozpočet I. změna rozpočtu
údaje jsou v tis. Kč            město  bez obvodů na rok 2013 na rok 2013

1 PŘÍJMY
2 1.Daňové příjmy 889 715,9 60 861,9
3 11.Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 437 738,9 0,0
4 z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 180 577,3
5 z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. požitků (1,5 % dle zam.) 25 667,1
6 z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 5 216,7
7 z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti  (30% dle trv. bydl.) 15 000,0
8 z příjmů FO z kapitálových výnosů 20 866,9
9 doplatky z předchozích let (před r. 1993) 0,0
10 z příjmů právnických osob 190 410,9
11 11.Daně z příjmů právnických osob za obce 0,0 59 186,9
12 12.Daň z přidané hodnoty - celkem 374 353,0 0,0
13 12.Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO 254 127,0 1 675,0
14 transfer na MO dle statutu - příloha č. 3 -154 343,9
15 transfer z MO dle statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO 34 117,9
16 transfer z MO V - IPRM Náměstí Dukelských hrdinů - PD 0,0 120,0
17 transfer z MO V - IPRM K Višňovce po S.K. Neumanna - vč. vnitrobloku 0,0 880,0
18 transfer z MO V - IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou) 0,0 675,0
19 transfer z MO 0,0
20 transfer z MO 0,0
21 transfer z MO 0,0
22 transfer z MO 0,0
23 transfer z MO 0,0
24 13.Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 75 850,0 0,0
25 133.Poplatky a odvody v oblasti životního prostředdí 100,0 0,0
26 odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu 50,0
27 poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa 50,0
28 134.Místní poplatky z vybraných činností a služeb 0,0 0,0
29 ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků) 0,0
30 135.Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 52 250,0 0,0
31 1351 odvod z loterií a podobných her kromě VHP 1 000,0

1355 odvod z VHP 50 000,0
32 příjmy za zkoušky odborné způsobilosti z autoškol 1 250,0
33 136.Správní poplatky 23 500,0 0,0
34 za provozování živností 3 500,0
35 ostatní (především na odboru dopravy) 20 000,0
36 15.Majetkové daně 122 000,0 0,0
37 daň z nemovitosti 122 000,0

38 2.Nedaňové příjmy 274 432,9 -52 447,9
39 21.Příjmy z vlastní činnosti a  odvody přebytků organizací 90 343,0 10,0
40 211.Příjmy z vlastní činnosti 30 000,0 -100,0
41 OMI - příjmy z poskytování služeb - provozování hřbitovů 800,0
42 OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města 2 700,0
43 OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zař. na objektech města 900,0
44 OMI - ubytovna Češkova 1 300,0
45 OMI - úplaty z věcných břemen 900,0
46 KT - ostatní příjmy 100,0 -100,0
47 OŠKS - příjmy z Britského centra 900,0
48 OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti 400,0
49 OD - příjmy z parkovacích automatů 20 000,0
50 MP - příjmy z poskytování služeb - botičky 200,0
51 OŽP - příjmy z těžby dřeva 1 500,0
52 OŽP - příjmy za pronájem kompostérů 300,0
53 212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (přísp. org.) 0,0 0,0
54 Odvod ZŠ 0,0
55 Odvod ZŠ 0,0
56 Odvod ZŠ 0,0
57 Odvod MŠ 0,0
58 Odvod MŠ 0,0
59 213. Příjmy z pronájmu majetku 58 343,0 110,0
60 OŽP - příjmy z kompostárny 500,0
61 OŽP - příjmy z pronájmu VaK 0,0 10,0
62 KT - příjmy z pronájmu hudebního sálu 0,0 100,0
63 OMI - příjmy z pronájmu pozemků 10 000,0
64 OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst 700,0
65 OMI - příjmy z pronájmu budov škol vč. školních bytů 8 500,0
66 OMI - správa nebytových prostor - -
67 příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka 900,0
68 příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál J. Palacha 3 500,0

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2013 v rámci I. změny R
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69 příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní 9 500,0
70 příjmy z pronájmu movitých věcí 17,0
71 OMI - správa sportovišť - -
72 příjmy z pronájmu areálu Dostihového závodiště 1 879,0
73 příjmy z pronájmu areálu Skateparku 850,0
74 příjmy z pronájmu Plaveckého areálu Pardubice 18 647,0
75 příjmy z pronájmu areálu Letního koupaliště Cihelna 0,0
76 2133 příjmy z pronájmu areálů sportovišť 3 350,0
77 214.Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 2 000,0 0,0
78 z úroků 2 000,0
79 z podílu na zisku a dividend 0,0
80 22.Přijaté sankční platby a vratky transferů 10 000,0 1 200,0
81 221. Přijaté sankční platby 10 000,0 0,0
82 222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV předchozích let 0,0 1 200,0
83 FV minulých let - přijaté vratky transferů 0,0
84 FV minulých let - doplatky od obcí - platby za žáky za rok 2012 0,0 1 200,0
85 FV minulých let - doplatky od obcí z veřejnoprávních smluv 0,0
86 FV minulých let - vrácené nevyčerpané dotace z PP cestovního ruchu 0,0
87 23.Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy 162 548,5 -53 657,9
88 přijaté pojistné náhrady 1 500,0
89 OŽP - příjmy od firmy EKO-KOM, a. s. 6 000,0
90 OŽP - příjmy za využívání a zneškodňování odpadů - ostatní 0,0 200,0
91 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0
92 příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky) 0,0
93 OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol vč. škol. bytů 2 500,0
94 HČ OMI - náhrady za energie ve všech pronajatých nebytových prostorách 9 000,0
95 HČ ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.) 0,0
96 HČ přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - PODZIM 200,0
97 přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - JARO 200,0
98 příjaté neinvestiční dary - primátorka MUDr. Š. Fraňková 0,0 24,4
99 příjaté neinvestiční dary - náměstek Ing. J. Rozinek 0,0 24,4
100 předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu 60 000,0
101 předpokládaná výše dotace na sociálně-právní ochranu dětí 5 600,0
102 předpokládaná výše dotace na životní prostředí (lesní hospodář, osnovy) 950,0 -189,6
103 předpokládaná výše dotace na výkon činnosti JKM 300,0 -300,0
104 předpokládaná výše dotace na zavedení procesního a projektového řízení MmP 30,0
105 předpokládaná výše dotace - Projektové řízení a strategické plánování 3 131,0
106 předpokládaná výše dotace - Central MeetBike 4 374,2 -91,8
107 předpokládaná výše dotace - Specialista intervence ZŠ A. Krause 236,0 57,0
108 předpokládaná výše dotace - Klub aktivity pro děti - Češkova 398,0 126,0
109 předpokládaná výše dotace - Dluhové poradenství 40,0
110 předpokládaná výše dotace - Podpora terénní sociální práce 250,0 -20,0
111 předpokládaná výše dotace - Revitalizace zahrad u škol na území MO III 2 539,3 -67,2
112 předpokládaná výše dotace - Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice 8 820,0 331,7
113 očekávaný transfer MO VIII - Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice 980,0 -344,0
114 předpokládaná výše dotace - Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice 1 500,0
115 předpokládaný příjem od ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,0 480,0
116 předpokládaná výše dotace - Asistent prevence kriminality 0,0 111,2
117 ostatní nedaňové příjmy 54 000,0 -54 000,0
118 24. Přijaté splátky půjčených prostředků 11 541,4 0,0
119 splátka půjček MRFP, a. s. (celková výše půjčky = Kč 80.000 tis.) 2 000,0
120 splátka půjčky Dostihový spolek, a. s. (Kč 3 500,0 tis. a 4 500,0 tis.) 1 000,0
121 splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4 210,0 tis.) - odklad 2013 3 211,4
122 splátka půjčky Česká abylimpijská asociace (Kč 10 000 tis.) 0,0
123 splátka půjčky Basketbalovému klubu (Kč. 2 200,0 tis.) 330,0
124 splátka půjčky Junák - svaz skautů a skautek (Kč 8 000,0 tis.) 5 000,0
125 splátka půjčky HC ČSOB Pardubice (Kč 4 050,0 tis.) 0,0
126 splátky půjček FOMB 0,0
127 splátka půjčky TJ Sokol Pardubice - předfinancování projektu 0,0
128 splátka ostatních půjček 0,0

129 3.Příjmy kapitálové 405 186,3 -11 242,3
130 311.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 53 000,0 0,0
131 příjmy z prodeje pozemků 5 000,0
132 příjmy z prodeje bytů 15 000,0
133 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI 8 000,0
134 příjmy z prodeje zbytného majetku 25 000,0
135 ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,0
136 312.Ostatní kapitálové příjmy 352 186,3 -11 242,3
137 předpokládaná dotace - Tyršovy sady 55 000,0
138 předpokládaná dotace - Revitalizaci podzámeckého biotopu Tyršovy sady 777,6
139 předpokládaná dotace - Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna 5 500,0
140 předpokládaná dotace - Revitalizace parku Na Špici 17 500,0
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141 předpokládáná dotace - Multimodální uzel veřejné dopravy 89 200,0
142 předpokládaná dotace z Pk - Multimodální uzel veřejné dopravy 7 900,0
143 předpokládaná dotace - ZŠ Závodu míru - RÚE 21 200,0 146,0
144 předpokládaná dotace - Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského 70 000,0
145 předpokládaná dotace - IPRM Lesopark na Dukle - dopravní hřiště 2 550,0
146 předpokládaná dotace - IPRM Revitalizace prostor ul. Rokycanova 7 650,0 -3 800,0
147 předpokládaná dotace - IPRM Dukla (1+2 fáze) 0,0
148 předpokládaná dotace - IPRM Dukla (11+12+13 fáze) 18 700,0
149 předpokládaná dotace - IPRM K Višňovce po S.K.Neumanna vč. vnitrobloku 10 192,7 -6 142,7
150 očekávaný transfer z MO V - IPRM - ul. K Višňovce - S.K. Neumanna 971,6 -971,6
151 předpokládaná dotace - IPRM nám. Dukelských hrdinů PD 407,0 273,0
152 očekávaný transfer z MO V IPRM - nám. Dukelských hrdinů PD 72,0 -72,0
153 předpokládaná dotace - IPRM - ul. V Ráji (před basketbalovou halou) 3 825,0
154 očekávaný transfer z MO V - IPRM - ul. V Ráji (před basketbalovou halou) 675,0 -675,0
155 předpokládaná dotace Pk - Přestupní uzel Pardubice - Rosice 1 750,0
156 očekávaný transfer z MO VIII - Chodník Hostovice podél II/355 1 815,4
157 očekávaná dotace - RPS Karla IV. (5.etapa - ul. Arnošta z Pardubic) 4 000,0
158 očekávaný transfer MO I - RPS Karla IV. (5.etapa - ul. Arnošta z Pardubic) 4 000,0
159 očekávaná dotace - RPS Polabiny Pravý břeh Labe (centrum Polabiny 4) 4 000,0
160 očekávaný transfer MO II - RPS Polabiny Pravý břeh Labe (centrum Polabiny 4) 8 000,0
161 očekávaná dotace - RPS Dubina - etapa F3 (lokalita 5A) 4 000,0
162 očekávaný transfer MO III - RPS Dubina - etapa F3 (lokalita 5A) 12 500,0
163 ostatní investiční příjmy - ostatní předpokládané dotace 0,0
164 320.Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0
165 4.Přijaté transfery 3 439,8 -2 370,5
166 41.Přijaté neinvestiční transfery 3 439,8 -2 370,5
167 411.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2 239,8 -1 740,2
168 Souhrnný dotační vztah 0,0
169 Dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 0,0
170 Dotace MPO na výkon činnosti JKM 0,0 300,0
171 Dotace MK - Program regenerace městských památkových rezervací 0,0
172 Dotace MZe ČR na činnost odborného lesního hospodáře 0,0 189,6
173 Dotace MV ČR - zavedení procesního a projektového řízení MmP 0,0
174 Dotace MZe ČR na výsadbu MZD 0,0
175 KC Pardubice - dotace MK na kulturní aktivity 0,0
176 Dotace MV ČR na prevenci kriminality 0,0
177 Východočeské divadlo - dotace MK ČR 0,0
178 Komorní filharmonie - dotace MK ČR 0,0
179 Terénní práce v Pardubicích 2012 - dotace 0,0
180 Dotace MF - Volba prezidenta 2 239,8
181 Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO I 0,0 -600,0
182 Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO II 0,0 -380,0
183 Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO III 0,0 -392,0
184 Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO IV 0,0 -125,8
185 Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO V 0,0 -470,0
186 Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO VI 0,0 -120,0
187 Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO VII 0,0 -130,0
188 Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO VIII 0,0 -12,0
189 412.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 1 200,0 -722,1
190 převody mezi rozpočty obcí - platby za docházku žáků ZŠ 1 200,0 -1 200,0
191 převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy 0,0
192 KC - Informační centrum - projekt Pardubicko - dotace od Regionální rady 0,0 377,9
193 Dotace z rozpočtu PK - P.R.T. - kulturní akce 0,0
194 Dotace z rozpočtu PK - P.R.T. - provoz 0,0
195 ZŠ A. Krause - grantový projekt - Rozvoj osobnosti 0,0
196 ZŠ E.Košťála - grantový projekt - Inovativní výúka s využitím ICT 0,0
197 ZŠ Waldorfská - grantový projekt - Cesty k přírodě 0,0
198 Dotace z rozpočtu PK - VČD - Grand Festival smíchu 0,0 50,0
199 Dotace Pk - hospodaření v lesích 0,0
200 Dotace Pk - na komunitní plánování 0,0
201 Východočeské divadlo - dotace na provoz z PK 0,0
202 Komorní filharmonie - dotace na provoz z PK 0,0
203 Dotace z rozpočtu PK - kulturní aktivity 0,0
204 Dotace z rozpočtu PK - školská zařízení 0,0
205 Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic 0,0 100,0
206 Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovací stanice - transfer MO V 0,0 -50,0
207 Dotace z rozpočtu PK - SSmP - příspěvek na provoz 0,0
208 413.Převody z vlastních fondů 0,0 0,0
209 z fondu hospodářské činnosti  0,0
210 z ostatních fondů a účtů města 0,0
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211 415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 0,0 91,8
212 dotace od mezinárodních institucí - projekt Central MeetBike 0,0 91,8
213 42.Přijaté investiční transfery 0,0 0,0
214 421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 0,0 0,0
215 0,0
216 422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0,0 0,0
217 0,0
218 424. Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 0,0 0,0
219 0,0
220 Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery) 1 167 588,6 6 043,5
221 Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce 1 167 588,6 -53 143,4
222

223 Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery) 405 186,3 -11 242,3224

225 CELKEM PŘÍJMY 1 572 774,9 -5 198,8
226

227 FINANCOVÁNÍ 165 582,1 298 444,1
228 81.Financování z tuzemska 165 582,1 298 444,1
229 811.Krátkodobé financování 202 505,2 298 444,1
230 změna stavu na bankovních účtech 202 505,2 298 444,1
231 v tom-NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2012) - provoz 38 500,0 54 000,0
232             NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2012) 125 905,2 243 414,5
233             NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2012) - usnesení 43 000,0
234              FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM 0,0 1 029,6
235              PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU -4 900,0
236              FV S MĚSTSKÝMI OBVODY 0,0
237 811.Krátkodobé financování - půjčky a úvěry 0,0 0,0
238 přijaté půjčky bankovní 0,0
239 812.Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry 0,0 0,0
240 dlouhodobé přijaté půjčky bankovní 0,0
241 dlouhodobé přijaté půjčky ostatní 0,0
242 812.Dlouhodobé financování - splátky -36 923,1 0,0
243 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - PaP -36 923,1
244 82.Financování ze zahraničí 0,0 0,0
245 822.Dlouhodobé financování 0,0 0,0
246 89.Opravné položky k peněžním operacím 0,0 0,0
247 890.Kontokorentní úvěr ČS 0,0 0,0

248 ZDROJE  CELKEM 1 738 357,0 293 245,3

Konsolidovaný tvar

Zdroje celkem 293 245,3
Výdaje běžné 64 687,7
Výdaje kapitálové 164 261,8
Transfery 64 295,8

Výdaje celkem 293 245,3

Rekapitulace změn rozpočtu na rok 2012
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VÝDAJE Požadavky Návrh úpravy Návrh úpravy Návrh úpravy Návrh úpravy 
běžné výdaje kapitál. výdaje  běžné transfery kapitál. transfery

1 214 Městská policie 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
2 Provoz MP vč. DDH 60,0 60,0
3 414 Kancelář primátora 2 068,0 2 068,0 0,0 0,0 0,0
4 2012 Referendum 1 000,0 1 000,0
5 2012 Prezentace města 15,0 15,0
6 2012 Komunikace s veřejností 700,0 700,0
7 Projekt CreArt - vlastní zdroje 353,0 353,0
8 914 Kancelář tajemníka 7 348,2 2 950,2 4 398,0 0,0 0,0
9 2012 Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON 1 030,0 1 030,0
10 2012 Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců MmP 360,0 360,0
11 2012 Elektronická spisovna - úpravy a vybavení prostor (archiv) 2 928,0 500,0 2 428,0
12 2012 Provoz MmP 949,0 949,0
13 2012 Strojní investice 70,0 70,0
14 2012 Stavební investice na budovách MmP 1 900,0 1 900,0
15 Mzdy - asistent prevence kriminality - dotace 111,2 111,2
16 711 Odbor majetku a investic 191 834,5 49 810,7 92 863,8 0,0 420,0
17 2012 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - pozemek Vinice 425,0 425,0
18 2012 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - pozemky v areálu MAS (Hampejsová) 1 000,0 1 000,0
19 2012 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené 100,0 100,0
20 2012 Náměstí Republiky - PD 500,0 500,0
21 2012 Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - pasportizace kanalizací - dotace VaK 420,0 420,0
22 2012 Podzemní kontejnery - PD 400,0 160,0
23 2012 Kruhový objezd Kpt. Bartoše - Bělehradská (u Kauflandu) 102,5 4,0 98,5
24 2012 Rekonstrukce točny MHD Drozdice 53,5 53,5
25 2012 Bezpečnost cyklistické dopravy - dopravně organizační opatření - realizace 3 000,0 3 000,0
26 2012 CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes - PD a ost. náklady 200,0 200,0
27 2012 Aquacentrum Pardubice (PaP) - měření hluku 200,0 200,0
28 2012 Aquacentrum Pardubice (PaP) - doplnění vodních atrakcí - PD 450,0 200,0
29 2012 Rekonstrukce zálivů ul. Kpt. Nálepky 71,0 71,0
30 2012 DDM Alfa - projekt zateplení objektu a EA 92,0 92,0
31 2012 MŠ E. Košťála - projekt zateplení objektu a EA 89,0 89,0
32 2012 Areál Tesla Kyjevská - opravy, údržba, služby 1 155,0 1 155,0
33 2012 Rekonstrukce hřbitovní zdi v Pardubičkách 1 000,0 1 000,0
34 2012 Letní koupaliště Cihelna - odbavovací systém 1 300,0 1 300,0
35 2012 Letní koupaliště Cihelna - příprava na letní sezónu (dle koncesní smlouvy) 241,0 241,0
36 2012 Letní koupaliště Cihelna - rekonstrukce tobogánu 2 450,0 2 450,0
37 2012 Letní koupaliště Cihelna - autokemp - hygienické zázemí 1 000,0 1 000,0
38 2012 Skatepark - obměna překážek 350,0 300,0
39 2012 MAS - PD další etapy atletického stadionu 2 500,0 400,0
40 2012 Zádržné 510,7 510,7
41 2012 Matiční jezero - odbahnění - PD 300,0 300,0
42 2012 Nízkoprahové centrum - areál J. Palacha - PD a realizace 1 500,0 1 500,0
43 2012 BD Sedláčkova 446 a 447 - oprava výtahů 3 500,0 3 500,0
44 2012 BD Ohrazenická 159-163 - výměna oken 24 000,0 24 000,0
45 2012 BD Havlíčkova 84 - výměna topného systému a rekonstrukce elektroinstalací 2 500,0 2 500,0
46 2012 BD Gagarinova 380 - výměna oken 5 500,0 5 500,0
47 2012 BD Na Spravedlnosti 2792 - oprava poruch stavebních konstrukcí - PD 150,0 150,0
48 2012 MŠ Gebauerova - výměna oken a dveří 3 400,0 3 400,0
49 2012 MŠ Závodu Míru - doplnění zastřešení chodníků 300,0 300,0
50 2012 MŠ Na Třísle - oprava soc. zařízení 2 500,0 2 500,0
51 2012 MŠ J. Ressla - oprava vrat a branky vč. oplocení 350,0 350,0
52 2012 ZŠ Kyjevská - oprava střechy a výměna krytiny 1 500,0 1 500,0
53 2012 MŠ Gorkého - výměna střešní krytiny 1 500,0 1 500,0
54 2012 K-Centrum - úpravy vnitřních dispozic pro nájemce 1 200,0 1 200,0
55 2012 MŠ Raisova - výměna oken 1 500,0 1 500,0
56 2012 ZŠ Benešovo nám. - oprava izolace rozvodů vody 300,0 300,0
57 2012 Kanalizace v lokalitě Železničního pluku 1 000,0 1 000,0
58 2012 Budova MmP 17. listopadu 303 - rekonstrukce střechy 1 500,0 1 500,0
59 2012 Rekonstrukce ul. Macanova 6 000,0 6 000,0
60 2012 Spojilský poldr - PD 1 200,0 500,0
61 2012 IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova - úpravy nesouvisející s DP 500,0 500,0
62 IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova - dotace -3 800,0 -3 800,0
63 IPRM K Višňovce po S.K.Neumanna vč. vnitrobloku - dotace -6 142,7 -6 142,7
64 IPRM K Višňovce po S.K.Neumanna vč. vnitrobloku - vlastní zdroje -91,6 -91,6
65 Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice - dotace 331,7 331,7
66 Revitalizace odstaveného ramene Hatí Hostovice - transfer MO VIII -344,0 -344,0
67 Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - dotace -67,2 -67,2

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2013
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VÝDAJE Požadavky Návrh úpravy Návrh úpravy Návrh úpravy Návrh úpravy 
běžné výdaje kapitál. výdaje  běžné transfery kapitál. transfery

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2013

68 Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - vlastní zdroje 67,6 67,6
69 ZŠ Závodu míru - RÚE - dotace 146,0 146,0
70 ZŠ Závodu míru - RÚE - vlastní zdroje 3 525,0 3 525,0
71 2012 Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - úpravy nesouvisející s DP 35 000,0 35 000,0
72 2012 Finanční podíl města na očekávaných dotacích 40 000,0 40 000,0
73 Požadavky
74 MŠ - bezpečné povrchy 10 000,0
75 Pasportizace objektů 900,0
76 Rekonstrukce podchodu M116 - u žel. zastávky pod nemocnicí 15 000,0
77 Areál Dostihového závodiště 1 200,0
78 Rekonstrukce točny MHD nám. Dukelských hrdinů 200,0
79 Rekonstrukce zálivu MHD U Kostelíčka - Štrossova 1 750,0
80 MŠ K Polabinám - oprava fasády 2 000,0
81 Svítání Stavbařů - oprava terasy 800,0
82 MAS Dukla - oprava fasády tribuny 2 400,0
83 Sportovní areál Ohrazenice - studie koncepce areálu 200,0
84 CS ul. Husova - park Na Špici - PD a ost. náklady 200,0
85 Skatepark I. - dostavba zázemí 5 000,0
86 Odbahnění "Čičák" 5 500,0
87 WC Bubeníkovy sady - PD a realizace 250,0
88 1015 Odbor životního prostředí 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0
89 Provoz monitorovací stanice - dotace KÚ 100,0 100,0
90 Provoz monitorovací stanice - dotace KÚ - transfer MO V -50,0 -50,0
91 Údržba veřejné zeleně - pasportizace 200,0 200,0
92 1327 Odbor dopravy 7 000,0 0,0 7 000,0 0,0 0,0
93 2012 Program podpory dopravy 7 000,0 7 000,0
94 1734 Odbor školství, kultury a sportu 4 997,9 132,0 0,0 533,9 0,0
95 VČD - dotace Pk - Grand festival smíchu 50,0 50,0
96 KC - Informační centrum - projekt Pardubicko - dotace RR 377,9 377,9
97 2012 Záležitosti předškolní a školní výchovy 132,0 132,0
98 2012 MŠ Srdíčko - příspěvek na provoz 68,0 68,0
99 2012 MŠ Gebauerova - příspěvek na provoz 38,0 38,0
100 Požadavky
101 VČD - příspěvek na provoz 2 986,0
102 VČD - příspěvek na provoz - Grand festival smíchu 200,0
103 KF - příspěvek na provoz 600,0
104 KC - příspěvek na provoz (kulturní akce) 80,0
105 Příspěvky na zvláštní výdaje příspěvkových organizací 466,0
106 6131 Odbor sociálních věcí 4 318,0 163,0 0,0 4 155,0 0,0
107 VHP/12 Prostředky na nájemé při PP v sociální oblasti 675,0 675,0
108 VHP/12 SSmP - příspěvek na provoz 3 000,0 3 000,0
109 Podpora terénní sociální práce - dotace -20,0 -20,0
110 PPK - Specialista intervence ZŠp. A. Krause - dotace 57,0 57,0
111 PPK - Klub a aktivity pro děti - Češkova - dotace 126,0 126,0
112 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - ÚP 480,0 480,0
113 598 Odbor ekonomický 128 728,7 9 253,8 60 000,0 59 186,9 0,0
114 Platba daně z příjmů právnických osob za obce 59 186,9 59 186,9
115 Rezerva Rady 48,8 48,8
116 Volba prezidenta - dotace - transfer MO I -600,0 -600,0
117 Volba prezidenta - dotace - transfer MO II -380,0 -380,0
118 Volba prezidenta - dotace - transfer MO III -392,0 -392,0
119 Volba prezidenta - dotace - transfer MO IV -125,8 -125,8
120 Volba prezidenta - dotace - transfer MO V -470,0 -470,0
121 Volba prezidenta - dotace - transfer MO VI -120,0 -120,0
122 Volba prezidenta - dotace - transfer MO VII -130,0 -130,0
123 Volba prezidenta - dotace - transfer MO VIII -12,0 -12,0
124 Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem 1 029,6 1 029,6
125 Požadavky
126 Dostihový spolek - dotace na zpracování Business plánu 288,0
127

128 VHP/12 Finanční prostředky z VHP z roku 2012 14 400,8 14 400,8
129 Obecná rezerva rozpočtu (aktuální stav 36 812,1) -3 995,6 -3 995,6
130 2012 Havarijní rezerva rozpočtu (aktuální stav 17 358,3) 60 000,0 60 000,0

131 CELKEM   VÝDAJE 346 605,3 64 687,7 164 261,8 63 875,8 420,0

Rezerva rozpočtu celkem

rezerva na havarijní stavy majetku města
26 024,4
76 104,0

rezerva rozpočtu obecně 

AKTUÁLNÍ STAV REZERV ROZPOČTU NA ROK 2013PO VŠECH ÚPRAVÁCH 102 128,4
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Správci rozpočtových prostředků 
Údaje jsou v tis. Kč

Přesuny v Přesuny v Přesuny v Přesuny v
Číslo RmP/ZmP Název položky v rozpočtu města běžných výdajích kapitál. výdajích běžných transf. kapitál.  transf.

Správce 598 - Ekonomický odbor -10,0 0,0 0,0 0,0
2 RmP Volba prezidenta - dotace -10,0

Správce 811 - Odbor hlavního architekta -219,7 0,0 0,0 0,0
6 ZmP Central MeetBike - dotace -186,7
6 ZmP Central MeetBike - vlastní zdroje -33,0

Správce 711 - Odbor majetku a investic -1 039,0 1 011,0 0,0 0,0
15 ZmP IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova - vlastní zdroje -670,0
15 ZmP IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou Rokycanova - úpravy nesouvisející s DP 670,0
16 ZmP Revitalizace odstaveného ramene Hatí - ostatní náklady 13,0
16 ZmP Revitalizace odstaveného ramene Hatí - transfer MO VIII -13,0
17 ZmP IPRM Dukla (1+2 fáze) - ostatní náklady 11,0
17 ZmP Technická pomoc -16,0
17 ZmP SÚ autobusové zastávky a chodník u letiště - nájemné 5,0
5 ZmP Podpora budování cyklostezek -500,0
5 ZmP CS Pardubice - Chrudim - PD 500,0
3 RmP Platba za energie nebytových prostor -28,0
4 RmP Areál Dostihového závodiště -1 000,0 1 000,0
18 ZmP MŠ Rosice nad Labem - výměna kanalizačních přípojek -800,0
18 ZmP ZŠ Benešovo nám. - výměna oken družiny - dokončení vč. žaluzií 800,0

Správce 214 - Městská policie -28,0 0,0 0,0 0,0
14 RmP Provoz MP vč. DDH -20,0
22 ZmP Prevence kriminality -8,0

Správce 414 - Kancelář primátora -280,0 0,0 -1 676,0 1 676,0
14 RmP Pohoštění 20,0
19 ZmP Projekt CreArt - vlastní zdroje -197,0
19 ZmP Projekt CreArt - dotace 197,0
20 ZmP Strategický plán -300,0
21 ZmP Dotace HZS Pardubického kraje na provoz -1 676,0
21 ZmP Dotace HZS Pardubického kraje na investice 1 676,0

Správce 914 - Kancelář tajemníka 117,0 0,0 436,0 0,0
2 RmP Volba prezidenta - dotace 10,0
6 ZmP Mzdy - Central MeetBike - dotace 186,7
6 ZmP Mzdy - Central MeetBike - vlastní zdroje 33,0
22 ZmP Mzdy - Asistent prevence kriminality - vlastní zdroje 40,0
23 ZmP Mzdy - Terénní sociální práce - vlastní zdroje 53,3
23 ZmP Mzdy - Terénní sociální práce - dotace 230,0
25 ZmP Členové zastupitelstva - odměny -216,0
25 ZmP Odměny a dary za práci v komisích a výborech -220,0 436,0

Správce 1327 - Odbor dopravy 0,0 0,0 0,0 0,0
7 ZmP Opravy cyklostezek -400,0
7 ZmP Opravy cyklostezek - CS u garáží v Semtíně 200,0
7 ZmP Opravy cyklostezek - CS u parkoviště vlečkové brány Synthesia v Semtíně 200,0
8 ZmP Odstraňování bariér na komunikacích -100,0
8 ZmP Zřízení parkovacích míst u Úřadu práce v Pardubicích 100,0
9 ZmP Služby, projekty, znalecké posudky -520,0
9 ZmP Rozšíření křižovatky ul. Pražská x Teplého - PD ke stavebnímu řízení 100,0
9 ZmP Rekonstrukce točny MHD - Nemošice - úprava PD 100,0
9 ZmP Rekonstrukce zálivu MHD - Polabiny - Hradecká - PD 100,0
9 ZmP Veřejné osvětlení I/36 Dubina "Albert-Hůrka" - PD 120,0
9 ZmP Rekonstrukce zálivu MHD - Trnová náměstí (směr Ohrazenice) - PD 100,0
10 ZmP Správa a údržba komunikací -1 400,0
10 ZmP Oprava účelové komunikace Dubina Penzion 1 400,0

Správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu 500,0 0,0 -200,0 0,0
11 ZmP Program podpory kultury -105,1
11 ZmP ZUŠ Lonkova - kulturní akce 24,0
11 ZmP ZŠ - Prodloužená - kulturní akce 35,1
11 ZmP ZŠ - Závodu míru - kulturní akce 25,2
11 ZmP ZŠ - Waldorfská - kulturní akce 4,0
11 ZmP ZŠ - Studánka - kulturní akce 15,0
11 ZmP ZŠ - Bratranců Veverků - kulturní akce 1,8
12 ZmP Program podpory kultury -200,0
12 ZmP Koncepce rozvoje kultury města 200,0
20 RmP Koncepce rozvoje kultury města 300,0
13 ZmP ZŠ - činnost školního psychologa -1 015,0
13 ZmP ZŠ - Studánka - příspěvek na provoz (činnost školního psychologa) 83,0

Přesuny v rozpočtu města na rok 2013
Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č. ZM/1077/2012 ze dne 11.12.2012 jsou označeny RmP. Ostatní jsou v kompetenci ZmP.
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Správci rozpočtových prostředků 
Údaje jsou v tis. Kč

Přesuny v Přesuny v Přesuny v Přesuny v
Číslo RmP/ZmP Název položky v rozpočtu města běžných výdajích kapitál. výdajích běžných transf. kapitál.  transf.

Přesuny v rozpočtu města na rok 2013
Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č. ZM/1077/2012 ze dne 11.12.2012 jsou označeny RmP. Ostatní jsou v kompetenci ZmP.

13 ZmP ZŠ - Ohrazenice - příspěvek na provoz (činnost školního psychologa) 69,0
13 ZmP ZŠ - Npor. Eliáše - příspěvek na provoz (činnost školního psychologa) 102,0
13 ZmP ZŠ - Waldorfská - příspěvek na provoz (činnost školního psychologa) 42,0
13 ZmP ZŠ - Bratranců Veverků - příspěvek na provoz (činnost školního psychologa) 87,0
13 ZmP ZŠ - Družstevní - příspěvek na provoz (činnost školního psychologa) 83,0
13 ZmP ZŠ - Spořilov - příspěvek na provoz (činnost školního psychologa) 83,0
13 ZmP ZŠ - Benešovo náměstí - příspěvek na provoz (činnost školního psychologa) 87,0
13 ZmP ZŠ - Pardubičky - příspěvek na provoz (činnost školního psychologa) 44,0
13 ZmP ZŠ - Staňkova - příspěvek na provoz (činnost školního psychologa) 84,0
13 ZmP ZŠ - J. Ressla - příspěvek na provoz (činnost školního psychologa) 83,0
13 ZmP ZŠ - Svítkov - příspěvek na provoz (činnost školního psychologa) 84,0
13 ZmP ZŠ - E. Košťála - příspěvek na provoz (činnost školního psychologa) 84,0

Správce 6131 - Odbor sociálních služeb -139,0 0,0 -148,3 0,0
1 ZmP SSmP - vyrovnávací platba za služby obecného hospodářského zájmu -22 000,0
1 ZmP SSmP - příspěvek na provoz 22 000,0
3 RmP Multikulturní centrum - provoz 28,0
22 ZmP Program prevence kriminality -32,0
23 ZmP Program prevence kriminality -53,3
23 ZmP Podpora terénní sociální práce - dotace -230,0
24 ZmP Program prevence kriminality -63,0
24 ZmP PPK Specialista intervence ZŠp. A. Krause - vlastní zdroje 17,0
24 ZmP PPK Klub a aktivity pro děti Češkova - vlastní zdroje 46,0

0,0
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Poznámky

běžné kapitálové

Školy :
MŠ Mladých-rekonstrukce VZT kuchyně 500,0 0,0 závada BOZP
ZŠ Svítkov-oprava dlažeb na chodbách 750,0 0,0 havarijní stav
ZŠ Svítkov-oprava kanalizace-dvorní část 500,0 0,0 neustále řešíme lokální havárie
U Josefa 118-rekonstrukce osvětlení učeben 0,0 2 500,0 nevyhovující osvětlení
ZŠ Štefánikova-oprava soc.zařízení 400,0 0,0 nevyhovující stav, nutná rekonstrukce
MŠ Češkova-oprava fasády 400,0 0,0 opadávající omítka
MŠ Popkovice-výměna oken a dveří 500,0 0,0 pro letošek vypracovat PD pro VŘ 
MŠ E.Košťála-oprava rozvodů vody 500,0 0,0 možno provádět po etapách
ZŠ Závodu Míru-oprava sociálek u tělocvičny 400,0 0,0 nevyhovující stav, nutná rekonstrukce
MŠ Černá za Bory-oprava a nátěr střešní krytiny 400,0 0,0 zatékání
ZŠ Benešovo náměstí -oprava podlah v tělocvičně 2 500,0 0,0 požadavek řed.ZŠ, rozpadající se části podlah
ZŠ Sťefánikova -oprava podlah v tělocvičně 2 000,0 0,0 špatný stav podlah
MŠ Hostovice - rekonstrukce taškové střechy 0,0 1 500,0
MŠ Hostovice - výměna oken 900,0 0,0
MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ 0,0 35 000,0 otázka jak bude řešeno MŠ Svítkov a MŠ Lány na Důlku
MŠ Grusova - rekonstrukce pavilónů jeslí 1 a 2 0,0 3 000,0 na pokraji životnosti
ZŠ Spořilov - oprava podlahy v tělocvičně 500,0 0,0 špatný stav podlah
ZŠ Družstevní - oprava oplocení 665,0 0,0 havarijní stav
MŠ Lány na důlku - výměna oken 900,0 0,0 úniky tepla
ZvŠ Klášterní-oprava fasády 2 500,0 0,0 spojit s celkovou rekonstrukcí sociálek a instalací 
MŠ Dražkovice - Proj. dok. a realizace zateplení objektu včetně výměny oken 0,0 6 000,0 letos vypracovat PD na tuto akci 
MŠ Popkovice - výměna oken a dveří 900,0 0,0 letos vypracovat PD na tuto akci 
ZŠ Studánka - výměna oken na pavilonech I. a II. 2 000,0 0,0 letos vypracovat PD na tuto akci 
ZŠ Studánka - PD a realizace objektu Zázemí pro správce venkovních hřišť 0,0 700,0 vypracovat PD včetně realizace,možno provádět po celý rok
ZŠ Studánka - obj. škol.družiny - zateplení  a přístavba šatny pro keram dílnu 0,0 2 200,0 letos vypracovat PD na tuto akci 
OA Štefánikova - oprava omítek v suteréních šatnách vč. odvětrání 0,0 750,0
OA Štefánikova - výměna oken 2 000,0 0,0
OA Štefánikova - oprav vnějších omítek ve dvorní části 250,0 0,0
MŠ L. Matury - kompletní zateplení vč. zakrytí chodby mezi pavilony 0,0 9 850,0 nutno začít okny, VŘ by mělo být na celou část PD, etapy
MŠ Svítkov - úprava sociálních zařízení dle počtu dětí vč. PD 0,0 3 000,0 otázka jak bude řešeno MŠ Svítkov a MŠ Lány na Důlku
MŠ Závodu míru - oprava venkovních teras 370,0 0,0 možno až příští rok 
MŠ Nár. Hrdinů - oprava střechy HP 900,0 0,0 nevyhovující stav střechy
ZŠ Npor. Eliáše rekonstrukce hřiště 0,0 10 000,0 provést modernizaci
MŠ Ke Kamenci 1 146,0 0,0 oprava elektrorozvodů, podlah.krytin a obkladů v suteréna a kuchyni
ZŠ Spořilov -  dětské hřiště 1 200,0 0,0 PD zpracovaná
ZŠ Spořilov - dílny 1 100,0 0,0 PD zpracovaná
ZŠ Štefánikova - osazení hracích prvků 0,0 250,0 staré nevyhovující prvky odstraněny, připraveno k VŘ

Ostatní :
MAS Dukla-basket.hala-II.etapa realizace 9 000,0
MAS Dukla-atletika-zavlažování 300,0
MAS Dukla-rek.domečku-posilovna 800,0
Baskethala (opravy, údržba, služby) 1 000,0
MAS Dukla-rekonstrukce volejbalového hřiště 6 800,0
MAS Dukla-elektro.venkovních WC 150,0
VČD-sjednocení hasícího systému 80,0
VČD-odstranění vlhkosti zdiva nejsou stanoveny náklady
VČD-oprava vrat-nákl.výtah 700,0
VČD-gen.oprava jevištních tahů 860,0
VČD-motorové jevištní tahy 1 200,0
VČD-dokončení rekonstrukce dílenského dvora-zastřešení 1 500,0
KD Hronovická-oprava podlahy v II.NP 300,0
KD Hronovická-oprava střechy 380,0
ÚMO IV - rekonstrukce místní komunikace Na Rybníku 6 400,0 PD zpracována, platné stavební povolení
ÚMO IV - PD na památeční místo Kyjevská 3 000,0 PD pro stavební řízení na úpravu hist. památečního místa v Pardubičkách (vznik Pardubic)
ÚMO IV - veřejné osvětlení v ul. Dělnická 2 800,0 PD zpracována, na základě požadavků občanů pracujících v této zóně
ÚMO IV - veřejné osvětlení ve Východní ulici 2 100,0 PD zpracována, osvětlení podél cyklistické stezky
ÚMO VI - kanalizace v ul. Pražská v Popkovicích 9 000,0 dobudování poslední části kanalizace před plánovanou opravou komunikace
ÚMO VI - kanalizace Opočínek 30 000,0 PD zpracována
ÚMO VI - rekonstrukce ulice U Bylanky v Popkovicích 4 900,0
ÚMO VI - rekonstrukce spojovací ul. mezi ul. Kostnická a Hradčanská 4 500,0 nárokováno od r. 2010

711 - Odbor majetku a investic

Letos vypracovat PD na zmíněné opravy včetně zateplení objektu pro realizaci v 2014, 
náklady cca 200 tis. 

1) Zvážit zda zůstane naše, nebo se prodá Kraji. 2) Jestliže zůstane nám, nechat 
vypracovat PD pro VŘ na celkovou rekonstrukci zahrnující všechny tři body,pak by pro 

letos stačilo náklady na PD cca do 200 tis.                             

Ostatní požadavky na pokrytí v r.2013 - OMI

VÝDAJE
Požadavky

výdaje
údaje jsou v tis. Kč
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VÝDAJE - POŽADAVKY MO Návrh Návrh Návrh Návrh 
údaje jsou v tis. Kč BV KV BT KT

1 MO I - Střed
2

3 MO II - Polabiny
4

5 MO III - Dubina
6 Centrální osa sídliště SZ-JV - část 2 od Pergoly k tržnici 5 300,0
7 Chodník v ul. Luční a U Školy 3 058,0
8 Centrální osa sídliště SZ-JV - část 1 od tržnice k cyklostezce 15 500,0
9 Rekonstrukce vnitrobloku Na Drážce, Bezdíčkova, Sezemická, Junkové 16 742,5
10 Oprava chodníků v ul. Spojilská, Na Kopci, Hraniční, Raabova, Pod Lipami1 900,0
11 Centrální osa sídliště SV-JZ - Blahoutova - obchodní zóna 13 080,0
12 Centrální osa sídliště SV-JZ - E. Košťála - Dubinská 10 471,0
13 BD Dašická 1565-1567 - parkovací místa 4 794,0
14 MO IV - Pardubičky
15 Rekonstrukce místní komunikace Na Rybníku v Nemošicích 6 400,0
16 Památeční místo Kyjevská - PD 300,0
17 Veřejné osvětlení v ul. Dělnická 2 800,0
18 Veřejné osvětlení v ul. Východní 2 100,0
19 MO V - Dukla
20

21 MO VI - Svítkov
22 Kanalizace v ul. Pražská v Popkovicích 9 000,0
23 Kanalizace Opočínek 30 000,0
24 Rekonstrukce ul. U Bylanky v Popkovicích 4 900,0
25 Rekostrukce ul. spojovací mezi ul. Kostnická a Hradčanská 4 500,0
26 MO VII - Rosice n. L.
27 Rekonstrukce zálivu MHD - zastávka Trnová náměstí 1 500,0
28 Rekonstrukce náměstí v Doubravicích - PD 100,0
29 Rekonstrukce nám. 9. května v Rosicích nad Labem 1 800,0
30 MO VIII - Hostovice
31

32 CELKEM POŽADAVKY MO 134 245,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Úprava rozpočtu na rok 2013 v rámci I. změny

Požadavky
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UKAZATELE Schválený rozpočet Rozpočet Úpravy rozpočtu
na rok 2013 po změnách na rok 2013

1 214 Městská policie 44 570,0 44 570,0 979,0
2 Mzdy zaměstnanců MP vč. OON 32 700,0 32 700,0 543,0
3 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP 11 670,0 11 670,0
4 Odměny a dary za práci v komisích a výborech 0,0 0,0 436,0
5 Náhrady mzdy za DPN 200,0 200,0
6 414 Kancelář primátora 5 256,0 5 296,0 0,0
7 Dotace HZS Pardubického kraje na provoz 3 776,0 3 776,0 -1 676,0
8 Dotace HZS Pardubicekého kraje na investice 0,0 0,0 1 676,0
9 Příspěvek  Svazu měst a obcí ČR 175,0 175,0

10 Příspěvek  Svazu historických sídel 90,0 90,0
11 Příspěvek  Sdružení správců městských komunikací 30,0 30,0
12 Příspěvek  Regionální  rozvojové agentuře 92,0 92,0
13 Příspěvek  Krajské hospodářské komoře 3,0 3,0
14 Příspěvek asociaci EURO EQUUS 40,0 80,0
15 Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská 50,0 50,0
16 Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek 1 000,0 1 000,0
17 598 Odbor ekonomický 3 000,0 5 680,0 0,0
18 Dotace občanům na nákup Seniorpasu 3 000,0 3 000,0
19 Zvýšení základního kapitálu BK, a.s. 0,0 180,0
20 Zvýšení základního kapitálu RFP, a.s. 0,0 0,0
21 Zvýšení základního kapitálu EBA, a.s. 0,0 0,0
22 Zvýšení základního kapitálu DPmP, a.s. 0,0 0,0
23 Zvýšení základního kapitálu Dostihový spolek, a.s. 0,0 0,0
24 TJ Sokol - půjčka na přípravné práce projektu 0,0 2 500,0
25 711 Odbor majetku a investic 72 907,0 78 907,0 0,0
26 Dotace RFP, a.s. - provoz multifunkční arény 30 907,0 30 907,0
27 Dotace PaP, a.s. - provoz plaveckého areálu (nevýdělečná činnost) 30 000,0 30 000,0
28 Dar Nadaci pro rozvoj města 0,0 6 000,0
29 10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek 12 000,0 12 000,0
30 914 Odbor kanceláře tajemníka 149 550,0 149 550,0 1 501,2
31 Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON 104 100,0 104 100,0 1 141,2
32 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP a zastupitelů 38 600,0 38 600,0 360,0
33 Odměny členů zastupitelstva 5 700,0 5 700,0
34 Náhrady mzdy za DPN 750,0 750,0
35 Odměny za práci v komisích a výborech 400,0 400,0
36 1015 Odbor životního prostředí 468,5 468,5 0,0
37 Dotace Ekocentru Paleta na provoz 100,0 100,0
38 Program podpory ekologické výchovy a osvěty 335,5 335,5
39 Činnost okresního mysliveckého spolku 30,0 30,0
40 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu - příspěvek 3,0 3,0
41 1327 Odbor dopravy 159 300,0 159 300,0 7 000,0
42 Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby 142 000,0 142 000,0
43 Finanční spoluúčast na pod. obnovy voz. DPmP 0,0 0,0
44 Finanční kompenzace  DPmP za poskytované služby - - -
45 v souvislosti s přepravou handicapovaných osob 700,0 700,0
46 Finanční kompenzace DPmP - administrace PK 300,0 300,0
47 DPmP - dotace na provoz (loď Arnošt) 300,0 300,0
48 Program podpory dopravy 16 000,0 16 000,0 7 000,0
49 1734 Odbor školství, kultury a sportu 222 379,2 225 799,2 333,9
50 VČD - příspěvek na provoz 33 770,0 33 770,0
51 VČD - dotace - Grand festival smíchu 400,0 400,0
52 VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace MK 0,0 0,0
53 VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace Pk 0,0 0,0 50,0
54 VČD - příspěvek na provoz - dotace MK 0,0 0,0
55 VČD - příspěvek na provoz - dotace Pk 0,0 0,0

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2013
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56 KF - příspěvek na provoz 15 793,0 15 793,0
57 KF - příspěvek na provoz - dotace MK 0,0 0,0
58 KF - příspěvek na provoz - dotace Pk 0,0 0,0
59 KF - příspěvek na investice 300,0 300,0
60 KC - příspěvek na provoz 3 500,0 3 500,0
61 KC - příspěvek na provoz - KD Dubina 1 500,0 1 500,0
62 KC - příspěvek na provoz - Hronovická 1 100,0 1 100,0
63 KC - příspěvek na provoz - Divadlo 29 1 800,0 1 800,0
64 KC - příspěvek na provoz - Galerie Gampa 2 500,0 2 500,0
65 KC - příspěvek na provoz - Informační centrum 2 536,0 5 936,0
66 KC - příspěvek na provoz - IC - změny vizuálního stylu 750,0 750,0
67 KC - Informační centrum - projekt Pardubicko - dotace RR 0,0 0,0 377,9
68 KC - příspěvek na provoz - kulturní akce 1 360,0 1 360,0
69 KC - dotace - Pernštýnská noc 225,0 225,0
70 KC - dotace - Výstavní prostor Mázhaus 400,0 400,0
71 Rezerva příspěvkových organizací 6 500,0 6 500,0
72 Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu 0,0 0,0
73 Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.) 1 520,0 1 520,0
74 Dotace SAP - Aviatická pouť 200,0 200,0
75 Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda 50,0 50,0
76 Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění 406,0 406,0
77 Příspěvky MŠ na provoz celkem: 25 554,0
78 Příspěvek MŠ Závodu míru 1 018,0 1 018,0
79 Příspěvek MŠ Ohrazenice 893,0 893,0
80 Příspěvek MŠ K Polabinám 1 240,0 1 240,0
81 Příspěvek MŠ Kamínek 515,0 515,0
82 Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám. 1 084,0 1 084,0
83 Příspěvek MŠ Wintrova 460,0 460,0
84 Příspěvek MŠ E. Košťála 1 277,0 1 277,0
85 Příspěvek MŠ Višňovka 1 167,0 1 167,0
86 Příspěvek MŠ Na Třísle 679,0 679,0
87 Příspěvek MŠ Srdíčko 903,0 903,0 68,0
88 Příspěvek MŠ Odborářů 1 484,0 1 484,0
89 Příspěvek MŠ Korálek 1 131,0 1 131,0
90 Příspěvek MŠ Klubíčko 1 165,0 1 165,0
91 Příspěvek MŠ Motýlek 782,0 782,0
92 Příspěvek MŠ Pastelka 828,0 828,0
93 Příspěvek MŠ Koníček 678,0 678,0
94 Příspěvek MŠ Rosice nad Labem 441,0 441,0
95 Příspěvek MŠ Kamarád (Teplého) 730,0 730,0
96 Příspěvek MŠ Mladých 942,0 942,0
97 Příspěvek MŠ Čtyřlístek 780,0 780,0
98 Příspěvek MŠ Gebauerova 1 218,0 1 218,0 38,0
99 Příspěvek MŠ Brožíkova 1 350,0 1 350,0

100 Příspěvek MŠ Gorkého - Sluníčko 813,0 813,0
101 Příspěvek MŠ Raisova 534,0 534,0
102 Příspěvek MŠ Dražkovice 356,0 356,0
103 Příspěvek MŠ Zvoneček 1 084,0 1 084,0
104 Příspěvek MŠ Duha 941,0 941,0
105 Příspěvek MŠ Doubek 723,0 723,0
106 Příspěvek MŠ Hostovice 338,0 338,0
107 Příspěvky ZŠ na provoz celkem: 49 416,0
108 Příspěvek ZŠ J. Ressla 2 738,0 2 738,0 83,0
109 Příspěvek ZŠ Štefánikova 3 740,0 3 740,0
110 Příspěvek ZŠ Spořilov 2 425,0 2 425,0 83,0
111 Příspěvek ZŠ Studánka 4 956,0 4 956,0 83,0
112 Příspěvek ZŠ Svítkov 2 515,0 2 515,0 84,0
113 Příspěvek ZŠ Družstevní 4 363,0 4 363,0 83,0
114 Příspěvek ZŠ npor. Eliáše 3 942,0 3 942,0 102,0
115 Příspěvek ZŠ Závodu míru 3 561,0 3 561,0
116 Příspěvek ZŠ E. Košťála 2 740,0 2 740,0 84,0
117 Příspěvek ZŠ Staňkova 2 942,0 2 942,0 84,0
118 Příspěvek ZŠ Br. Veverků 2 727,0 2 727,0 87,0
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119 Příspěvek ZŠ Benešovo náměstí 3 346,0 3 346,0 87,0
120 Příspěvek ZŠ Prodloužená 3 390,0 3 390,0
121 Příspěvek ZŠ Waldorfská 1 663,0 1 663,0 42,0
122 Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory 1 137,0 1 137,0 44,0
123 Příspěvek ZŠ Ohrazenice 2 204,0 2 204,0 69,0
124 Příspěvek ZŠ A. Krause na provoz 1 027,0 1 027,0
125 ZŠ - činnost školního psychologa 2 688,0 2 688,0 -1 015,0
126 Příspěvky  na zvláštní výdaje příspěvkových organizací 0,0 0,0
127 DDM Alfa (Družby) - příspěvek na provoz 1 800,0 1 800,0
128 DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz 403,0 403,0
129 DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na provoz 356,0 356,0
130 ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz 380,0 380,0
131 ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz 141,0 141,0
132 ZUŠ Lonkova - kulturní akce 0,0 0,0 24,0
133 ZŠ - Prodloužená - kulturní akce 0,0 0,0 35,1
134 ZŠ - Závodu míru - kulturní akce 0,0 0,0 25,2
135 ZŠ - Waldorfská - kulturní akce 0,0 0,0 4,0
136 ZŠ - Studánka - kulturní akce 0,0 0,0 15,0
137 ZŠ - Bratranců Veverků - kulturní akce 0,0 0,0 1,8
138 Lentilka - dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz 4 920,0 4 920,0
139 Ratolest - příspěvek na provoz 2 414,0 2 414,0
140 Nadace Tíseň 133,0 133,0
141 Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění 418,0 418,0
142 Program podpory kultury 5 619,4 5 619,4 -305,1
143 Program podpory sportu 50 355,2 50 375,2
144 Program podpory volného času 1 509,7 1 509,7
145 Program podpory ve zdravotní oblasti 251,6 251,6
146 Program podpory cestovního ruchu 1 090,3 1 090,3
147 Prostředky na nájemné při PP volného času 320,0 320,0
148 6131 Odbor sociálních věcí 43 268,8 43 268,8 4 006,7
149 Sociální služby - náhrada za výpadek zdrojů z VÚSC 12 149,4 12 149,4 3 000,0
150 SSmP - vyrovnávací platba za služby obecného hospodářského zájmu 22 000,0 22 000,0 -22 000,0
151 SSmP - příspěvek na provoz 0,0 0,0 22 000,0
152 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - ÚP 0,0 0,0 480,0
153 Program podpory v sociální oblasti 5 619,4 5 619,4
154 Prostředky na nájemné při PP v sociální oblasti 2 500,0 2 500,0 675,0
155 Program prevence kriminality 1 000,0 1 000,0 -148,3

VÝDAJE CELKEM 700 699,5 712 839,5 13 820,8
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Příloha usnesení č. 1 
 
Složení Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ 
 
Jméno člena ŘV  Funkce Náhradník - jméno Náhradník – funkce 

MUDr. Štěpánka Fraňková Primátorka města – předseda Řídícího 
výboru 

--- --- 

Mgr. Jindřich Tauber 1. náměstek primátora --- --- 

Ing. Michal Koláček Náměstek primátora --- --- 

František Brendl Náměstek primátora --- --- 

Ing. Jiří Rozinek Náměstek primátora – místopředseda 
Řídícího výboru 

--- --- 

Ing. Roman Línek Náměstek hejmana Pardubického kraje Ing. Pavel Kalivoda vedoucí Odboru strategického rozvoje 
kraje a evropských fondů, Krajský úřad 
Pardubického kraje 

Mgr. Miluše Horská místopředsedkyně správní rady Koalice 
nevládek Pardubicka, o.s. 

Bc. Jana Machová, DiS. ředitelka, Koalice nevládek Pardubicka, 
o.s. 

Ing. arch. Vladimír Lavrík vedoucí Oddělení koncepce a rozvoje, 
Odbor hlavního architekta Magistrátu 
města Pardubic 

  

Ing. arch. Iva Svobodová Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Ing. Petra Sůrová Institut rozvoje evropských regionů, 
o.p.s. 

 



 

 
 

 

FORMULÁŘ 6 - Oznámení o změně v IPRM 
 
Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ 

Reg.číslo: SV/001 

 

NOSITEL IPRM: Statutární město Pardubice 
Se sídlem v:  Pernštýnské náměstí 1,  
                        530 21 Pardubice 
 

Smlouva č.: SV/001/S 
Oblast podpory:   
2.1 Rozvoj regionálních center 

 

Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje): 
 
1. Změna finančního a časového harmonogramu IPRM “Přitažlivé město“ 

IPRM „Přitažlivé město“ v současnosti předpokládá realizaci dle finančního a časového 
harmonogramu, který je obsažen v přílohách č. 1 a 2 Smlouvy o alokaci ve znění Dodatku č. 7 ke 
Smlouvě o alokaci.  
 
Navrhujeme jeho změnu dle údajů v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto oznámení, která spočívá v přesunu 
prostředků mezi jednotlivými roky realizace. 
 
2. Změna v seznamu dílčích projektů IPRM 
 

IPRM „Přitažlivé město“ v současné době obsahuje dílčí projekty, které jsou uvedeny v příloze č. 3 
Smlouvy o alokaci ve znění Dodatku č. 7 ke Smlouvě o alokaci.  
 
Na základě usnesení Řídícího výboru IPRM oznamujeme změnu v seznamu dílčích projektů 
realizovaných prostřednictvím IPRM. Mezi dílčí projekty IPRM se zařazují projekty: 
 

- Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna (předkladatel - Statutární město Pardubice) 
- Pěší zóna - Třída Míru s napojením Sladkovského ul. (předkladatel Statutární město 

Pardubice) 
-  

a zároveň se ze seznamu dílčích projektů IPRM vyřazuje projekt: 
 

- Multifunkční sportoviště u Univerzity Pardubice (předkladatel Univerzita Pardubice) 
 
 
 
 



 

 
 

 

Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit):  
1. 
Předkládaná změna finančního a časového harmonogramu IPRM spočívá v převodu prostředků 
v rámci roku 2013 a rovněž mezi jednotlivými roky jeho realizace, neboť od poslední změny došlo 
k posunu v přípravě a termínech zahájení dílčích projektů zařazených do IPRM. Tento posun je 
způsobem prodlužováním probíhajících územních a stavebních řízení u jednotlivých projektů, které 
připravuje k realizaci Statutární město Pardubice, zejména projektu Revitalizace Tyršových sadů, 
Revitalizace Parku na Špici a projektu rekonstrukce Třídy Míru. V současné době se předpokládá, 
že výše uvedené projekty zahájí čerpání finančních prostředků z IPRM až ve druhé polovině roku 
2013 a jejich realizace bude ukončena v průběhu roku 2014. V souvislosti s tím se proto částečně 
navyšuje finanční alokace na rok 2014 na úkor alokace na rok 2013. 
 
2. 
 
Smlouva o alokaci v současnosti obsahuje ve své aktualizované příloze č. 3 (dle dodatku č. 7 ke 
Smlouvě) seznam dílčích projektů zařazených v IPRM Řídícím výborem a orgány města. Na 
základě posledního jednání ŘV IPRM byl seznam dílčích projektů IPRM doplněn o projekty:  
 

- Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna (předkladatel - Statutární město Pardubice) - 
projekt přispěje k naplnění opatření IPRM 1.2. Zkvalitnění nabídky možností trávení volného 
času 

- Pěší zóna - Třída Míru s napojením Sladkovského ul. (předkladatel Statutární město 
Pardubice) - projekt přispěje k naplnění opatření IPRM 1.1 Zvýšení kvality urbanizovaného 
prostředí ve středu města 

 
Vzhledem k upuštění Univerzity Pardubice od realizace projektu Multifunkční sportoviště u 
Univerzity Pardubice prostřednictvím IPRM byl tento projekt vyřazen ze seznamu dílčích projektů 
IPRM z opatření 1.2. Zkvalitnění nabídky možností trávení volného času. 

 
 

Seznam přiložených dokumentů: 
Příloha č. 1 – upravené znění kapitoly č. 4 formuláře pro předložení IPRM 
Příloha č. 2 – upravené tabulky č. 40, 41, 42 a 44 v dokumentu IPRM „Přitažlivé město“  
Příloha č. 3 – upravený formulář č. 5 – Rozpočet IPRM 
Příloha č. 4 – seznam dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM 
 

Datum: Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : 
MUDr. Štěpánka Fraňková 

Datum doručení na ŘO 
ROP: 

Převzal - pověřený pracovník (jméno a podpis): 
 

 



  
 

Formulář 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM 
Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP.  
1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ 

Údaje o IPRM 

Prioritní osa: 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí 

Oblast podpory: 2.1. Rozvoj regionálních center 
Registrační číslo IPRM: SV/001/S 
Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Pardubic 

„PŘÍTAŽLIVÉ MĚSTO“ 
Celková výše alokace dle Smlouvy 
v Kč: 

(421 452 000,-- Kč)  399 204 301,-- Kč 

Datum zahájení realizace IPRM: 27. 4. 2009 
Datum ukončení realizace IPRM: 30. 6. 2015  

včetně doby udržitelnosti 30. 6. 2020 
Roční zpráva o postupu realizace IPRM 
Pořadové číslo zprávy: 04 
Monitorované období: Začátek 01/01/2012 Konec 31/12/2012 
Datum předložení zprávy: XX/03/2013 

 
2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 

Nositel IPRM 
IČ 00274046 
Název: Statutární město Pardubice 
Adresa: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
Statutární zástupce: 
(jméno a příjmení, funkce) 

MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka 

Zhotovitel zprávy 
Jméno a příjmení, funkce: 

Ing. Kateřina Sedláčková, oddělení strategického rozvoje 
města, kancelář primátora, manažer IPRM 

Ing. Michal Holý, zástupce administrátora, První regionální a 
rozvojová, a.s. 

Telefonní číslo/mobil/Fax: Ing. Sedláčková 466 859 456, Ing. Holý: 464 625 951 
E-mail: Katerina.Sedlackova@mmp.cz                michal.holy@prr.cz  

 



  
 

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY 
3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ 

IPRM „PŘÍTAŽLIVÉ MĚSTO“ je realizován v souladu se Smlouvou o alokaci prostředků na 
Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „PŘITAŽLIVÉ MĚSTO“ včetně jejich dodatků. 
V průběhu tohoto monitorovacího období byly uzavřeny tři dodatky ke Smlouvě o alokaci: 
dodatek č. 5 vypracovaný na základě oznámení o změně č. 8 projednané ŘV IPRM v lednu 
2012, dodatek č. 6 vypracovaný na základě oznámení o změně č. 9 projednané ŘV IPRM v 
květnu 2012, a dodatek č. 7 vypracovaný na základě oznámení o změně č. 10 projednané ŘV 
IPRM v září 2012. Dodatky do smlouvy zapracovávají upravený finanční plán a harmonogran 
na základě postupu přípravy dílčích projektů, aktuální přehled dílčích projektů, převod 
finančních prostředků mezi opatřeními IPRM a úpravu závazného indikátoru 65 11 00 Plocha 
regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem. 
IPRM je postupně naplňován prostřednictvím realizace dílčích projektů, které jsou podávány 
do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a také do tématických 
operačních programů.  
V průběhu monitorovaného období se celkem 5 krát (ve dnech 11. 1. 2012, 20. 2. 2012, 9. 5. 
2012, 15. 6. 2012 a 6. 9. 2012) sešel Řídící výbor, kde na programu jednání byl vždy aktuální 
stav IPRM, dílčí projekty ROP a jejich změny, dílčí projekty TOP a jejich změny. 
Operativně se uskutečňují schůzky manažera IPRM s pracovními týmy, které se podílí na 
přípravě dílčích projektů, na nichž jsou předávány informace o postupu realizace a řešeny 
otázky týkající se podmínek IPRM a ROP ve vztahu k dílčím projektům.  
V roce 2012 byl do seznamu dílčích projektů zařazen projekt Rekonstrukce areálu loděnice 
oddílu kanoistiky TJ Synthesia Pardubice předkladatele TJ Synthesia Pardubice, předložený 
v rámci 5. kola veřejné výzvy. Tento projekt, spolu s projektem Revitalizace parku na soutoku 
Labe a Chrudimky, jehož předkladatelem je Statutární město Pardubice, naplňuje integrovaný 
přístup k dotčenému území. 
V hodnoceném období měly být zahájeny projekty zvyšující kvalitu městského prostředí, 
jejichž předkladatelem a realizátorem je Statutární město Pardubice. Vzhledem ke 
komplikacím s výběrovým řízením a posunům v průběhu územních a stavebních řízení budou 
tyto projekty zahájeny až v roce 2013. Projekty byly částečně, co se rozsahu týče, upraveny a 
jsou nově intenzivně připravovány k realizaci.  
 
Z důvodu existence nealokovaných prostředků v IPRM a v návaznosti na převod finančních 
prostředků mezi opatřeními IPRM (z opatření 1.2 Zkvalitnění nabídky trávení volného času 
do opatření 1.1 Zvýšení kvality městského prostředí ve středu města) bylo vyhlášeno 6. kolo 
veřejné výzvy pro předkládání projektových záměrů na dílčí projekty v rámci 1. a 2. prioritní 
oblasti IPRM „Přitažlivé město“. 6. kolo veřejné výzvy bylo vyhlášeno na období od 1. 10. do 
31. 12. 2012. Bylo předloženo celkem sedm projektových záměrů, z nichž Řídící Výbor na 
začátku roku 2013 vybíral projekty vhodné k realizaci prostřednictvím IPRM. V listopadu 
2012 oznámila Univerzita Pardubice odstoupení od realizace projektu Multifunkčního 
sportoviště. 

     
V rámci IPRM jsou zařazeny a realizovány dílčí projekty, jejichž nositelem je Univerzita 
Pardubice, a které jsou financovány z tématických operačních programů. V průběhu roku 
2012 nebyly do IPRM zařazeny žádné nové projekty financované z TOP. Z celkového počtu 
72 projektů TOP, které jsou součástí IPRM, bylo dokončeno 5 projektů, 24 projektů je ve fázi 
realizace, 4 projekty byly přijaty, ale nezačala jejich realizace, 32 projektů nebylo přijato a 7 
projektů nebylo podáno. 



  
 

 
4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ 
V monitorovaném období probíhala realizace jediného dílčího projektu zařazeného do 
IPRM, a to projektu Skautské centrum Vinice v Pardubicích, jehož nositelem je Junák – svaz 
skautů a skautek ČR, středisko „POLARIS“ Pardubice. Projekt je v závěrečné fázi své 
realizace a jeho ukončení bylo posunuto na začátek roku 2013.  
V průběhu hodnoceného období měla být zahájena realizace projektu Revitalizace 
Tyršových sadů, jehož předkladatelem a realizátorem je Statutární město Pardubice. 
Z objektivních skutečností nebyl projekt zahájen dle původního harmonogramu (nutnost 
nového výběrového řízení na dodavatele), došlo k jeho částečné úpravě a jeho realizace se 
posunula na rok 2013. 
 
Další dílčí projekty, které hodlá do IPRM předložit Město Pardubice, jsou intenzivně 
připravovány k podání žádosti o dotaci tak, aby jejich realizace mohla být zahájena ve druhé 
polovině roku 2013. Veškeré změny jsou včas a operativně řešeny na úrovni řídící struktury 
IPRM, rovněž konzultovány s řídícím orgánem a podstatné změny jsou dále řádně hlášeny 
prostřednictvím oznámení o změnách.  
I přes zpoždění v přípravě dílčích projektů a některé dílčí problémy lze konstatovat, že IPRM 
směřuje ke svému naplnění.  

 
5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM 

 

 
6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM 
Předpokládané období realizace:  Od:   01/01/2013  do:  31/12/2013   
Popis dalších aktivit IPRM: 
V následujícím monitorovacím období bude dokončen projekt Skautského centra Vinice 
v Pardubicích.  
V první polovině roku 2013 budou předloženy žádosti o dotaci na klíčové projekty 
Statutárního města Pardubice, které budou čerpat největší část finanční alokace na IPRM. 
Žádosti o dotace na ostatní projekty budou postupně předkládány tak, aby všechny dílčí 
projekty byly zahájeny do konce roku 2013. V návaznosti na časový harmonogram 
schválených dílčích projektů budou čerpány finanční prostředky k naplnění IPRM tak, aby 
byla pokryta všechna opatření a indikátory IPRM. 

 
7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM 

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů: 
V současné době není bezprostředně ohroženo plnění cílů IPRM. S ohledem na dosavadní 
vývoj realizace IPRM nicméně existuje vážné riziko zpoždění přípravy dílčích projektů, které 
by mohlo mít negativní dopad na časový harmonogram realizace IPRM. Toto riziko spočívá 
v procesech zajišťování potřebných povolení (územní a stavební řízení) a zadávání 
veřejných zakázek. Nositel IPRM si toto riziko vážně uvědomuje a činí kroky k jeho 



  
 

minimalizaci.  
Nejsou známy žádné další problémy, které by ohrožovaly realizaci IPRM nebo plnění jeho 
cílů. 
Popis opatření na odstranění těchto problémů: 
K minimalizaci výše uvedených rizik město přijalo opatření, které spočívá ve sledování 
podrobného harmonogramu přípravy dílčích projektů a úzké koordinaci projektové přípravy 
s manažerem IPRM na úrovni oddělení strategického rozvoje města a kanceláře primátora. 
Pro případ nemožnosti realizovat vybrané projekty jsou připravovány alternativní varianty, 
které připouští realizaci i dalších projektů, jejichž nositelem by nebylo Statutární město 
Pardubice. V této souvislosti probíhají jednání manažera IPRM se zástupci dílčích projektů, 
kde je příprava projektů konzultována. 
 
8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne ANO 
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období: 
S ohledem na personální změny Magistrátu města Pardubice došlo ke změně osoby 
manažera IPRM „Přitažlivé město“. Pan Ing. Aleš Berka byl nahrazen Ing. Kateřinou 
Sedláčkovou. Tato změna byla projednána a schválena ŘV IPRM dne 15. 6. 2012 a 
následně schválena ZmP.  
Stav řešení nepodstatné změny: 
Manažerem IPRM „Přitažlivé město“ je Ing. Kateřina Sedláčková 

 
9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne ANO 
Popis podstatné změny v monitorovaném období: 
Změna č. 8 

- změna finančního a časového harmonogramu IPRM „Přitažlivé město“ 
- změna v seznamu dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM 

 Změna č. 9 
- změna hodnot jednoho z indikátorů pro měření cílů opatření 1.2. Zkvalitnění nabídky 
možností trávení volného času a souvisejícího nadřízeného indikátoru za IPRM jako 
celek 

Změna č. 10 
- převod finančních prostředků mezi opatřeními IPRM - z opatření 1.2 Zkvalitnění nabídky 
trávení volného času do opatření 1.1 Zvýšení kvality městského prostředí ve středu 
města 
- změna finančního a časového harmonogramu IPRM „Přitažlivé město“ 
- aktualizace Dokumentu IPRM „Přitažlivé město“ na základě oznámení o změnách IPRM 



  
 

- změna v seznamu dílčích projektů IPRM 
Stav řešení podstatné změny: 
Změna č. 8 – schválena.  Na základě změny byl uzavřen dodatek č. 5 Smlouvy o alokaci.  
Změna č. 9 – schválena.  Na základě změny byl uzavřen dodatek č. 6 Smlouvy o alokaci.  
Změna č. 10 – schválena.  Na základě změny byl uzavřen dodatek č. 7 Smlouvy o alokaci 
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán 
ze strany nositele IPRM (Ano/Ne) 

ANO 

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: 28. 5. 2012 
(dodatek č. 5) 
27. 9. 2012 
(dodatek č. 6) 
14. 12. 2012 
(dodatek č.7) 

 
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO 
(Ano/Ne) 

ANO  

Datum podpisu změnového dodatku ŘO: 4. 6. 2012 
(dodatek č. 5) 
4. 10. 2012 
(dodatek č. 6) 
21. 12. 2012 
(dodatek č. 7) 

 
 
10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ 

Indikátor 
projektu 

Měrná 
Jednotka 

Plánované 
množství 

dle 
Smlouvy 

Skutečnost 
za 
monitorované 
období 

Skutečnost od 
počátku do 

konce 
monitorovaného 

období 

Předpoklad 
na další 

monitorovací 
období 

Poznámka 

Počet 
podpořených 
projektů na 
rozvoj (zvyšující 
atraktivitu) 
krajských měst 
celkem 

počet 8 0 4   

Plocha 
regenerovaného 
a 
revitalizovaného 
území celkem 

ha 16,05 0 1,63   



  
 

Plocha 
regenerovaných 
a 
revitalizovaných 
objektů ve 
městech celkem 

m2 5 600 0 372   

Plocha 
regenerovaných 
a 
revitalizovaných 
objektů pro 
sociální služby 
a zdravotní péči 

m2 1 690 0 1671   

Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst 
v rámci projektu 
na udržitelný 
rozvoj měst 

počet 5 0 3   

Plocha nově 
založené nebo 
rekonstruované 
veřejné zeleně 

m2 69 200 0 0   

Počet 
opravených 
kulturně-
historických a 
technických 
památek 

počet 1 0 0   

Počet 
zapojených 
partnerů 

počet 2 0 0   

Počet 
podpořených 
neziskových 
organizací 
v rámci projektů 
pro rozvoj měst 

počet 4 0 2   

Komentář k plnění  monitorovacích indikátorů: 

Ve sledovaném období nebyl dokončen žádný projekt. Hodnoty monitorovacích indikátorů, 
zanesených v přehledu, byly naplněny dílčími projekty dokončenými v roce 2010 a 2011. 
Monitorovací indikátory budou naplňovány dle realizace jednotlivých dílčích projektů v průběhu let 
2013 a 2014.  
 
Zdroje dat pro monitorovací indikátory: 
 Monitorovací zprávy dílčích projektů. 
 
11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA 

Rovné příležitosti: 
Všechny předložené projekty respektují principy rovného přístupu ke všem cílovým skupinám bez 
rozdílu věku, pohlaví, sexuální orientace, etnického původu, náboženského vyznání, rasy, 
vzdělání, sociálního postavení, zdravotního postižení, apod. 



  
 

 
Udržitelný rozvoj: 
Všechny předložené projekty dbají o komplexní rozvoj, respektují ochranu životního prostředí a 
zajišťují udržitelnost všech činností pro generaci budoucích uživatelů.  

 
 
12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM 

V monitorovacím období byli partneři zapojeni do IPRM zejména svou účastí v řídící 
struktuře IPRM a dílčích aktivitách, a to konkrétně formou: 
- účasti v Řídícím výboru IPRM, zde jsou zapojenými partnery: 
  Pardubický kraj, zastoupený Ing. Romanem Línkem – vícehejtmanem Pardubického kraje 
   a místopředsedou RR SV 
  Koalice nevládek Pardubicka, o.s. zastoupená Mgr. Miluší Horskou 
  Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s., zastoupený Ing. arch. Ivou Svobodovou 
- předkládání projektových námětů a záměrů veřejností 
- zapojení do výběru dílčích projektů 
- informování partnerů a veřejnosti pomocí webových stránek a tiskových zpráv o aktuálním       
stavu dílčích projektů a celkovém IPRM 
- realizace dílčích projektů ostatními nositeli (mimo města Pardubic) 

 
B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY 
 
13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM 
Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za 
monitorované období:  

 6 892 398,0 

V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění: 
V roce 2012 byl v rámci IPRM realizován jediný dílčí projekt financovaný z ROP. Tento 
projekt bude oproti předpokladům ukončen až začátkem roku 2013, což je i důvodem pro 
nižší čerpání finančních prostředků v monitorovaném období.  
Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích 
projektů za monitorované období: 

 23 655 477,0 

Rozdíl v souhrnné výši podaných a proplacených žádostí o platbu vyplývá ze skutečnosti, že 
na začátku tohoto monitorovaného období byly proplaceny některé žádosti o platbu 
předložené na konci roku 2011. 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM 
Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 xx prohlašuji, že: 

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a 
přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, 
které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; 

 
IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními 
předpisy ČR a EU; 

 
při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve 
znění pozdějších předpisů; 

 
IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, 
ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti 
a podporování rovnosti mezi ženami a muži; 

 
 
Jméno a příjmení statutárního 
zástupce/oprávněné osoby:* 

MUDr. Štěpánka Fraňková 

Funkce v organizaci: primátorka města 
Místo a datum: Pardubice, dne XX. 3. 2013 
Podpis a razítko 
 
 

 
 
                      

Poznámky 

 
*) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako 
příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce 
nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí 
ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.  

 

 
 



  
 

 
 
 

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY 
 

Příloha č. Název přílohy: Přiložen
o: 
(Ano/Ne) 

1 Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce 
k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM* (viz 
poznámka výše) 

Ne 

2 Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů 
(protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o 
provedených zkouškách apod.) 

Ne 

3 Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a 
zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně) 

Ne 

 



Název DT: 2013-Program podpory služeb sociální prevence

Poř. 
číslo

Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel Typ služby
Uživatelé služby 

celkem/z Pardubic

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu (Kč)

Požadované 
prostředky v 

Kč

Požadované 
prostředky v 

%

Návrh komise 
pro projekt v 

Kč

Návrh komise 
pro projekt v 

%

1 Amalthea o.s. Centrum náhradní rodinné péče
Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi
80 rodin/7 rodin 4 125 788 61 960 1,50 61 960 100,00 

2 CEDR Pardubice o.p.s.
Sociální služby CEDR Pardubice 

o.p.s.

Sociálně aktivizační služby pro osoby 
se zdravot.postiž. a seniory, 

pracovní dílny
0 1 245 530 1 245 530 100,00 600 000 48,17 

3
Centrum pro zdravotně postižené 

Pardubického kraje
Internetová učebna

Sociální rehabilitace pro osoby se 
zdravot.postižením

130/120 955 000 335 322 35,11 335 322 100,00 

4 Česká abilympijská asociace, o.s. Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace pro osoby se 

zdravot.postižením
90/75 907 030 415 000 45,75 415 000 100,00 

5
KŘIŽOVATKA handicap centrum 

o.s.
Sociální rehabilitace pro osoby s 

tělesným postižením
Sociální rehabilitace pro osoby s 

tělesným postižením
38/38 1 410 704 322 234 22,84 322 234 100,00 

6
Péče o duševní zdraví - středisko 

Výměník
Sociálně terapeutické dílny 

Výměník
Sociálně terapeutické díly pro osoby 

s duševním onemocněním
20/16 1 132 672 580 000 51,21 500 000 86,21 

7 SKP-CENTRUM, o.p.s. Nízkoprahové denní centrum
Nízkoprah.denní centrum pro osoby 
v obtíž.život.situaci a osoby sociálně 

vyloučené
270/200 1 626 000 1 626 000 100,00 667 000 41,02 

8 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Nízkoprahové denní centrum - 

terénní programy

Terénní programy pro osoby v 
obtíž.život.situaci a osoby sociálně 

vyloučené
150/100 816 500 816 500 100,00 740 000 90,63 

9 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež - Free klub
Nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež 
80/80 2 982 590 1 135 956 38,09 675 000 59,42 

10 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Terénní program při NZDM - Free 

klub
Terénní programypro děti a mládež 60/60 1 411 000 550 000 38,98 261 000 47,45 

11 TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace pro osoby se 

zdravot.postižením
65/39 1 304 900 425 500 32,61 425 500 100,00 

12
Tyfloservis, o.p.s.      sídlo Praha - 

pobočka Hradec Králové
Krajské ambulantní středisko 

Pardubice
Sociální rehabilitace pro osoby se 

zdravot.postižením
95/40 733 776 292 000 39,79 292 000 100,00 

13
Základní škola a Praktická škola 

SVÍTÁNÍ, o.p.s. 
Tranzitní program SVÍTÁNÍ

Sociálně terapeutické díly pro osoby 
se zdravotním postižením

13/7 1 957 964 1 090 245 55,68 150 000 13,76 

CELKEM: 20 609 454 8 896 247 5 445 016

Příloha č. 1
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Dodatek č.1 

Smlouvy o poskytnutí finanční podpory ze dne 20.11.2012 
 

uzavřené podle ustan. § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů,  

v souladu s ustan. § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  
 
 

I. Smluvní strany 
 

Poskytovatel finanční podpory 
Statutární město Pardubice  
IČO: 00274046  
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
zastoupené MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou města 
bankovní spojení KB Pardubice, č.ú. 9005-326561/0100  
(dále též jako „poskytovatel“) 

Příjemce finanční podpory 
společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
IČO: 60108631  
se sídlem: Teplého 2014, 530 02 Pardubice  
zastoupené Ing. Josefem Fedákem, místopředsedou představenstva  
bankovní spojení: ČSOB, Hradec Králové, č. účtu: 17699313/0300  
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v 
oddílu B, vl. 999  
(dále též jako „příjemce“) 
 
 

 

Pasportizace vodovodních a kanalizačních přípojek v ulici 
Sladkovského a Třídy Míru  

 
 
Na základě tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí finanční podpory ze dne 20.11.2012  
se doplňuje a mění oddíl II.  Předmět smlouvy, odst. 4 takto: 
 
 
-   Příjemce se zavazuje předat poskytovateli pasportizaci nejpozději  do  :    20.3.2013 
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Na základě tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí finanční podpory ze dne 20.11.2012 
se doplňuje a mění oddíl IV. Podmínky poskytnutí a čerpání finanční podpory, odst. 1 
takto: 
 

- Poskytovatel poukáže finanční podporu na účet příjemce ve výši odpovídající jedné 
polovině z celkové ceny díla včetně DPH, která bude uvedena ve Smlouvě o dílo se 
zhotovitelem pasportizace nebo následných dodatků (dále jen „SoD“) a to do 7 dní od 
podpisu tohoto Dodatku č.1 Smlouvy o poskytnutí finanční podpory. 

 
 
Na základě tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí finanční podpory ze dne 20.11.2012 
se doplňuje a mění oddíl IV. Podmínky poskytnutí a čerpání finanční podpory, odst. 5 
takto: 
 
 

- Příjemce je povinen vrátit nevyčerpané prostředky finanční podpory na účet 
poskytovatele nejpozději do 29.3.2013. 

 
 
Na základě tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí finanční podpory ze dne 20.11.2012 
se doplňuje a mění oddíl V. Vyúčtování finanční podpory, odst. 1 takto: 
 
 

- Příjemce je povinen vyhotovit a zaslat poskytovateli vyúčtování čerpání a použití finanční 
podpory nejpozději do 29. 3. 2013. Vyúčtování bude obsahovat vyčíslení všech skutečně 
vynaložených nákladů na realizaci projektu s vyznačením položek hrazených z poskytnuté 
finanční podpory. Součástí vyúčtování budou také kopie všech prvotních účetních 
dokladů hrazených z poskytnuté finanční podpory. 

 
 
Tento Dodatek č. 1  je vypracován ve 4 vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po 
jeho podepsání obdrží každá strana dvě vyhotovení. 
 
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních 
stran.  
 
Ostatní ujednání Smlouvy o poskytnutí finanční podpory ze dne 20.11.2012  jsou tímto 
dodatkem č.1 nedotčená a zůstávají beze změny a  v platnosti. 
 
Smluvní strany si  Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí finanční podpory ze dne 20.11.2012  řádně 
přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle,  že nebyl sjednán v tísni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek  a  že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou 
smluvních stran svými vlastnoručními podpisy. 
 

V Pardubicích dne  V Pardubicích dne 
 
 
 

………………………………………….             …………………………………………      
          za poskytovatele       za  příjemce 
  Statutární město Pardubice      Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  

         MUDr. Štěpánka Fraňková                     Ing. Josef Fedák 
               primátorka města                               místopředseda  představenstva 
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Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubic 

 
 
 
 

 
 
 
 

Dodatek č. 4 ke zřizovací listině 
 
 
Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84  odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a dále na základě usnesení č. xxx 
Z/2013 ze dne 12. 3. 2013 

 
 

vydává dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 30. 10. 2009 
 
 
 

příspěvkové organizace  

RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace 
 
 

v tomto znění: 
 
 

Čl. I 
 

Článek III -  Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 
RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace je zařízení, které bylo zřízeno za účelem poskytování 
ambulantní rehabilitační péče dětem a dospělým v režimu nestátního zdravotnického zařízení a dále 
jako zařízení poskytující služby péče o děti v režimu obecných právních předpisů. 
 
Pro zajištění hlavního účelu provozuje organizace:  

1. ambulantní pracoviště léčebné rehabilitace, 
2. pracoviště služby péče o dítě do 3 let věku - jesle, 
3. kuchyň s jídelnou.  

 
Služba péče o dítě spočívá v pravidelné péči o dítě zpravidla ve věku od 1 do 3 let, v kolektivu dětí, 
mimo režim předpisů o školách a školských zařízeních. Dítěti se poskytuje výchovná péče zaměřená na 
rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku dítěte v souladu 
s koncepcí výchovy a péče o dítě, kterou zpracuje ředitel organizace a předloží ji zřizovateli ke schválení.  

Léčebná rehabilitace poskytuje ambulantní specializovanou péči dětem i dospělým na základě 
doporučení odborných lékařů. Výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami na základě smluvních 
vztahů nebo mohou být poskytovány za přímou úhradu.  
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Kuchyň s jídelnou slouží ke stravování dětí umístěných v jeslích, dále zaměstnanců organizace a cizích 
osob, které mají pracoviště v objektu.  
Vedle hlavního účelu a předmětu činnosti může organizace vykonávat doplňkovou činnost, která je blíže 
specifikována v čl. VII. 

 
 

Čl. VI  - Finanční hospodaření organizace odst. 2 
2. Organizace vede podvojné účetnictví řádně a průkazně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,  

o účetnictví, v platném znění, a dle příslušných právních předpisů. O hlavní a doplňkové činnosti vede 
oddělené účetnictví. Účetnictví pro ambulantní pracoviště léčebné rehabilitace a službu péče o dítě je 
analyticky odděleno. 

 
 
 
 
 

Čl. II 
1. Ostatní ujednání zřizovací listiny, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 4, zůstávají beze změny 

a v platnosti. Tento dodatek č. 4 ke zřizovací listině nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem 
města Pardubic. Účinný je od 1. dubna 2013. 
 

 

2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí zřizovací listiny.  
 

 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

 

 

MUDr. Štěpánka Fraňková  
primátorka města  
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Vážení spoluobčané, 
 
 

komunitní plán je hlavním dokumentem, který se snaží zahrnout politické zadání veřejnoprávních institucí, 
odborné požadavky poskytovatelů služeb, názory uživatelů služeb, data z informačního systému sociálních služeb 
a možnosti veřejných rozpočtů při rozvoji sociálních služeb sloužících občanům města. Tento plán je určen na 
období 2013 – 2016. 
Pevně věřím, že naváže na vše dobré, co bylo učiněno v sociální oblasti v letech minulých, pomůže najít odpovědi 
na otázky kladené v sociální oblasti v dnešní době a bude pomocníkem ve zkvalitňování služeb pro občany 
Pardubic. 
Chtěl bych tímto moc poděkovat všem, kteří se na vzniku komunitního plánu podíleli. 
 
 
Mgr. Jindřich Tauber 
náměstek primátorky města Pardubic 
 



2 
 

       Obsah 
 
       Slovo pana náměstka Mgr. Jindřicha Taubera 
 
1.    Úvod 
     
1.2. Základní informace o komunitním plánování sociálních a souvisejících služeb Statutárního   
        města Pardubice 
        Co je komunitní plánování 
        Komunitní plán 
        Principy komunitního plánování 
        Organizační struktura 
        Proces vytváření Komunitního plánu 
        Způsob sledování a vyhodnocování komunitního plánování 
        Kontext plánu na národní a mezinárodní úrovni 
        Projekt Komunitní plánování sociálních služeb v Pardubicích 
 
2.     Informace o Statutárním městě Pardubice 
        Charakteristika města 
        Demografické údaje 
       
3.     Přehled o sociálních a souvisejících službách ve městě 
 
3.1.  Situace v sociálních službách na území města Pardubice 
 
4.     Financování sociálních a souvisejících služeb ve městě Pardubice 
 
5.     Koordinační skupina a pracovní skupiny Komunitního plánování v Pardubicích 
 
5.1. Koordinační skupina  
        Seznam členů 
        SWOT analýza 
 
5.2.  P1 Pracovní skupina Osoby s tělesným postižením, osoby se smyslovým postižením a osoby  
              s chronickým onemocněním 
              Popis cílové skupiny 
              Seznam organizací 
              SWOT analýza 
              Cíle a opatření 
 
5.3. P2 Pracovní skupina Cizinci, národnostní a etnické menšiny 
              Popis cílové skupiny 
              Seznam organizací 
              SWOT analýza 
              Cíle a opatření 
 
5.4. P3 Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením a v obtížné životní situaci 
              Popis cílové skupiny 
              Seznam organizací 
              SWOT analýza 
              Cíle a opatření 
 
5.5.  P4 Pracovní skupina Senioři 
               Popis cílové skupiny 



3 
 

               Seznam organizací 
               SWOT analýza 
               Cíle a opatření 
 
5.6. P5 Pracovní skupina Rodiny s dětmi a mládež 
              Popis cílové skupiny 
              Seznam organizací 
              SWOT analýza 
              Cíle a opatření 
 
 5.7. P6 Pracovní skupina Osoby s mentálním postižením 
              Popis cílové skupiny 
              Seznam organizací 
              SWOT analýza 
              Cíle a opatření 
  
5.8. P7 Pracovní skupina Osoby s duševním onemocněním 
              Popis cílové skupiny 
              Seznam organizací 
              SWOT analýza 
              Cíle a opatření 
 
6.  Společné cíle a opatření 
 
7.  Závěr 



4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



4 

 1.2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A 

SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V PARDUBICÍCH

 

Co je komunitní plánování 
 
Komunitní plánování v sobě integruje dva pojmy: komunita (z lat. „communitas“) a plánování. Komunitu můžeme 
definovat jako lidské společenství, jehož příslušníci jsou vzájemně spojeni určitou spřízněností a vzájemnou 
spoluprací, a plánování jako manažerský přístup. 
 
Komunitní plánování je široký a otevřený proces zjišťování potřeb a hledání zdrojů v oblasti sociálních služeb. Je 
založen na zapojování všech osob, kterých se daná oblast týká a na vyjednávání. 
 
Cílem komunitního plánování je vtáhnout do diskuze o rozvoji sociálních služeb co nejširší veřejnost a nastavit síť 
sociálních služeb tak, aby odpovídala potřebám a specifikům daného regionu co do nabídky poskytovaných služeb, 
jejich dostupnosti a kvality. 
 
Dosažený výsledek by měl být přijat a podporován většinou účastníků a měl by tak vyhovovat jak zjištěným 
potřebám obyvatel, tak i finančním zdrojům zadavatele sociálních služeb.  
 

Komunitní plán 
 
Výsledkem procesu komunitního plánování je komunitní plán, který určuje směr rozvoje sociální oblasti na území 
města Pardubic.  
 
Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Pardubic (dále město) na období 2013 – 2016 
(dále jen komunitní plán) je druhým střednědobým plánem města pro sociální oblast. Jde o výstup z činnosti 
jednotlivých pracovních skupin a koordinační skupiny komunitního plánování.  
 
Komunitní plán je dokument, který navrhuje síť sociálních služeb na území města. Zároveň je důležitým nástrojem 
pro její řízení a optimalizaci, neboť je vodítkem pro rozdělování dotací města do sociální oblasti. 
 
 
 

Principy komunitního plánování 
 
Proces komunitního plánování vychází z několika základních principů, které kladou důraz na: 
 

• účast zástupců nejméně tří stran, tj. uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů, 

• rovnost mezi všemi účastníky plánování, 

• plánování takových služeb, které reagují na skutečné potřeby, 

• dohodu všech zúčastněných stran, která je upřednostňována před hlasováním, 

• otevřenost procesu, tzn. přístup veřejnosti k informacím o procesu plánování a naplňování komunitního 
plánu, 

• dosažitelnost přijatých řešení, kdy řešení musí být přiměřená místním podmínkám a zdrojům, pravidelné 
opakování procesů plánování a realizace. 
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Základními subjekty komunitního plánování rozumíme:  
 

• zadavatel: Statutární město Pardubice, které je odpovědno za zajištění služeb a je garantem realizace výstupu 
komunitního plánování. Podpora ze strany města a jejich politických reprezentantů je základní podmínkou pro 
uskutečňování procesu komunitního plánování. 

• uživatelé služeb:  ti, kteří aktivně služby využívají, příp. zájemci o službu, lidé v nepříznivé tíživé životní  situaci, 
kterou nejsou schopni zvládat svými silami. Právě jejich pohled je v celém plánování nepostradatelný, neboť 
v optimálním případě má nabídka sociálních služeb odpovídat jejich potřebám. 

• poskytovatelé služeb: ti, kdo služby poskytují, a to bez ohledu na zřizovatele. Jsou odborníky pro  jednotlivé  
cílové skupiny, znají stávající poptávku i předpokládaný vývoj v dané oblasti. 
 

 
 
Organizační struktura 
 
Pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb v Pardubicích (dále jen Pracovní skupiny) jsou 
poradními a iniciativními skupinami Komise pro sociální a zdravotní věci (dále jen Komise).  
Pracovní skupiny jsou nepolitické, odpovídají za vytváření profilu dané cílové skupiny, za definování problémových 
oblastí, za formulaci strategických cílů, priorit a opatření komunitního plánu a provádějí hodnocení uskutečněných 
aktivit. Dále usilují o rozvoj sítě sociálních a souvisejících služeb na území města Pardubic.  
Pracovní skupiny hierarchicky spadají pod Komisi, k pravidelnému setkávání dochází jednou v měsíci mimo letních 
prázdnin. 
Komunikaci mezi Pracovními skupinami a Komisí, mezi Pracovními skupinami navzájem a komunikaci s dalšími 
subjekty zprostředkovává Koordinační skupina. Řádná jednání Koordinační skupiny se konají 1 krát za měsíc 
 (s výjimkou letních prázdnin). 
Počet Pracovních skupin a jejich zaměření vychází z definované potřeby komunity. Pracovní skupiny jsou určeny 
na základě dohody Koordinační skupiny a Komise. 
Činnost Pracovních skupin a Koordinační skupiny se řídí Organizačním a jednacím řádem. 
 
Statutární město Pardubice má sestaveno 7 pracovních skupin: 
 
P1 - Pracovní skupina osoby s tělesným postižením, osoby se smyslovým postižením a osoby s chronickým 
onemocněním 
P2 -  Pracovní skupina cizinci, národnostní a etnické menšiny 
P3 -  Pracovní skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a v obtížné životní situaci 
P4 -  Pracovní skupina senioři 
P5 -  Pracovní skupina Rodiny s dětmi a mládež 
P6 -  Pracovní skupina osoby s mentálním postižením 
P7 -  Pracovní skupina osoby s duševním onemocněním 
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RADA MĚSTA 

KOMISE PRO SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ 
VĚCI 

KOORDINAČNÍ SKUPINA 

 P1 PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM, 

OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM 
 A OSOBY S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM  

 P2 PRACOVNÍ SKUPINA CIZINCI, NÁRODNOSTNÍ  
A ETNICKÉ MENŠINY 

P3 PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM 
VYLOUČENÍM A V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI 

P4  PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 

P5 PRACOVNÍ SKUPINA RODINY S DĚTMI A MLÁDEŽ 

P6 PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 

P7 PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM 
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Kde se dozvíte více? 
 
Další informace o komunitním plánování a možnostech, jak se do něho zapojit, najdete na webových stránkách 
komunitního plánování http://www.komunitni-planovani.cz . 

 
 
PROCES VYTVÁŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU  
 
Od dubna do července 2012 probíhal v rámci sociologického šetření sběr dat u poskytovatelů, uživatelů služeb, 
zadavatele a veřejnosti. Zadavatelem šetření bylo Statutární město Pardubice, jeho zpracovatelem se stala 
Univerzita Pardubice. Výstupy, které se staly významným podkladem pro tvorbu komunitního plánu, získalo město 
v říjnu 2012. 
 
Pracovní skupiny a Koordinační skupina komunitního plánování zpracovaly v září a říjnu 2012 SWOT analýzy. 
 
V říjnu 2012 město definovalo na základě výsledků sociologického šetření zakázku zadavatele. 
 
V listopadu a prosinci 2012 zpracovaly Pracovní skupiny komunitního plánování cíle a opatření Komunitního plánu 
sociálních a souvisejících služeb na období 2013 – 2016.  
 
V polovině ledna 2013 byl předložen návrh komunitního plánu do procesu připomínkování Koordinační skupině 
komunitního plánování, Komisi pro sociální a zdravotní věci a veřejnosti, a to ve formě veřejné výzvy na webových 
stránkách a v Radničním zpravodaji města. 
 
 
Finální dokument komunitního plánu byl předložen k schválení Radě města Pardubic a Zastupitelstvu města 
Pardubic v březnu 2013. 

 
ZPŮSOB SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU 
 
Naplňování opatření a cílů ve stanoveném čase je podstatou realizace komunitního plánu. Musí se tedy jednat o 
činnost systematickou, plánovanou a průběžně vyhodnocovanou. 
 
Systém sledování a vyhodnocování komunitního plánu v Pardubicích se řídí metodikou a plánem monitoringů a 
evaluací na příslušný kalendářní rok. 
 
Informace zjištěné sledováním plánu jsou podkladem pro každoroční vyhodnocování komunitního plánu. 
 
Zpráva o naplňování opatření a cílů Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb na období let 2013 - 2016 
je zveřejňována na webových stránkách http://www.komunitni-planovani.cz 
 
 

KONTEXT PLÁNU NA NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ ÚROVNI 
 
 
Česká republika je od roku 2004 členem Evropské unie. Východiskem pro komunitní plánování sociálních služeb je 
proto kromě vlády a legislativy ČR rovněž sociální politika Evropské unie. 
Základními dokumenty EU, ve kterých je sociální politika zakotvena: jsou Amsterodamská smlouva (Amsterodam, 
1997), Lisabonský proces (Lisabon, 2000) a Evropský sociální program (Nice, 2000). 
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Na úrovni vlády jsou východisky pro komunitní plánování: 
 

• Národní akční plán sociálního začleňování 

• Evropská sociální charta 

• Bílá kniha v sociálních službách 

• Zákon o sociálních službách 

 
Na krajské úrovni tvoří východiska komunitního plánování: 
 

• Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2012 – 2015 

• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje 2012 – 2015 

 
Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb města Pardubic na období 2013 – 2016 úzce navazuje na 
strategické dokumenty města:  Koncepční plán prevence kriminality statutárního města Pardubice na léta 2012 – 
2015 a Strategický plán rozvoje města Pardubic. 
 
 
 

Projekt Komunitní plánování sociálních služeb v Pardubicích 
 
Projekt Komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) ve městě Pardubice se zaměřuje na posílení 
stability soudržnosti obyvatelstva prostřednictvím podpory komunitní spolupráce. Realizací projektu by mělo dojít 
k dokončení nastavení procesu KPSS v Pardubicích. Snahou projektu je dovybudování trvale udržitelných struktur, 
které zabezpečí funkčnost sociálních služeb, a to zejména v oblastech plánování služeb, nastavení pravidel pro 
jejich poskytování, dosažení maximální efektivity vynakládání finančních prostředků, definování rolí, odpovědností 
a kompetencí a v oblasti tvorby systému sběru dat potřebných k plánování sociálních služeb.  
 
Projekt Komunitního plánování sociálních služeb ve městě Pardubice bude realizován v období  
dubna 2013 – 2015. 
 
Popis realizace klíčových aktivit: 
 

A) Monitoring a evaluace KPSS v Pardubicích 
Cílem aktivity je vyhodnocení plnění a efektivity plánu sociálních služeb. 
 
Pracovní skupiny pod vedením Koordinační skupiny budou monitorovat dopady a budou se podílet na 
vyhodnocení shody a efektivity plánu v souladu s plánem monitoringů na příslušný kalendářní rok.  
 
 
Výstupem dané aktivity jsou 2 evaluační zprávy 
Výsledkem pak: 
a) existující obraz žadatele o naplňování vytyčených kroků a aktivit komunitního plánu 
b) možnost identifikace rizikových míst, ve kterých dochází k odklonu od plánu 
c) možnost efektivnějšího rozhodování při stanovování cílů a opatření nového plánu 
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B) Monitoring a evaluace procesu KPSS v Pardubicích 
Koordinační skupina bude monitorovat kvalitu procesu a bude se podílet na vyhodnocení efektivity 
procesu v souladu s plánem monitoringů na příslušný kalendářní rok. 
Monitoring proběhne 2x během projektu. 
 
Výstupem aktivity je vyhodnocení procesu jako součást evaluační zprávy. 
Výsledkem aktivity je: 
a) existující obraz a zpětná vazba na kvalitu plánovacího procesu 
b) možnost efektivnějšího rozhodování při řízení procesu 
c) získání podkladů pro realizaci procesních změn. 
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2. INFORMACE O STATUTÁRNÍM MĚSTĚ PARDUBICE

    Charakteristika města 

 
Statutární město Pardubice  
 

Pardubice jako statutární město patří mezi deset největších měst v České republice. Žije v něm  
18 % obyvatel Pardubického kraje. Od roku 2003 jsou Pardubice obcí s rozšířenou působností. Počínaje rokem 
2000 také krajským městem. K 1. 1. 2013 mají Pardubice 87 062 obyvatel. Hustota obyvatel činí 1071 obyvatel/ 
km2. Město Pardubice leží na soutoku Labe a Chrudimky. Svou rozlohou zaujímá takřka 78 km2. Nadmořská výška 
se pohybuje v rozmezí 215 až 237 metrů.  
Pardubice mají výhodnou polohu zejména vzhledem k železniční dopravě a svou relativně krátkou vzdáleností od 
hlavního města Prahy. Město Pardubice představuje spojnici mezi moravskými a českými metropolemi.  

 
 
Vlivy působící na vývoj počtu obyvatel města Pardubic 
 

• Poloha na železničním dopravním uzlu 
• Pardubice jsou jedním z center pardubicko-hradecké aglomerace 
• Historické město  
• Velká intenzita průmyslu a dopravy 
 
 
Demografické údaje 
 
Městské obvody 
 
Díky tomu, že se Pardubice v roce 1990 staly statutárním městem, lze jejich území dále členit na městské obvody s 
vlastními samosprávnými orgány. Nejstaršími městskými obvody jsou Pardubice IV, Pardubice VI a Pardubice VII, 
které vznikly k 20. 6. 1992. Mladší je městský obvod Pardubice II, založený ke dni 18. 1. 1997. Následují městské 
obvody Pardubice I, Pardubice III a Pardubice V s datem vzniku 2. 11. 2002. Nejmladším je městský obvod 
Pardubice VIII – bývalá obec Hostovice – připojený k městu Pardubice dne 20. 10. 2006. Od tohoto data se město 
člení na 8 městských obvodů a 32 částí.  
 
 
 
 
Počet obyvatel 1.1.2013 
 
 

Městský obvod, část Počet obyvatel Městský obvod, část Počet obyvatel 

Pardubice I 21 114 Pardubice V. 15 599 
Bílé předměstí (MO 1) 6 152 Dražkovice 524 

Staré Město 2 859 Nové Jesenčany 559 

Zámek - Zelené předměstí (MO 5) 14 516 

Zelené předměstí (MO 1) 12 103 Pardubice VI. 5 666 
Pardubice II. 17 891 Lány na Důlku 380 

Cihelna 2 064 Opočínek 242 

Polabiny 15 827 Popkovice 432 

Pardubice III. 15 309 Staré Čivice 1 147 



 
11 

 

Bílé předměstí (MO 3) 4 062 Svítkov 3 465 

Studánka (MO 3) 11 247 Zelené předměstí (MO 6) - 

Pardubice IV. 5 002 Pardubice VII. 6 201 
Bílé předměstí (MO 4) 471 Doubravice 252 

Černá za Bory 964 Ohrazenice 2 144 

Drozdice 98 Rosice 2 168 

Mnětice 360 Semtín - 

Nemošice 1 113 Trnová 1 637 

Pardubičky 1 584 Pardubice VIII. 280 
Staročernsko 125 Hostovice 280 

Studánka (MO 4) 242   

    

Žižín 45 Město celkem 87 062 
 

 

3. PŘEHLED O SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽBÁCH VE MĚSTĚ1 

Následující tabulka představuje srovnání jednotlivých typů služeb co do počtu pracovníků a počtu uživatelů. 
Zároveň je zde uvedeno, zda má daná služba ve městě alternativní zastoupení, tzn. zda je stejný druh služby 
poskytován více poskytovateli. 

 Duplicita 
služby 

Počet fyzických 
zaměstnanců 
(součty) 

Kapacita práce 
s jednotlivcem 
(součty) 

Počet klientů na 
jednoho 
zaměstnance 

Počet klientů na 
jednoho 
poskytovatele 
služby 

Odborné sociální 
poradenství 8 61 1157 19,0 145 

Osobní asistence 6 400 713 1,8 119 

Pečovatelská služba 4 66 689 10,4 172 

Průvodcovské a 
předčitatelské 
služby 1 4 11 2,8 11 

Odlehčovací služby 4 69 38 0,6 10 

Denní stacionáře 2 21 81 3,9 41 

Domovy pro seniory 2 99 284 2,9 142 

Domovy se 
zvláštním režimem 1 86 177 2,1 177 

Chráněné bydlení 1 6 11 1,8 11 

 
Sociální služby 
poskytované 
v zdravotnických 
zařízeních ústavní 
péče 
 1 77 17 0,2 17 

Raná péče 2 15 190 12,7 95 

                                                           
1 Situace v sociálních službách na území města Pardubice 
   Závěrečná výzkumná zpráva 2012 
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 Duplicita 
služby 

Počet fyzických 
zaměstnanců 
(součty) 

Kapacita práce 
s jednotlivcem 
(součty) 

Počet klientů na 
jednoho 
zaměstnance 

Počet klientů na 
jednoho 
poskytovatele 
služby 

Azylové domy 2 16 73 4,6 37 

Domy na půl cesty 1 2 11 5,5 11 

Kontaktní centra 1 4 150 37,5 150 

Krizová pomoc/ 
intervenční centra 2 9 95 10,6 48 

Nízkoprahová denní 
centra 1 4 500 125,0 500 

Nízkoprahová 
zařízení pro děti a 
mládež 2 12 854 71,2 427 

Noclehárny 2 12 370 30,8 185 

Služby následné 
péče 1 7 21 3,0 21 

Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny 
s dětmi 5 31 432 13,9 86 

Sociálně aktivizační 
služby pro seniory a 
osoby se zdravotním 
postižením 2 11 62 5,6 31 

Sociálně 
terapeutické dílny 3 14 39 2,8 13 

Terénní programy 4 11 640 58,2 160 

Sociální rehabilitace 8 43 299 7,0 37 

Jiná alternativa 6 84 181 2,2 30 

Celkový součet: 72 1164 7095 -- -- 

Průměr za celek: -- -- -- 6,1 99 
 
Vidíme, že kapacita služeb v Pardubicích může pojmout přibližně 7095 uživatelů, aniž by muselo docházet 
k navyšování či omezování poskytování služeb.  
 
 
Sdělení zastupitelů města Pardubice k nabídce sociálních služeb a k prioritám v sociální oblasti: 

Došlo k určení  prioritních oblastí v sociálních službách. Jednalo se o otevřenou otázku, kdy měli vlastními slovy 
napsat, jaké priority považují za nejdůležitější: 

1. Péče o seniory 
2. Péče o zdravotně postižené 
3. Podpora rodin s dětmi 

 
Mezi další zajímavé odpovědi, které zastupitelé v anketě uváděli, můžeme zahrnout zejména: 

• Sociální bydlení 

• Účelně vynaložené dotační prostředky v sociální oblasti 

• Pracovní uplatnění uživatelů sociálních služeb 

• Sociální začleňování znevýhodněných osob 

• Efektivní sociální síť (eliminace duplicity sociálních služeb) 
 



 
13 

 

Sociální služby, které ve městě chybí. Jedná se zejména o: 

• Cizinci, národnostní a etnické menšiny: právník 

• Osoby s duševním onemocněním: dostupné volnočasové aktivity, chráněné zaměstnání, bydlení pro 
bezdomovce. 

• Osoby s mentálním a kombinovaným postižením: odlehčovací služba. 

• Rodiny s dětmi a mládež: azylový dům, městský klub pro děti, nízkoprahové zařízení pro děti. 

• Senioři: automat na kávu v jednom domově pro seniory, lepší sociální zařízení v domově a vířivka na nohy, 
nespecifikované zdravotnické zařízení, malá péče, málo domovů pro seniory. 

• Osoby ohrožené sociálním vyloučením a v obtížné životní situaci: další azylový dům, dostupné ubytovny, 
delší pobyty v azylových domech, větší kapacity noclehárny a azylového domu, denní centrum otevřené i 
o víkendech. 

• Osoby s tělesným postižením, osoby se smyslovým postižením a osoby s chronickým onemocněním: 
právní poradenství zdarma a ve větším rozsahu, služby pro sluchově postižené, řešení sporů 
prostřednictvím mediace. 

 
 

3.1.  Situace v sociálních službách na území města Pardubice2 

Základní informace z výzkumu „ Situace v sociálních službách na území města Pardubice“ poskytuje studie 
Univerzity Pardubice. 
Zadavatelem studie bylo v roce 2012 Statutární město Pardubice. 
 
„Situace v sociálních službách na území města Pardubice“ přináší výsledky výzkumu, který byl realizován mezi 
obyvateli města Pardubice (veřejností), dále pak mezi poskytovateli sociálních služeb, mezi uživateli sociálních 
služeb a zároveň se výzkumu účastnili také zastupitelé města Pardubice. 

Celkem se výzkumu zúčastnilo 827 respondentů, z toho: 

• Zastupitelstvo města Pardubic: 18 respondentů 

• Veřejnost: 384 respondentů 

• Poskytovatelé sociálních služeb: 72 registrovaných služeb a neregistrovaných souvisejících aktivit 

• Uživatelé sociálních služeb: 353, z toho: 

− Osoby s tělesným postižením, osoby se smyslovým postižením a osoby s chronickým onemocněním: 

47 respondentů 

− Cizinci, národnostní a etnické menšiny: 45 respondentů 

− Osoby ohrožené sociálním vyloučením a v obtížné životní situaci: 60 respondentů 

− Senioři: 60 respondentů 

− Rodiny s dětmi a mládež: 60 respondentů 

− Osoby s mentálním a kombinovaným postižením: 29 respondentů 

− Osoby s duševním onemocněním: 52 respondentů 

Kvalitu života ve městě Pardubice hodnotí všichni respondenti vesměs jako dobrou. Stejně tak je hodnocena i 
bezpečnost v obci. Zajímavý je názor zastupitelů, kteří se domnívají, že sociální služby jsou na jednom z posledních 
míst v prioritách života v obci. V tomto případě do výsledku vstupuje významná proměnná - respondenti z řad 
veřejnosti nejčastěji uváděli, že každý člověk je potencionální uživatel sociálních služeb. 

                                                           
2 Situace v sociálních službách na území města Pardubice 
   Závěrečná výzkumná zpráva 2012 
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S tímto se pojí asi nejzávažnější zjištění celého výzkumu: Musíme konstatovat značnou neinformovanost 
veřejnosti a částečnou neinformovanost u uživatelů sociálních služeb, nejenom o procesu komunitního plánování, 
ale zejména o konkrétních sociálních službách. Zde se nabízí prostor pro cílenou informační kampaň o sociálních 
službách, pouze informovaný člověk snáze bude řešit situaci, ve které se ocitne. Výsledky také nepřímo říkají, že 
osoby nevědí, co by měli dělat, pokud se v nepříznivé situaci ocitnou. Za významný zdroj informací je obecně 
považován Radniční zpravodaj. Zde se tedy skýtá potenciál užitečného informačního zdroje, který by mohl 
přinášet relevantní informace velmi širokému spektru osob. V případě potřeby informací zjišťujeme, že by se 
respondenti nejčastěji obraceli na rodinu a přátele. Zároveň ale musíme zdůraznit fakt, že veřejnost se o sociální 
služby začne zajímat až v případě, kdy je budou lidé osobně potřebovat. Není patrný zájem připravovat se na tuto 
situaci dopředu. Je tedy otázkou, do jaké míry by byla případná informační kampaň úspěšná. 

 

Zastoupení sociálních služeb pro cílové skupiny: 

 

Četnost cílových skupin (vlastní zpracování): 1. Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy; 2. Osoby s kombinovaným postižením; 3. Etnické menšiny; 4. Osoby s mentálním postižením; 
5. Imigranti a azylanti; 6. Osoby s tělesným postižením; 7. Oběti domácího násilí; 8. Osoby se sluchovým 
postižením; 9. Oběti obchodu s lidmi;  10. Osoby se zdravotním postižením; 11. Oběti trestné činnosti; 12. Osoby 
se zrakovým postižením; 13. Osoby bez přístřeší;  14. Osoby v krizi;  15. Osoby do 26 let věku opouštějící školská 
zařízení pro výkon ústavní péče; 16. Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách; 17. Osoby komerčně 
zneužívané; 18. Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy; 19. 
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách; 20. pachatelé trestné činnosti; 21. Osoby s 
chronickým duševním onemocněním; 22. Rodiny s dítětem/dětmi; 23. Osoby s chronickým onemocněním; 24. 
Senioři; 25. Osoby s jiným zdravotním postižení 
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4. FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PARDUBICE 

 
 
 

 
 
 
Z výše uvedených grafů vyplývá, že finanční prostředky spravované na kapitole odboru sociálních věcí ve vztahu 
k financování sociálních služeb tvoří 3 %z celkového rozpočtu města, přičemž neziskový sektor je financován 32 % 
této částky 49.459.700,00 Kč.  
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5. KOORDINAČNÍ SKUPINA A PRACOVNÍ SKUPINY KOMUNITNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ 
 
 

5.1 Koordinační skupina 
 

 
   Fotografii dodal Most pro lidská práva, o.s. 
 

 
 
Koordinační skupina je zodpovědná za svoji činnost Komisi pro sociální a zdravotní věci (dále jen Komise). 
Odpovídá za činnost Pracovních skupin a za zpracování komunitního plánu, naplňování jeho cílů a opatření a 
zajišťuje propojování odborné a politické roviny. Má dále právo svolávat mimořádné jednání Pracovních skupin, 
může požádat o svolání mimořádného jednání Komise, do jejích kompetencí patří i vyjednávání s dalšími subjekty 
o spolupráci.  
V čele Koordinační skupiny je vedoucí, který je volen členy Koordinační skupiny. Koordinační skupina 
zprostředkovává komunikaci mezi Pracovními skupinami a Komisí, mezi Pracovními skupinami navzájem a 
komunikaci s dalšími subjekty. Řádná jednání Koordinační skupiny se konají 1 krát za měsíc (s výjimkou letních 
prázdnin). 
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SWOT analýza koordinační skupiny komunitního plánování 
 
Název pracovní skupiny: Koordinační skupina komunitního plánování 
 
Moderátor: Mgr. Miluše Topolská 
Zapisovatel: Mgr. Miluše Topolská 
Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli): 
 
Poř. č. Jméno Organizace 
1 Mgr. Blanka Brandová PS Osoby se zdravotním postižením, vedoucí 

2 Mgr. Dagmar Doležalová PS Osoby s duševním onemocněním, vedoucí 

3 Mgr. Monika Kopecká PS Senioři, vedoucí 

4 Mgr. Zita Kudrnová PS Cizinci, národnostní a etnické menšiny, 
vedoucí 

5 Mgr. Jan Mandys, Ph.D. PS Osoby ohrožené sociálním vyloučením a 
v obtížné životní situaci, vedoucí 

6 Mgr. Michaela Mašková PS Rodiny s dětmi a mládež, vedoucí 

7 PaedDr. Zdenka Šándorová PS Osoby s mentálním postižením, vedoucí 

8 Mgr. Miluše Topolská Magistrát města Pardubic, koordinátorka 
komunitního plánování 

 
Matice SWOT analýzy: 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Existence procesu komunitního plánování Nespolupráce a špatná informovanost mezi jednotlivými 
složkami (v rámci organizační struktury komunitního 
plánování) 

Fungující pracovní skupiny a koordinační skupina Není zapojen zadavatel v pracovní skupině; není 
uplatněn základní princip spolupráce triády komunitního 
plánování 

Možnost diskutovat o problémech (soc. oblast) Není propojeno plánování s realizací plánu 

Vzájemná informovanost a spolupráce v pracovních 
skupinách a koordinační skupině 

Málo zapojených uživatelů a veřejnosti (přítomný 
uživatel málo aktivní) 

Většina členů PS aktivní a odborně zdatná Není informovanost o komunitním plánování a 
sociálních službách 

Kvalifikovaní vedoucí pracovních skupin (odbornost pro 
danou cílovou skupinu) 

Nereflektování priorit, které byly stanoveny zezdola 

Stanovování priorit zezdola (dodržení jednoho 
z principů komunitního plánování) 
 

Není kontinuální zjišťování potřeb, ani metodika 
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PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Oslovování zadavatele Není propojeno plánování (národní – krajská – obecní 
úroveň) 

Důraz na stejnou míru odpovědnosti všech zástupců 
triády a využití potenciálu 

Není zájem o informace o komunitním plánování a 
sociálních službách ze strany veřejnosti a zadavatele 

Oslovování veřejnosti (předání informací a zapojení) Volby – změna politické situace 

Informování o výsledcích práce komunitního plánování 
v Pardubicích a implementace dobré praxe do procesu 
střednědobého plánování Pardubického kraje a 
přenesení modelu do menších měst 

 

Volby – změna politické situace  

Inspirace dobrou praxí jiných měst   
 
 
Komentář k matici a doporučení pro zadavatele: 

SWOT analýza vznikla na dvou jednáních koordinační skupiny v září a říjnu 2012. Reflektuje aktuální stav procesu 
komunitního plánování v Pardubicích. Analýzu zpracovali vedoucí pracovních skupin ve spolupráci 
s koordinátorkou komunitního plánování. 
 

 
Oblasti pro rozvoj (zlepšení) 

 
K nejvýznamnějším silným stránkám patří samotná existence komunitního plánování v Pardubicích. Lze 
konstatovat, že proces není pouze formální, skupiny se scházejí minimálně 10x do roka a aktivně diskutují o 
problémech v sociální oblasti. Komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb je významnou informační a 
odbornou platformou v sociální oblasti. Pracovní skupiny řídí kvalifikovaný tým vedoucích.  
 
Koordinační skupina doporučuje městu využít těchto silných stránek k efektivnímu řízení sítě sociálních a 
souvisejících služeb ve městě (zdroj informací, odborná stanoviska, apod.).   
Za tímto účelem koordinační skupina doporučuje městu: 
 
a) Vysílat náměstka zodpovědného za sociální oblast ve městě do koordinační skupiny komunitního plánování, 
 
b) vysílat zástupce zadavatele3 do pracovních skupin komunitního plánování. 
 
Tímto způsobem město získá informace o dění v dané oblasti; pracovní skupina bude informována o záměrech 
zadavatele a získá zpětnou vazbu. Vybudováním principu triády4 na komunitním plánování bude umožněna 
společná diskuze o problémech v sociální oblasti. Řešení a priority budou hledány společně, nikoliv odděleně – 
zvlášť zadavatel a zvlášť pracovní skupiny.  

 

                                                           
3 Zadavatel: Je odpovědný za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Zadavateli služeb jsou především 
obce a kraje, které tedy prostřednictvím svých zastupitelů nesou hlavní odpovědnost za kvalitu a dostupnost 
sociálních služeb. (Zdroj: Metodika pro plánování sociálních služeb, vytvořeno v rámci veřejné zakázky MPSV ČR 
Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb). 
4 Princip triády: V rámci metody komunitního plánování spolu plánují a spolupracují minimálně tři strany – 
uživatelé, zadavatelé a poskytovatelé. (Zdroj: Metodika pro plánování sociálních služeb, vytvořeno v rámci veřejné 
zakázky MPSV ČR Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb). 
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Nutno řešit (řešení rizik a problémů)  
 

Největším rizikem je nízký zájem veřejnosti a zadavatele o informace z oblasti komunitního plánování a sociálních 
služeb. Obecně není uplatněn základní princip spolupráce a zodpovědnosti triády komunitního plánování. 
Převážně se angažují poskytovatelé služeb. 
 
O nabídce sociálních služeb informují zájemce pracovníci Odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic (dále 
jen OSV) a samotní poskytovatelé služeb ve formě základního sociálního poradenství. Dále je k dispozici 
elektronická podoba Katalogu sociálních a souvisejících služeb na stránkách města. 
Informace o komunitním plánování jsou dostupné na webových stránkách města a příležitostně v Radničním 
zpravodaji (jednou z podmínek publikace je aktuálnost a „přitažlivost“ tématu). V rámci organizační struktury 
funguje předávání informací mezi Pracovními skupinami a Koordinační skupinou, chybí však zájem a odezva ze 
strany zadavatele a uživatelů služeb, kteří se do plánování zapojují minimálně. 
 
Malá informovanost v kombinaci s nedostatečným zapojením uživatelů služeb a zadavatele ovlivňuje v negativním 
smyslu objektivitu rozhodování a tím i kvalitu výstupů.  
 
Koordinační skupina vidí příležitost v dalším systematickém oslovování a zapojování veřejnosti a aktivním zapojení 
samotného zadavatele (viz. oblasti pro rozvoj) do komunitního plánování s důrazem na stejnou míru 
odpovědnosti všech zástupců triády a využití jejich potenciálu. Dále je vhodné pracovat na zvýšení povědomí 
veřejnosti a potenciálních uživatelů nejen o sociálních službách, ale zejména o „své zodpovědnosti“ za vlastní 
budoucnost, kdy je budou potřebovat. K oslovování veřejnosti je vhodné ve větší míře využít potenciálu 
Radničního zpravodaje, který je dle předběžných výsledků sociologického šetření významným informačním 
zdrojem pro obyvatele města. V jednoletých intervalech lze vydávat souhrnné informace o nabídce sociálních 
služeb (např. ve formě přílohy Radničního zpravodaje).  
 
Skutečnost, že není provázáno plánování na národní, krajské a obecní úrovni je dalším vážným problémem, v 
jehož důsledku dochází k nesystematickému a nekoncepčnímu síťování služeb na území města. Koordinační 
skupina doporučuje městu navázat spolupráci s Pardubickým krajem a pokusit se o sjednocení priorit a plánů. 
Příležitost vidí v systematickém a cíleném předávání informací o výsledcích práce komunitního plánování 
v Pardubicích a implementaci dobré praxe do procesu střednědobého plánování Pardubického kraje a menších 
měst. 
 
K dalším slabinám procesu patří nepropojenost plánování s realizací plánu v úzké souvislosti s nerespektováním 
priorit, které jsou na komunitním plánování stanovovány. Realizace plánu je přímo závislá na alokaci finančních 
prostředků do stanovených prioritních oblastí, přičemž: 
 
a) dotační systém města není důsledně propojen s plánováním, kde se stanovují priority, 
 
b) není zajištěna shoda priorit na úrovni města, kraje a státu (v důsledku této nejednotnosti nejsou finanční 
prostředky do sociální oblasti investovány systematicky a efektivně). 
 
 
 
Z těchto důvodů koordinační skupina doporučuje městu: 
 
a) procesně ošetřit postup propojení plánování s realizací plánu, 
 
b) navázat spolupráci s Pardubickým krajem (viz. předchozí bod) s cílem získat pro naplánované priority dotace 
z krajského rozpočtu. 
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5.2 P1 Osoby s tělesným postižením, osoby se smyslovým postižením a 
osoby s chronickým onemocněním   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fotografii poskytlo SKP-Centrum,o.p.s. 

 
 
Popis cílové skupiny: 
Jedinci různých věkových kategorií s následujícím postižením různého stupně a rozsahu: 
a) tělesným: 

- vrozeným (např. dětská mozková obrna, rozštěpy páteře, malformace končetin…) 
- získaným po úraze či nemoci (např. taktéž dětská mozková obrna, amputace končetin, míšní léze, svalové 

dystrofie, různě omezené lokomoce v důsledku neurologických, revmatických, kostních, centrálních, 
srdečních a jiných chorob…) 

b) sluchovým: 
- nedoslýchavost (lehká, středně těžká, těžká) 
- hluchota (úplná, praktická) 
- ohluchlost 

c) zrakovým: 
- lidé, kterým jejich zrakové postižení brání v běžném životě 
- střední a silná slabozrakost, těžce slabý zrak 
- praktická a úplná slepota 

d) chronickým onemocněním: 
- kardiaci 
- diabetici 
- onkologicky nemocní 
- osoby s onemocněním ledvin 
- osoby s roztroušenou sklerózou 
- epileptici 
- osoby s respiračním onemocněním 
- osoby s postižením jater 
- stomici 
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Může jít o kombinaci dvou i více výše uvedených postižení. 
Do cílové skupiny patří nejen osoby s postižením, ale také jejich rodiny a osoby blízkého okolí. 
 
Seznam organizací pracovní skupiny: 
 
Vedoucí skupiny: Mgr. Blanka Brandová – Sdružení pro ranou péči v Pardubicích, o.s. 

 
Organizace 

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARD. KRAJE 

Česká abilympijská asociace, o.s. 

Český klub nedoslýchavých HELP 

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. 

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. 

Lentilka - Dětské rehabilitační centrum Pardubice 

Národní rada osob se zdravotním post. ČR 

Občanské sdružení POMOCNÍK v akci 

Oblastní charita Pardubice 

Pardubická krajská nemocnice, a.s. 

Rodinné Integrační Centrum o.s. 

Sdr. občanů pro pomoc zdr. post. „APOLENKA“ - hiporehabilitace 

Sdružení pro ranou péči v Pardubicích 

SPID handicap, o.p.s. 

Svaz tělesně postižených v ČR, MO Pard. jih 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. 

Tyfloservis, o.p.s. Pardubice 

Veřejnost 

 
SWOT analýza 1. pracovní skupiny komunitního plánování 
 
Název pracovní skupiny: Osoby s tělesným postižením, osoby se smyslovým postižením a osoby s chronickým 
onemocněním 
 
Moderátor: Mgr. Blanka Brandová 
Zapisovatel: Mgr. Blanka Brandová, Mgr. Zuzana Dostálová 
 



 
 22  

 
 

Matice SWOT analýzy: 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Kvalita a efektivita poskytovaných služeb, odbornost 
organizací  

Nedostatečná kapacita služeb neodpovídající poptávce  

Síťování služeb, využití spolupráce s dalšími pos-
kytovateli  

Neinformovanost veřejnosti (odborné i laické) 
o poskytovaných službách 

Flexibilita poskytovatelů služeb – organizace budou 
reagovat na aktuální potřeby, vývoj 

Nedostatek rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 
k zapůjčení a nedosažitelnost jejich pořízení  

Místní dostupnost služeb Nepracuje se ambulantně se staršími klienty se 
zdravotním postižením v důsledku limitů financí 
z evropských projektů (starší 64 let, sociální rehabilitace) 

 Dobrovolnické centrum má smluvně omezenou 
kapacitu, nemůže uspokojit další organizace ani na 
jednorázové akce 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Tlak na úpravu legislativy jako podpůrný mechanismus 
pro poskytovatele 

Snižující se finance poskytovatelů 

Zlepšení meziresortní spolupráce - sociální a zdravotní 
oblast aj. 

Snižují se finanční možnosti uživatelů pro nákup služeb, 
zadluženost klientů, exekuce… 

Využití fondů – ESF aj. zdrojů (nadace, sbírky, sponzoři) Neflexibilní komunikace se státní správou, nepropo-
jenost Strategického plá-nu s Komunitním plánem  

Vzdělávání personálu Nárůst počtu uživatelů se zdravotním postižením 
v důsledku silných ročníků a stárnutí populace   

Bezbariérovost (zlepšující se) Zhoršující se zaměstnanost osob se zdravotním 
postižením 

Využití potenciálu dobrovolníků Problém s umísťováním dětí do předškolních a školních 
zařízení běžného typu i speciálních školských zařízení 
v důsledku silných ročníků, nedaří se integrace do 
školství, zvýšený tlak na návazné služby 

  Chybí sociální, chráněné i nácvikové bydlení, 
bezbariérové byty 

 
 
 
Komentář k matici a doporučení pro zadavatele: 
 
Oblast pro rozvoj (zlepšení) 
 
V současné době je na území města Pardubic množství kvalitních poskytovatelů služeb pro osoby s tělesným 
postižením, osoby se smyslovým postižením a osoby s chronickým onemocněním, což je dáno především 
podmínkami, které určuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (registrovaní poskytovatelé sociálních 
služeb musejí naplňovat standardy sociálních služeb). Poskytovatelé služeb zaměstnávají odborně zdatné 
zaměstnance, jejich činnost je velmi systematická a efektivní.  
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V systému komunitního plánování je vytvořena síť sociálních a souvisejících služeb, jejichž smyslem je maximální 
podpora osobám s handicapem. Základem využití spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli je jejich vzájemná 
znalost, propojenost a návaznost. Výsledkem je to, že osoby s tělesným postižením, osoby se smyslovým 
postižením a osoby s chronickým onemocněním mohou využívat více služeb, které se vzájemně doplňují a zásadně 
jim usnadňují jejich každodenní život a jsou základem jejich integrace do společnosti. 
 
Poskytovatelé služeb reagují na aktuální potřeby uživatelů i vývoj společnosti, jsou flexibilní v řešení současných i 
nových sociologických problémů. 
 
Silnou stránkou Komunitní plán na území města Pardubic je místní dostupnost, což je dáno především 
charakterem města a dopravní dostupností. 
 
 
Nutno řešit (řešení rizik a problémů) 
 
V důsledku omezených finančních zdrojů mají poskytovatelé služeb nedostatečnou kapacitu služeb, která 
neodpovídá poptávce uživatelů. 
 
Odborná i laická veřejnost není stále dostatečně informovaná o jednotlivých poskytovaných službách a aktuálních 
aktivitách poskytovatelů. 
 
Osobám s handicapem ztěžuje život nedostatek rehabilitačních a kompenzačních pomůcek k zapůjčení a 
nedosažitelnost jejich pořízení (lékaři je nepředepisují, uživatelé nemají finance), špatná legislativa promítající se 
do činnosti Úřadu práce, finančně nereálná je také lázeňská péče pro osoby se zdravotním postižením. 
 
Nepracuje se ambulantně se staršími klienty se zdravotním postižením v důsledku limitů financí z evropských 
projektů, což postihuje osoby starší 64 let, chybí sociální rehabilitace pro tuto stále početnější cílovou skupinu. 
 
Není dostatečně využíván potenciál dobrovolníků, Dobrovolnické centrum Pardubice má smluvně omezenou 
kapacitu jen pro určité organizace, nemůže uspokojit další organizace ani na jednorázové akce. 

Je třeba: 

• vytvořit finanční podmínky pro udržení stávajícího stavu služeb a využívání potenciálu kvalitních 
poskytovatelů služeb 

• zmapovat skutečné potřeby kapacity služeb, posílení chybějící kapacity, omezení nepotřebných sociálních a 
souvisejících služeb 

• zvětšit prostor v Radničním zpravodaji pro články poskytovatelů služeb se základními (i opakujícími se) 
informacemi o službách, aktivitách, jedenkrát za rok vydání přílohy s přehledem poskytovatelů sociálních 
služeb s jejich nabídkou služeb aj.  

• vypsání grantu MMP na pořízení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 

• Najít finanční zdroje pro zajištění práce s osobami staršími 64 let 

• Podpořit dobrovolnická centra, zajistit informovanost dobrovolníků a organizací 
• Zlepšit spolupráci se zastupiteli v oblasti sociální politiky  

• Zajistit školení v oblasti řešení aktuálních sociologických problémů (exekuce, domácí násilí…) a školení 
v oblasti administrace projektů 

• Vytvořit informační materiály pro zdravotníky o následných službách 
• Pokračovat v součinnosti s Komisí pro bezbariérovost  



 
 24  

 
 

• Sledovat aktuální výzvy EU, využívat je, případně informovat poskytovatele o aktuálních možnostech Navýšení 
koeficientu pro sociální oblast z rozpočtu města a stanovení finančního podílu města v závislosti na počtu 
uživatelů ve městě Pardubice, stanovení pravidel pro poskytování dotací, strategie víceletého financování 

• Zlepšit spolupráci města Pardubic a Pardubického kraje s cílem sjednocení administrativy – žádosti o dotace, 
sjednocení systému sběru informací – výkaznictví, včetně jednotné a jasné definice sbíraných dat (měřitelných 
jednotek), zajistit návaznost KP města na Střednědobý plán soc. služeb Pardubického kraje. Zajistit návaznost 
Komunitního plánu na Strategický plán města 

• Průběžně monitorovat kapacity služeb v návaznosti na demografický vývoj, posílení potřebných služeb 

• Posílit zaměstnávání osob se zdravotním postižením (např. ve státní správě) a podpořit zaměstnávání osob se 
ZP, zařadit sociální podnikání do plánu rozvoje města 

• Vyčlenit a upravit byty na sociální, chráněné i nácvikové bydlení, bezbariérové byty 

 

Cíle a opatření 
 
 

Název Cíle: 1.1  Zvyšování samostatnosti a orientace v prostředí osob s tělesným, osob se 
smyslovým postižením a osob s chronickým onemocněním 

Popis a zdůvodnění cíle: Zajistit kontinuitu stávajících sociálních služeb 

Opatření, které vedou 
k naplnění cíle: 

1.1.1 Odborné sociální poradenství 
1.1.2 Služby osobní asistence  
1.1.3 Služby sociální rehabilitace 
1.1.4 Raná péče 
1.1.5 Sociálně aktivizační služby a neregistrované služby v oblasti volného času 
1.1.6 Zaměstnávání a aktivní vyhledávání pracovních míst 
1.1.7 Odlehčovací služby 
1.1.8. Průvodcovské a předčitatelské služby 
1.1.9 Komplex služeb pro osoby s postižením sluchu 
1.1.10 Bezbariérovost 

 
Název opatření: 1.1.1 Odborné sociální poradenství 

Popis opatření: Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na jednotlivé druhy a 

typy zdravotního postižení, a to v oblasti sociálně právní, ekonomické, specifické 

(např. psychologické, rodinné, edukační, v sociální práci, při půjčování 

kompenzačních pomůcek apod.) 

Předpokládané dopady 
opatření: 

Zmírnění negativních následků vyplývajících ze zdravotního postižení, aktivizace 

osoby se zdravotním postižením, zlepšení kvality života, podpora sociální 

integrace a prevence sociální exkluze, zvyšování informovanosti a samostatnosti 

osoby se zdravotním postižením, informovanost rodinných příslušníků 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Po dobu platnosti plánu 

Charakter opatření: Zachování služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Strukturální fondy EU, MPSV, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, 

sponzoři, nadace 
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Přesahy do dalších oblastí: Zdravotnictví, školství, sféra zaměstnanosti, bydlení, kultura, finanční sféra… 

Předpokládané výstupy 
(počet uživatelů 
z Pardubic/rok) 

2000 uživatelů 

 
 

Název opatření: 1.1.2 Služby osobní asistence  

Popis opatření: Osobní asistence je terénní služba poskytovaná v přirozeném prostředí osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení a 
při činnostech, které osoba potřebuje. Asistenti musí mít příslušné vzdělání. 

Předpokládané dopady:  Aktivizace osoby se zdravotním postižením, zvládání běžných úkonů péče, tj. 

pomoc o vlastní osobu, při osobní hygieně, zajištění stravy, zajištění chodu 

domácnosti, zajištění výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc rodině osoby se 

zdravotním postižením, prevence ústavní péče, schopnost uplatňování práv a 

zájmů 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Po dobu platnosti plánu 

Charakter opatření: Zachování služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Strukturální fondy EU, MPSV, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, 

sponzoři, nadace, úhrady od uživatelů 

Přesahy do dalších oblastí: Zdravotnictví, školství, sféra zaměstnanosti, bydlení, kultura, finanční sféra… 

Předpokládané výstupy 
(počet uživatelů 
z Pardubic/rok)  

100 uživatelů  
 

Název opatření: 1.1.3 Služby sociální rehabilitace 

Popis opatření: Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení 
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob a to rozvojem jejich specifických 
schopností a dovedností, posilování návyků a nácvikem výkonu běžných pro 
samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem. Poskytuje se 
formou terénních a ambulantních služeb. Programy působí celkově na rozvoj 
osobnosti a sociální orientaci osob se zdravotním postižením. 
Zachování stávajících vzdělávacích aktivit směřujících k uplatnění uživatelů soc. 
služeb na trhu práce, a rozšíření vzdělávacích okruhů. 

Předpokládané dopady:  Udržet stávající spektrum služeb, dle finančních možností a poptávce 
potencionálních uživatelů. Všestranný rozvoj osobnosti jedince se zdravotním 
postižením, pomoc rodině. Posílení volních vlastností a vytvoření motivace pro 
pracovní rehabilitaci a pracovní uplatnění. Prezentace zákona č.384/2008 Sb., o 
komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. 
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Předpokládaný termín 
realizace: 

Po dobu platnosti plánu 

Charakter opatření: Zachování služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Strukturální fondy EU, MPSV, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, 

sponzoři, nadace  

Přesahy do dalších oblastí: Zdravotnictví, školství, sféra zaměstnanosti, bydlení, kultura, finanční sféra… 

Předpokládané výstupy 
(počet uživatelů 
z Pardubic/rok)  

200 uživatelů  

 
Název opatření: 1.1.4 Raná péče 

Popis opatření: Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, 
služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně 
postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního 
stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem 
na jeho specifické potřeby. 

Předpokládané dopady: Zmírnění negativních následků pro dítě i rodinu, podpora celkového motorického, 

senzorického, psychosociálního a kognitivního vývoje dítěte, aktivizace rodiny 

včetně využití všech jejích potencí, profesionální sociální opora při provázení 

rodiny, podpora sociálního začlenění a integrace rodiny i dítěte, prevence ústavní 

péče, prevence sociální exkluze. Zkvalitnění spolupráce jednotlivých 

poskytovatelů včetně spolupracujících a navazujících služeb. 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Po dobu platnosti plánu 

Charakter opatření: Zachování služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Strukturální fondy EU, MPSV, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, 

sponzoři, nadace 

Přesahy do dalších oblastí: Zdravotnictví, školství, sféra zaměstnanosti, bydlení, kultura, finanční sféra… 

Předpokládané výstupy 
(počet uživatelů 
z Pardubic/rok)  

35 uživatelů (rodin dětí s tělesným, mentálním, smyslovým a kombinovaným 
postižením) 

 
 
Název opatření: 1.1.5 Sociálně aktivizační služby a neregistrované služby v oblasti volného času 

Popis opatření: Sociálně aktivizační služby jsou služby terénní a ambulantní, které vedou 
k aktivizaci a podpoře osob se zdravotním postižením, jejich rodin a osob 
blízkých. Cílem je aktivní přístup osob se zdravotním postižením k životu a jejich 
integrace do společnosti. Osobám se zdravotním postižením bude umožněn 
přístup k systematickému a soustavnému prohlubování konkrétních dovedností, 
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schopností a vědomostí na základě jejich poptávky. 

Předpokládané dopady: Aktivizace osob se zdravotním postižením, možnost sociální integrace a prevence 

sociální exkluze, realizace výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností od 

raného věku, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc 

rodině osoby se zdravotním postižením, prevence ústavní péče, pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Po dobu platnosti plánu 

Charakter opatření: Zachování služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Strukturální fondy EU, MPSV, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, 

sponzoři, nadace… 

Přesahy do dalších oblastí: Zdravotnictví, školství, sféra zaměstnanosti, bydlení, kultura, finanční sféra… 

Předpokládané výstupy 
(počet uživatelů 
z Pardubic/rok) 

500 uživatelů 

 
Název opatření: 1.1.6 Zaměstnávání a aktivní vyhledávání pracovních míst 

Popis opatření: Podpořit osoby se zdravotním postižením v produktivním věku uplatnit se na trhu 
práce, získat a udržet si místo za rovných podmínek.  

Předpokládané dopady: Snížení nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením, vytvoření nových 

pracovních příležitostí, kultivace zaměstnavatelského sektoru vzhledem k osobám 

se zdravotním postižením. Snížení sociální a ekonomické závislosti, prevence 

ztráty pracovních schopností a dovedností, seberealizace, sebeuplatnění, 

možnost sociální integrace prostřednictvím pracovní rehabilitace. 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Po dobu platnosti plánu 

Charakter opatření: Zachování služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Strukturální fondy EU, MPSV, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, 

sponzoři, nadace  

Přesahy do dalších oblastí: Zdravotnictví, školství, sféra zaměstnanosti, bydlení, kultura, finanční sféra… 

Předpokládané výstupy 
(počet uživatelů 
z Pardubic/rok) 

50 uživatelů 
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Název opatření: 1.1.7  Odlehčovací služby 

Popis opatření:  Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované 

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich 

přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě 

nezbytný odpočinek. 

Předpokládané dopady: Služby poskytující osobám dlouhodobě pečujícím o osoby se zdravotním 

postižením prostor pro nezbytný odpočinek, relaxaci a zajištění svých záležitostí. 

Poskytnutí opory a dostupnost okamžité pomoci při zvládnutí obtížné a krizové 

situace. Usnadnění/ulehčení pobytu v domácím prostředí. 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Po dobu platnosti plánu 

 
Charakter opatření: 

 Rozvoj služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Strukturální fondy EU, MPSV, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, 

sponzoři, nadace, úhrady od uživatelů 

Přesahy do dalších oblastí: Zdravotnictví, školství, sféra zaměstnanosti, bydlení, kultura, finanční sféra. 

Předpokládané výstupy 
(počet uživatelů 
z Pardubic/rok) 

150 uživatelů 

 
Název opatření: 1.1.8 Průvodcovské a předčitatelské služby 

Popis opatření: Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby 
poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy v důsledku zdravotního 
postižení v oblasti orientace v prostoru nebo komunikace a napomáhají jim 
osobně si vyřídit vlastní záležitosti.  

Předpokládané dopady: Zmírnění problémů nevidomých a slabozrakých lidí v samostatné orientaci a 

informačním deficitu, čímž dojde ke zkvalitnění života lidí s tímto handicapem. 

Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím pro osoby se zrakovým 

postižením, společenská integrace a prevence sociální exkluze, pomoc při 

uplatňování jejich práv. 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Po dobu platnosti plánu 

Charakter opatření: Zachování služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Strukturální fondy EU, MPSV, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, 

sponzoři, nadace, úhrady od uživatelů 

Přesahy do dalších oblastí: Zdravotnictví, školství, sféra zaměstnanosti, bydlení, kultura, finanční sféra. 
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Předpokládané výstupy 
(počet uživatelů 
z Pardubic/rok) 

20 uživatelů 

 

Název opatření: 1.1.9 Komplex služeb pro osoby s postižením sluchu 

Popis opatření: Zajištění tlumočnictví, základního a odborného poradenství, poskytování a servis 
kompenzačních pomůcek, instalace signalizačních zařízení v domácnostech i ve 
veřejných budovách, podpora svépomocných skupin osob s postižením sluchu 

Předpokládané dopady: Podporovat tlumočení pro osoby s postižením sluchu, společenská integrace a 

prevence sociální exkluze dané cílové skupiny, pomoc při uplatňování jejich práv, 

obstarávání osobních záležitostí. Osoby neslyšící, nedoslýchavé nebo ohluchlé 

musí mít možnost komunikace ve znakovém jazyce, použití tlumočníka během 

komunikace s veřejností anebo novou službu „simultánní přepis mluvené řeči při 

veřejných jednáních, setkávání svépomocných skupin osob s postižením sluchu 

apod. 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Po dobu platnosti plánu 

Charakter opatření: Rozvoj služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

EU, MPSV, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, sponzoři, nadace, úhrady 

od uživatelů 

Přesahy do dalších oblastí: Zdravotnictví, školství, sféra zaměstnanosti, bydlení, kultura, finanční sféra… 

Předpokládané výstupy 
(počet uživatelů 
z Pardubic/rok) 

900 uživatelů 

 

Název opatření: 1.1.10 Bezbariérovost 

Popis opatření: Podpora a konzultace aktivit směřujících k odstranění bariér v Pardubicích 

v součinnosti s Komisí pro bezbariérovost MMP. 

Předpokládané dopady: Prevence vzniku architektonických a informačních bariér pro osoby se zdravotním 
postižením a odstraňování bariér již existujících. 

Předpokládaný termín 
realizace: 

 Po dobu platnosti plánu 

Charakter opatření: Rozvoj služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Statutární město Pardubice, Ministerstvo pro místní rozvoj, Pardubický kraj, 
sponzoři, nadace aj. 

Přesahy do dalších oblastí: Zdravotnictví, školství, sféra zaměstnanosti, bydlení, kultura, finanční sféra. 

Předpokládané výstupy:  Bezbariérové město Pardubice 
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5.3  P2    Cizinci, národnostní a etnické menšiny  
 

 
     Fotografii dodal Most pro lidská práva, o.s. 

 
 
 
 
Popis cílové skupiny: 
 

a) osoby, které se hlásí k určité národnostní nebo etnické menšině nebo jsou za její příslušníky okolím 
považovány 

b) osoby žijící na území ČR, které nejsou občany ČR, tj. osoby s povoleným dlouho-dobým pobytem v ČR a 
lidé žádající v ČR o azyl 

 
Seznam organizací pracovní skupiny: 
 
Vedoucí skupiny: Mgr. Zita Kudrnová 
 

Organizace 

Most pro lidská práva, o. s. 

Magistrát města Pardubic – odbor sociálních věcí 
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Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR 

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR (Centrum 
na podporu integrace cizinců v PK) 

Úřad práce  ČR - Pardubice 

Pardubická krajská nemocnice, a. s. 

Policie České republiky 

Romodrom, o. s. 

Krajský úřad Pardubického kraje 

SKP-CENTRUM, o.p.s. 
  

 

SWOT analýza 2. pracovní skupiny komunitního plánování 
 
Název pracovní skupiny: Cizinci, národnostní a etnické menšiny 
Moderátor: Mgr. Zita Kudrnová 
Zapisovatel: Mgr. Zita Kudrnová 
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Matice SWOT analýzy: 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Široké spektrum nabídky sociálních služeb pro cílové 
skupiny   

Začleňování dětí migrantů do školského systému – 
nekoncepčnost 

Návaznost služeb (provázanost) Nemožnost dlouhodobého plánování služeb 
 

Znalost terénu, lokalit Zpětná vazba města ke komunitnímu plánování 

Dlouhodobá zkušenost práce s cílovými skupinami 
 

Nedostatečná podpora vytváření pracovních míst pro 
cílovou skupinu etnické menšiny 

 Neúčast cílových skupin na pracovních skupinách 

 Síť návazných služeb na sociální služby 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Zájem samosprávy o řešení v sociálně vyloučených 
lokalitách 

Nestabilita poskytovatelů sociálních služeb 

Informování v Radničním zpravodaji o dění 
z pracovních skupin 

Nedostatečné systémové propojení sociálních služeb a 
institucí (zástupce UP) 

Provázaná síť organizací pracujících s cílovými 
skupinami na celorepublikové úrovni, např. 
Konsorcium nevládních organizací pracujících 
s migranty v ČR 

Nedostatečná podpora kraje a měst (finanční a zapojení 
politiků) 

Možnost vzdělávání členů pracovních skupin Zpřísňující se podmínky pracovní a pobytové (legislativa) 
pro migranty 

Podpora měst (kraje) (ekonomická) „Klientelismus“ neustupuje u cílové skupiny cizinci 
 

 

 
Komentář k matici a doporučení pro zadavatele: 
 
SWOT analýza vznikla na dvou jednáních koordinační skupiny v září a říjnu 2012. Reflektuje aktuální stav procesu 
komunitního plánování v Pardubicích pro cílovou skupinu Cizinci a etnické menšiny. Analýzu zpracovali členové 
pracovní skupiny s vedoucí pracovních skupin. Jako konzultantka se podílela i koordinátorka komunitního 
plánování. 
 
Oblasti pro rozvoj (zlepšení)  

 
Mezi nejsilnější stránky, které se týkají cílových skupin cizinci a etnické menšiny, patří široké spektrum nabídky 
sociálních služeb, návaznost (provázanost) služeb, dlouhodobá zkušenost práce s cílovými skupinami a znalost 
terénu a lokalit poskytovatelů sociálních služeb. Poskytovatelé sociálních služeb působících na území města 
Pardubic na základě dlouhodobé práce s cílovými skupinami a na základě znalosti specifik obou cílových skupin 
vytvořili síť služeb, která hraje velmi důležitou a nezanedbatelnou roli na poli sociálních služeb.  Organizace 
pracující s cizinci a etnickými menšinami nepůsobí většinou jen na území krajského města, ale na území celého 
Pardubického kraje. Vzhledem ke zkušenostem s cílovými skupinami a odbornosti v dané problematice vidí 
pracovní skupina příležitosti pro město Pardubice v následujících oblastech: 
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Zájem samospráv o dění v sociálně vyloučených lokalitách. 
Členové pracovní skupiny vidí velký potenciál ve spolupráci s jednotlivými samosprávami v místech, kde jsou 
sociálně vyloučené lokality, nebo v místech s vyšší koncentrací cílových skupin. Existují příklady dobré praxe, kde 
spolupráce zástupců samospráv a poskytovatelů sociálních služeb funguje velmi dobře (např. město Pardubice, 
Česká Třebová). Město Pardubice jako statutární město může aktivně propagovat spolupráci u menších obcí.  
              
 
 Informování v Radničním zpravodaji o dění z pracovních skupin. 
Jedná se o příležitost, která dosud nebyla téměř využita. Vzhledem k tomu, že Radniční zpravodaj je velmi čtené 
periodikum, vidí členové pracovní skupiny značnou příležitost v možnostech informování veřejnosti o aktivitách a 
službách jednotlivých poskytovatelů a institucí, které se zabývají problematikou obou cílových skupin, a 
v uplatnění výstupů pracovních skupin. Oslovení veřejnosti a pozitivní ovlivňování veřejného mínění v době 
vzrůstají eskalace xenofobie a rasismu v ČR je nutností. Pracovní skupina doporučuje ve zpravodaji dát prostor pro 
články a informace, které se netýkají jen kulturních a zábavných akcí. 

 
Provázaná síť organizací pracujících s cílovými skupinami na celorepublikové úrovni, např. Konsorcium nevládních 
organizací pracujících s migranty v ČR. 
V návaznosti na silné stránky doporučuje pracovní skupina podporovat poskytovatele a organizace v aktivní účasti 
ve specializovaných sítích. Zapojením organizace získají nové zkušenosti, aktuální informace o dění v jiných 
místech ČR, mohou šířit příklady dobré praxe apod. Organizace zapojené takto v různých sítích mají větší možnost 
se zviditelnit a upozornit na problematiku cílových skupin na veřejnosti a u politické reprezentace.  

 
Podpora síťování ad 3 a větší informovanost veřejnosti ad 2 může ovlivnit pozitivně i slabé stránky - zejména 
neúčast cílových skupin na pracovních skupinách. Zástupci cílových skupin by mohli rozšířit spektrum členů, vnést 
vlastní pohled na problematiku a spolupodílet se na komunitním plánování. Ne být jen uživatelem jeho výstupů.  

 
Podpora měst (kraje)ekonomická 
Stejně tak vidí členové pracovní skupiny příležitost v možnosti řešení slabé stránky nekoncepčnost v začleňování 
dětí migrantů do školského systému. Podpora existuje jen na úrovni měst (a to jen město Pardubice, kurzy češtiny 
pro děti na základních školách, podpora NNO pracujících s dětmi migrantů). Podpora ze strany kraje je omezena 
jen na zákonnou povinnost, a to financování kurzu češtiny na ZŠ v jednotlivých okresech (rozsah 70 hodin na dítě). 
Nedostatečná metodická podpora škol a institucí. Malá finanční podpora. 
Dát opět větší prostor v Radničním zpravodaji. Nízká informovanost veřejnosti o problematice dětí migrantů a 
překážkách, které musí překonat při zapojení do české společnosti. 
Doporučujeme větší propagaci příkladů dobré praxe ve městě Pardubice (viz výše) směrem k veřejnosti. Jako 
největší příležitost vidíme možnost změny na straně kraje s pomocí města Pardubice, které může jako 
respektovaná samospráva prosadit příklady své dobré praxe na úrovni kraje.  

  
 
 

Nutno řešit (řešení rizik a problémů) 
 

Největším rizikem je nestabilita poskytovatelů sociálních služeb – omezení finančních prostředků, problematický 
systém financování (není možnost víceletého financování). 
Nedostatečné systémové propojení sociálních služeb a institucí (např. chybí zástupce úřadu práce na komunitním 
plánování). Neméně důležitou hrozbou je nedostatečná podpora kraje a měst (finanční a zapojení politiků). Jedná 
se zejména o podporu z hlediska dlouhodobé udržitelnosti - plánování sociálních služeb poskytovateli a 
v zastoupení organizací ve střednědobém plánování, udržitelnost projektů a čerpání evropských dotací. 
 
Tyto hrozby silně ovlivňují slabé stránky a snižují tak možnost jejich řešení.  

 
Nestabilita poskytovatelů sociálních služeb a nedostatečná finanční podpora kraje a měst  
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Doporučujeme zabývat se systémovým řešením financování poskytovatelů sociálních služeb. Prosazování 
víceletého financování. Větší propojenost v plánování financování služeb mezi obcemi a krajem.  
Zapojení politické reprezentace do dění v sociálních oblasti a v komunitním plánování. 
Zájem města na znovuzapojení poskytovatelů do střednědobého plánování kraje. Aktivní spolupráce zástupce 
města, který předává informace na úroveň kraje a který se účastní střednědobého plánování, s poskytovateli a 
pracovními skupinami komunitního plánování.  
Nedostatečné systémové propojení sociálních služeb a institucí 

 
Pracovní skupina se snaží dlouhodobě řešit nízký zájem institucí o komunitní plánování oslovováním jejich 
zástupců. Výsledek je velmi zanedbatelný. Viditelnou zpětnou vazbou města na komunitním plánování by mohl 
vzrůst zájem o zapojení, což by mohlo mít v dlouhodobém horizontu vliv na pozitivní změnu na vybudování 
systému spolupracujících organizací poskytujících sociální služby a institucí. 
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Cíle a opatření 
 
Název cíle 2.1 Terénní práce v sociálně vyloučených romských lokalitách a romských 

rodinách ohrožených sociálním vyloučením. 
Popis a zdůvodnění cíle Terénní sociální pracovníci vyhledávají potenciální uživatele sociálních služeb v 

jejich přirozeném prostředí. Tento způsob práce umožňuje kontakt s lidmi, kteří 
z různých důvodů institucionální pomoc nevyhledávají. Návštěvy 
v domácnostech uživatelů v rámci práce v přirozeném prostředí poskytují 
příležitost ke spolupráci s celou rodinou a širším společenstvím. 
Hlavním cílem spolupráce terénního pracovníka a uživatele je: 

• Prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování  

• Prevence sociálně rizikových jevů 

• Prevence zadluženosti 

• Sociální začleňování; zmírňování nerovností, včetně nerovného 
přístupu ke službám, vzdělávání, bydlení aj.; pomoc klientům 

• Získávat/znovu nabývat sociální kompetence a předávat informace 
Je nutné se zaměřit na udržení stávajících služeb a jejich rozvoj v kontextu 
aktuálních zakázek cílové skupiny. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

2.1.1 Optimalizace, zachování a rozvoj terénní sociální práce 

 
Název opatření 2. 1. 1. Optimalizace, zachování a rozvoj terénní sociální práce 
Popis opatření Na území Pardubic působí v současné době tři terénní 

pracovníci a romský poradce. Tento stav se jeví dostačující vzhledem k aktuální 
situaci a potřebám cílové skupiny. Je však nezbytné průběžně reflektovat nové 
potřeby, situace a problémy cílové skupiny a tomu přizpůsobovat počet 
terénních sociálních pracovníků na území města. 

Předpokládané dopady Prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování 
Prevence sociálně rizikových jevů 
Sociální začleňování 
Mírnění negativních důsledků a rizik životních situací klientů, včetně jejich 
dopadu na společnost 
Zvýšení schopnosti zajištění zaměstnání 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po celou dobu realizace KP 

Charakter opatření Zachování, rozvoj služby  

Předpokládané zdroje 
financování 

Úřad vlády, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, strukturální fondy EU 

Přesahy do dalších oblastí Zaměstnanost, školství, zdravotnictví, právo 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Počet uživatelů:  
120 /1 terénní pracovník 

 

Název cíle 2.2 Zachování poradenských služeb pro cizince 
Popis a zdůvodnění cíle Na území města Pardubice je cca 5 500 cizinců z celkového počtu 11 500 cizinců 

žijících na území Pardubického kraje. Zájmem těchto lidí je legálně pobývat a 
pracovat v ČR. V souvislosti s jejich pobytem na našem území musí řešit otázku 
bytovou, sociální, pracovní, legislativní a v poslední době oblast vzdělávání 
(nostrifikace, integrace dětí do školských zařízení). Cílem je zvýšit povědomí 
cizinců o existenci stávajících poradenských středisek a návazné sítě služeb. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

2.2.1 Poradenství pro cizince 
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Název opatření 2.2.1 Poradenství pro cizince 

Popis opatření Služba je zaměřena na cizince z tzv. třetích zemí s legálním pobytem v ČR, 
občany EU i nelegální migranty 
Hlavními oblastmi podpory jsou: 
Řešení legálního pobytového rámce 
Pomoc při hledání bydlení a práce 
Oblast sociálního a zdravotního zabezpečení 
Právní poradenství 
Pomoc při získávání jazykové kompetence 
Pomoc při nostrifikaci dosaženého vzdělání 
Pomoc při integraci dětí do škol a školských zařízení 
Získání českého občanství 
Informační servis týkající se rodinného práva 
Motivování a praktická pomoc uživateli s vysokoškolským nebo odborným 
vzděláním uplatnit se na pracovním trhu dle jejich kvalifikace a další 

Předpokládané dopady Zlepšení sociální situace 
Omezení rizika sociálního vyloučení 
Lepší začlenění do společnosti 
Obsazování vysoce kvalifikovaných profesí 
Předcházení diskriminačních jevů 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po celou dobu realizace KP 

Charakter opatření Zachování, rozvoj služby  

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, Správa 
uprchlických zařízení MV ČR, Evropský integrační fond, MV ČR, 
Evropský sociální fond OP LZZ, nadace, příp. další 

Přesahy do dalších oblastí Bydlení, zdravotní a sociální zabezpečení, právo, zaměstnanost, školství 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Počet intervencí: 2000 
Počet kontaktů: 3500 
Počet uživatelů: 1200 

 
 

Název cíle 2.3 Aktivní náplň volného času 
Popis a zdůvodnění cíle Nabídnout dětem, mládeži i dospělým lidem z cílové skupiny škálu 

volnočasových aktivit. Cílem je přispět k aktivnímu a smysluplnému trávení 
volného času a propojit volnočasové aktivity majority s aktivitami romské 
menšiny a cizinců 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

2.3.1 Podpora a rozvoj volnočasových aktivit pro romské děti a mládež a 
cizince, zachování nízkoprahových služeb 
2.3.2 Propojování volnočasových (kulturních a sportovních)aktivit majority s 
romskou menšinou a cizinci 

 
 

Název opatření 2.3.1 Podpora a rozvoj volnočasových aktivit pro romské děti a mládež a 
cizince, zachování nízkoprahových služeb 

Popis opatření Zachování zájmových, sportovních a vzdělávacích kroužků s ohledem na 
potřeby a zájem cílové skupiny. Pracovní skupina bude iniciovat vznik nových 
zájmových aktivit pro romské děti a mládež, příp. děti cizince a bude hledat 
realizátory těchto aktivit, s prioritou vzdělávacích volnočasových programů. 
Zapojení dobrovolníků 
Pozn: Nízkoprahové služby pro mládež řeší pracovní skupina Rodiny s dětmi a 
mládež  

Předpokládané dopady Větší zájem o tyto aktivity u cílové skupiny 
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Zvýšení počtu uživatelů, kteří smysluplně tráví volný čas 
Posílení kompetencí pro úspěšné zvládnutí školní docházky 
Prolamování strachu z cizinců v jednotlivých lokalitách města Pardubic. Jedná 
se o formu seznamování s cizinci a předcházení předsudků vůči nim 
Posílení rozvoje občanské společnosti 
Podpora projektů na seznamování rodin cizinců a majority  

Předpokládaný termín 
realizace 

Po celou dobu realizace KP 

Charakter opatření Zachování služby 

Předpokládané zdroje 
financování 

MŠMT, MPSV, strukturální fondy EU, Pardubický kraj, Statutární město 
Pardubice 

Přesahy do dalších oblastí Školství, kultura, sport 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Počet uživatelů: 250 
 

 
Název opatření 2.3.2 Propojování volnočasových (kulturních a sportovních) 

aktivit majority s romskou menšinou a cizinci 
Popis opatření Aktivity: festivaly, přednášky, sportovní klání, hudební produkce, 

přehlídky souborů (tanečních a dalších) apod. 
Každoroční jednodenní festival seznamující širokou veřejnost 
s Romy a cizinci žijícími v našem městě. 
Podpora projektů na seznamování rodin cizinců s jejich 
bezprostředním okolím. 
Aktivity pro cílovou skupinu a veřejnost. 

Předpokládané dopady Prolamování strachu z cizinců - sousedů v jednotlivých lokalitách města 
Pardubic. Jedná se o formu seznamování s cizinci a předcházení předsudků vůči 
nim. 
Prolamování nedůvěry a předsudků vůči Romům. 
Posílení rozvoje občanské společnosti. 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po celou dobu realizace KP 

Charakter opatření Zachování služby 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, sponzoři, Správa uprchlických zařízení 
MV ČR, Evropský integrační fond, Evropská komise a další 

Přesahy do dalších oblastí Školství, kultura, sport 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

multikulturní akce 
20 přednášek 
 

 
 

Název cíle 2.4 Podpora bydlení 
Popis a zdůvodnění cíle Na území města Pardubic se nachází několik lokalit s vysokou koncentrací 

romských rodin (sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených). 
Jedná se o lokality s nižším standardem bydlení. Bydlení v nájmu na dobu 
určitou v obecním či soukromém bytě o v azylových domech, městských či 
komerčních ubytovnách či tzv. ubytovně pro neplatiče. Obyvatelé sociálně 
vyloučených lokalit mají obecně velmi malé šance odstěhovat se mimo tyto 
lokality. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

2.4.1 Systém podpory samostatného bydlení 
2.4.2 Systém prevence, pravidelné kontroly a snižování zadlužení 
2.4.3 Rozvoj koncepce sociálního bydlení na území města 

 



 
 38  

 
 

Název opatření 2.4.1 Systém podpory samostatného bydlení 
Popis opatření Pracovní skupina bude i nadále analyzovat stávající situaci v oblasti bydlení a 

bude hledat způsoby řešení bytové problematiky na území města Pardubic s 
ohledem na potřeby cílové skupiny. 
Romský poradce bude ve spolupráci s terénními pracovníky, odborem majetku 
a investic města a Bytovou komisí města Pardubic doporučovat vybrané rodiny 
do Programu podpory samostatného bydlení. 
Terénní pracovníci budou intenzivně spolupracovat s rodinami zařazenými do 
PPSB. 
Pracovní skupina a terénní pracovníci budou jednat s realitními kancelářemi a 
pronajímateli bytu o pronájmu bytů cílové skupině. 

Předpokládané dopady Komplexní řešení bytové problematiky a zabránění rozšiřování sociálně 
vyloučených lokalit. 
Spolupráce všech kompetentních osob a institucí při řešení bytové 
problematiky. 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po celou dobu realizace KP 

Charakter opatření Zachování služby 

Předpokládané zdroje 
financování 

Nejsou vyžadovány 

Přesahy do dalších oblastí Bydlení, dluhová problematika, právo, místní správa, soukromý sektor 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Analýza stávající situace v oblasti bydlení (2012 - 2013/14) 
Systém podpory samostatného bydlení (2012 - 2014) 

 

Název opatření 2.4.2 Systém prevence, pravidelné kontroly a snižování zadlužení 
Popis opatření Pracovní skupina bude vyjednávat s odborem správy obecního majetku, 

vlastníky domů/bytů, realitními kancelářemi a dodavatelskými subjekty (voda, 
teplo, el. energie, plyn apod.)o spolupráci v oblasti neplacení nájmů a poplatků 
za služby. 

Předpokládané dopady Snižování zadlužení 
Minimalizace sociálního vyloučení z ekonomických důvodů 
Bude vytvořen systém prevence zadlužování 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po celou dobu realizace KP 

Charakter opatření Rozvoj služby 

Předpokládané zdroje 
financování 

Nejsou vyžadovány 

Přesahy do dalších oblastí Bydlení, právo, dluhová problematika 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Systém prevence zadlužování Statutárního města Pardubice 

 
Název opatření 2.4.3 Rozvoj koncepce sociálního bydlení na území města 
Popis opatření V návaznosti na směrnici č. 22/2012 (Pravidla pro nájem bytu v majetku obce), 

dle které se posuzují byty poskytované v nepříznivé situaci sociální, životní, 
spojené se ztrátou bydlení nebo s nevyhovujícím bydlením, budou terénní 
pracovníci řešit sociální situaci cílových skupin a osob a budou úzce 
spolupracovat s příslušnými odbory magistrátu. Pracovní skupina se bude 
zapojovat do koncepční činnosti v rámci tohoto opatření dle svých možností na 
základě spolupráce se zadavatelem. 

Předpokládané dopady Minimalizace sociálního vyloučení 
Zvýšení kvality života nízkopříjmových rodin 

Předpokládaný termín Po celou dobu realizace KP 
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realizace 
Charakter opatření Zachování, rozvoj služby 

Předpokládané zdroje 
financování 

 
bytový fond města, MMR 

Přesahy do dalších oblastí Bydlení, zaměstnanost, dluhová problematika 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Výstupy nelze v současné době stanovit. 
Ukazatel: počet zapojených rodin (využité byty) 

 

Název cíle 2.5 Vzdělávání 
Popis a zdůvodnění cíle Oblast vzdělávání je klíčovou oblastí ve snaze o změnu společenské pozice 

cílové skupiny cizinci, národnostní a etnické menšiny. 
Důležitým prvkem v procesu vzdělání je asistent pedagoga, který: 

• V souladu s pokyny pedagoga pomáhá žákům s aklimatizací a 
usnadňuje komunikaci pedagoga s žáky a jejich rodiči. 

• Ve spolupráci s pedagogem přispívá k vytvoření dobrých vztahů mezi 
žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a jejich spolužáky. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

2.5.1 Zachování a rozvíjení aktivit pedagogických asistentů pro děti ze 
sociokulturně znevýhodněného prostředí na mateřských a základních školách  
2.5.2 Podpora integračních kurzů pro cizince 

 
Název opatření 2.5.1 Zachování a rozvíjení aktivit pedagogických asistentů pro děti ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí na mateřských a základních školách 
Popis opatření Zachování, příp. zřízení míst asistenta pedagoga na vybraných školách na 

základě konzultací s řediteli a výchovnými poradci a potřeb cílových skupin 
(děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí včetně dětí cizinců). 

Předpokládané dopady Začlenění sociokulturně znevýhodněných dětí do kolektivu. 
Snazší přechod na základní školu. 
Větší schopnost dětí absolvovat první třídu v základní škole. 
Posílení znalosti českého jazyka, odstraňování bariér pro zvládnutí školní 
docházky. 
Motivace rodin pro spolupráci s mateřskými a základními školami. 
Systém začleňování dětí cizinců do systému povinné školní docházky. 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po celou dobu realizace KP 

Charakter opatření Zachování, rozvoj služby 

Předpokládané zdroje 
financování 

MŠMT, Úřad práce; strukturální fondy EU; EU školám (dotační program pro 
základní školy), Statutární město Pardubice 

Přesahy do dalších oblastí Školství, zaměstnanost 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Min. 6 asistentů 

 

Název opatření 2.5.2 Podpora integračních kurzů pro cizince 

Popis opatření Znalost českého jazyka a orientace cizince ve společnosti jsou klíčové 
předpoklady (další jsou ekonomická soběstačnost cizince a vztahy cizince s 
členy majoritní společnosti) pro úspěšnou integraci do české společnosti. 
K naplňování slouží zejména: 
Výuka českého jazyka a počítačové gramotnosti 
Tematické semináře a kurzy sociokulturních kompetencí 

Předpokládané dopady Snazší zapojení do majoritní společnosti 
Větší samostatnost 
Předcházení vytváření izolovaného prostředí a uzavřených komunit 

Předpokládaný termín Po celou dobu realizace KP 
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realizace 
Charakter opatření Zachování služby 

Předpokládané zdroje 
financování 

Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, Evropský 
integrační fond, Správa uprchlických zařízení MV ČR, Evropský sociální fond OP 
LZZ, nadace aj. 

Přesahy do dalších oblastí Školství, zaměstnanost 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Počet účastníků jazykových kurzů: 450 - (45 kurzů) 
Počet účastníků počítačových kurzů: 40 - (4 kurzů) 
Počet účastníků tematických seminářů: 200 - (20 
seminářů/kurzů) 

 
 
Název cíle 2.6 Rozvoj zaměstnanosti romského etnika  
Popis a zdůvodnění cíle Integrace na trh práce je klíčovým předpokladem sociálního začleňování cílové 

skupiny. 
Mladí lidé z řad romského etnika se velmi často po ukončení povinné školní 
docházky evidují na úřadech práce a dále se nevzdělávají. 
Problémem je získat (z důvodu nízké kvalifikace, nedostatečných pracovních 
návyků aj.) a trvale udržet zaměstnání. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

2.6.1 Podpora sociálního podnikání  
2.6.2 Rozvoj aktivit podporujících vyšší zaměstnanost Romů (vznik trénink. 
Míst) Zaměstnávání v městských firmách 
2.6.3 Zaměstnávání cílové skupiny v rámci veřejných zakázek podle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

 
Název opatření 2.6.1 Podpora sociálního podnikání  
Popis opatření Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity sociálních firem a společností 

sledující vedle zisku zejména dosažení sociálních cílů. Cílem sociálních firem je 
zaměstnávání občanů znevýhodněných na pracovním trhu. 
Sociální podnikání:  
Vytváří pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné (sociálně vyloučené). 
Reinvestuje část zisku do dalšího rozvoje sociálního podniku. 
Naplňuje veřejně prospěšný cíl stanovený v zakládacích dokumentech. 
Zvyšuje uplatnitelnost na trhu práce. 

Předpokládané dopady Vznik sociálních firem a podniků zaměstnávajících cílovou skupinu na území 
města 
Zvýšení zaměstnanosti v řadách cílové skupiny 
Zvýšení další uplatnitelnosti na trhu práce u osob z řad cílové skupiny 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po celou dobu realizace KP 

Charakter opatření Vznik nové služby 

Předpokládané zdroje 
financování 

Strukturální fondy EU (programy OP LZZ, IOP) 

Přesahy do dalších oblastí Zaměstnanost, bydlení, dluhová problematika 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Nelze specifikovat 

 



 
 41  

 
 

 

Název opatření 2.6.2 Rozvoj aktivit podporující vyšší zaměstnanost Romů – vznik 
tréninkových pracovních pozic v městských firmách  

Popis opatření V rámci firem, kde je město Pardubice 100% vlastníkem, vytvoření pracovních 
pozic, které by byly určeny zejména pro cílovou skupinu 18 – 25 let, u které je 
riziko, že nevzniknou-li včas potřebné pracovní návyky, dojde ke vzniku dalších 
bariér při uplatnění na trhu práce.  

Předpokládané dopady Prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování 
Prevence sociálně rizikových jevů 
Sociální začleňování 
Mírnění negativních důsledků a rizik životních situací klientů, včetně jejich 
dopadu na společnost 
Zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po celou dobu realizace KP 

Charakter opatření Nová služba 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Služby města Pardubic, Dopravní podnik města 
Pardubic 

Přesahy do dalších oblastí Zaměstnanost, školství, zdravotnictví, právo 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Nelze specifikovat, uživatelem služby je každý, kdo uzavře písemnou smlouvu 
se zaměstnavatelem. 
Počet uzavřených pracovních smluv 

 

Název opatření 2.6.3 Zaměstnávání cílové skupiny v rámci veřejných zakázek podle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

Popis opatření V rámci veřejných zakázek města Pardubic a zákona a zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách lze vyspecifikovat podmínky, které zaručí zaměstnání 
dlouhodobě nezaměstnaných osob. Tuto podmínku lze včlenit do zadávací 
dokumentace veřejné zakázky: „Zadavatel může v zadávacích podmínkách 
uvést též požadavky tykající se zvláštních podmínek na plnění veřejné zakázky, 
a to zejména v sociální oblasti, v oblasti zaměstnanosti nebo v oblasti životního 
prostředí.“  

Předpokládané dopady Prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování 
Prevence sociálně rizikových jevů 
Sociální začleňování 
Mírnění negativních důsledků a rizik životních situací klientů, včetně jejich 
dopadu na společnost 
Zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po celou dobu realizace Komunitního Plánu 

Charakter opatření Nová služba 

Předpokládané zdroje 
financování 

Soukromé subjekty, firmy, Statutární město Pardubice 

Přesahy do dalších oblastí Zaměstnanost, školství, zdravotnictví, právo 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Zvýšení zaměstnanosti osob z řad cílové skupiny. Předpokladem je zaměstnání 
5% osob z řad cílové skupiny na VZ vypsaných městem. 
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5.4 P3 Osoby ohrožené sociálním vyloučením a v obtížné životní situaci 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Popis cílové skupiny:  
 
Pojem obtížná životní situace zahrnuje nejširší škálu osob a jejich problémů a nelze ho zcela přesně vymezit.  
Pro potřeby komunitního plánování byly do cílové skupiny zahrnuty zejména tyto osoby:  

a) osoby bez přístřeší 
b) lidé ohrožení drogou nebo jinou závislostí 
c) lidé dlouhodobě nezaměstnaní 
d) osoby ve výkonu trestu nebo vracející se z výkonu trestu 
e) oběti domácího násilí 
f) oběti trestných činů 
g) lidé v krizi nebo jiné obtížné situaci 
h) osoby opouštějící zařízení ústavní péče a náhradní rodinné péče 

 
Pro doplnění je třeba tento výčet rozšířit o rizikové faktory, které mají vliv na potencionální zařazení osoby do 
cílové skupiny. Jedná se zejména o: 

a) rodinnou krizi 
b) poruchu osobnosti, duševní poruchu 
c) nepříznivý zdravotní stav 
d) vysoký věk 
e) život v rizikové komunitě nebo prostředí 
f) jiná krize či blíže nespecifikovaná obtížná situace 
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V souvislosti s možnými změnami v legislativě může dojít k nárůstu propuštěných osob z důvodu změny podmínek 
podmínečného propuštění z výkonu trestu (Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony). 
 
 
Seznam organizací pracovní skupiny: 
 
Vedoucí skupiny: Mgr. Jan Mandys, Ph.D. 
 

Organizace 

Ambulantní centrum o. s. Laxus (zastupuje celou organizaci) 

Bílý kruh bezpečí, o.s. 

Magistrát města Pardubic – odbor sociálních věcí 

Most pro lidská práva, o.s. 

Občanská poradna Pardubice, o.s 

Občanské sdružení POMOCNÍK v akci 

Pardubická krajská nemocnice, a. s. 

Probační a mediační služba ČR, Pardubice 

Romodrom, o.s. (Vězeňský program Pardubice) 

SKP–CENTRUM, o.p.s. 

 
 

SWOT analýza 3. pracovní skupiny komunitního plánování 
 
Název pracovní skupiny: Osoby ohrožené sociálním vyloučením a v obtížné životní situaci 
Moderátor: Mgr. Jan Mandys, Ph.D. 
Zapisovatel: Mgr. Jan Mandys, Ph.D. 
 
Matice SWOT analýzy: 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Existence sítě sociálních služeb Neexistence návazného bydlení pro osoby bez domova 
(není kam posílat osoby ze služeb) 

Terénní služby Spolupráce s úřadem práce (oddělení nepojistných 
sociálních dávek) 

Odbornost pracovníků Překrývání služeb pracujících se stejnou cílovou 
skupinou 

Existence krizové pomoci Sociální firma 
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Funkční systém zachycování cílové skupiny v sociální 
síti 

--- 

Funkční skupina KP – zástupci všech organizací --- 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Propracovaný a návazný systém služeb Přibývá seniorů bez domova a invalidních důchodců (bez 
finančních prostředků) 

Sociální lůžko v domově pro seniory nebo v domově 
s pečovatelskou službou včetně absence sociálních 
lůžek ve zdravotnických zařízeních 

Zadluženost osob (všechny věkové kategorie - 
zadluženým se nevyplatí pracovat) 

Prevence bezdomovectví (sociálně dostupné bydlení, 
monitoring rizikových osob – terénní služba, spolupráce 
s Policií ČR a Městskou policií Pardubice) 

Neexistence ordinace praktického lékaře pro cílovou 
skupinu (nárůst infekčních nemocí) 

Zefektivnění síťování (případové konference) Zánik sociálních služeb z důvodu nejasného a 
nestabilního financování 

Vznik sociální služby pro rodinu bez domova Nevyhovující technický stav budov, které jsou v majetku 
města 

Potravinová banka Omezení zimního nočního provozu nízkoprahových 
služeb pro osoby bez domova z důvodu změny prostor, 
kde jsou služby poskytovány 

 
 
Komentář k matici a doporučení pro zadavatele: 
 
Poslední tři roky dochází k markantnímu nárůstu seniorů bez domova a invalidních důchodců (bez finančních 
prostředků, bez nároku na ně). Zatímco před pěti lety můžeme hovořit o cca 1 až 2 osob ročně. Pracovní skupina 
odhaduje minimálně 20 osob za rok s tímto problémem. Tyto osoby jsou jak uživateli sociálních služeb, tak se 
zejména vyskytují ve zdravotnických zařízeních (zejm. LDN, psychiatrická oddělení), osoby vracející se z výkonu 
trestu odnětí svobody, objevují se i telefonické dotazy z domácností. V konečném důsledku může být toto číslo 
mnohonásobně vyšší. Se změnami podmínek pro propuštění osob z výkonu trestu odnětí svobody může dojít 
k dalšímu nárůstu osob bez domova. Počty nelze odhadovat. 
 
Za klíčový problém pak můžeme považovat zadluženost prakticky všech osob z cílové skupiny. Díky tomu můžeme 
očekávat i v dalších letech nárůst osob bez finančních prostředků a jakéhokoliv nároku na ně. Sociální síť na tuto 
situaci není optimálně nastavena. Pokud jsou sociální služby poskytovány za úhradu, nebude mít celá řada 
potenciálních i stávajících uživatelů prostředky na jejich úhradu. V Pardubicích zcela chybí dostupné bydlení pro 
osoby, které prošly systémem služeb a nemají dostatek prostředků pro zajištění komerčního ubytování. Zároveň 
neexistuje možnost, jak zlepšovat situaci cílové skupiny na trhu práce (absence sociální firmy, pracovních 
programů apod.). 
 
Na základě těchto faktů existuje reálný předpoklad, že pokud se za posledních pět let počet osob bez domova 
zdvojnásobil, bude tento trend i dále pokračovat a kapacity sociálních služeb nebudou dostatečné nejenom 
z důvodu počtu lůžek, ale také z toho důvodu, že nebude existovat konkrétní možnost, jak těmto osobám 
pomáhat. S tím souvisí i vyšší počet mladých osob bez domova. Návazné bydlení by výrazně zefektivnilo 
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prostupnost celého systému. Zároveň bude nutné koncepčně řešit programy prevence bezdomovectví. Pokud 
bude dále počet osob cílové skupiny narůstat, bude se zvyšovat riziko výskytu onemocnění bez faktické evidence 
těchto chorob. Bude narůstat počet osob, které nepůjde umístit do zařízení sociálních služeb z důvodu závislosti 
na alkoholu a jiných nealkoholových drog ve všech věkových kategoriích, zejm. však osob starších padesáti let. 
 
Za základní náměty pro systémové řešení představují programy prevence bezdomovectví, zřízení ordinace 
praktického lékaře pro osoby bez domova (zvýšení dostupnosti lékařské péče) a zajištění dostupného sociálního 
bydlení. Sociální bydlení je třeba chápat ve dvou rovinách. Jednak jako prevenci vzniku bezdomovectví a dále jako 
další stupeň existující sociální pomoci, pro osoby, které potřebují opustit primární sociální síť. Dalším potenciálem 
je vznik sociálních firem, respektive zvýšení pracovních dovedností a kvalifikace a případné zaměstnanosti cílové 
skupiny. Problém vzniku možné sociální firmy by měla primárně řešit veřejná správa (město, kraj) a případně 
komerční subjekty. Celý systém sociální pomoci je pak nutné doplnit o sociální lůžko v domově pro seniory nebo 
v domově s pečovatelskou službou včetně absence sociálních lůžek ve zdravotnických zařízeních. Současné 
možnosti poskytování sociálních služeb v azylových domech jsou u osob se zdravotním postižením a u osob bez 
nároku na finanční podporu jsou velmi omezené a situace je o to složitější, pokud se jedná o osobu se závislostí. 
Pro tyto osoby prakticky neexistuje možnost, kde je umístit.  
 
 

Cíle a opatření 
 

Název cíle 3.1 Zajištění odborného poradenství pro osoby v nouzi, včetně telefonických 
a internetových poradenských služeb 

Popis a zdůvodnění cíle Zajistit pro občany, kteří se ocitají v krizové situaci systém dostupného 
odborného poradenství a návazné služby, posílit nebo alespoň udržet stávající 
kapacitu poraden v souladu s § 37, odst. 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních 
službách prostřednictvím občanské poradny. Zvyšování právního podvědomí 
občanů, prevence sociálně patologických jevů atd. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

3.1.1 Zachování a rozvoj občanského poradenství 

 

Název opatření 3.1.1 Zachování a rozvoj občanského poradenství 
Popis opatření Zajistit pro občany, kteří se ocitají v krizové situaci systém dostupného 

odborného poradenství a návazné služby. Tzn.: 
Posílit nebo alespoň udržet stávající kapacitu poraden v souladu s § 37, odst. 3 
zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách prostřednictvím občanské poradny. 
Zvyšování právního podvědomí občanů, prevence sociálně patologických jevů 
atd. 

Předpokládané dopady Zlepšení orientace v systému státní správy, samosprávy a neziskového sektoru 
v základních sociálně právních oblastech.  
Podpora řešení obtížných životních situací uživatelů v jejich přirozeném 
vztahovém prostředí. 
Zplnomocňování uživatelů při řešení jejich problémů tak, aby netrpěli 
neznalostí svých práv a povinností a neznalostí dostupných služeb 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Zachování a rozvoj aktivity 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, MPSV ČR, Pardubický kraj. 

Přesahy do dalších oblastí Členské poradny Asociace občanských poraden v ČR, soudy, specializovaná 
poradenská sdružení /př. bydlení, pracovně právní, rodinné a mezilidských 
vztahů apod., Intervenční centrum PK, exekutorské kanceláře, instituce státní 
správy, Bílý kruh bezpečí atd. 

Předpokládané výstupy (počet 950 konzultací 



 
 46  

 
 

uživatelů z Pardubic/rok) 1500 dotazů 

 

Název cíle 3.2 Komplex služeb pro osoby ohrožené drogovou závislostí a jejich blízké ve 
městě Pardubice 

Popis a zdůvodnění cíle Služby poskytované lidem ohroženým drogou a jinými závislostmi a jejich 
blízkým zahrnují služby harm reduction – Kontaktní centrum a Terénní program 
a služby poradenské – Ambulantní centrum a Drogové služby ve vězení. Harm 
reduction služby si kladou za cíl snižovat zdravotní a sociální rizika plynoucí 
z užívání návykových látek. Poradenské služby poskytují léčbu a odborné 
poradenství v oblasti závislosti. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

3.2.1 Terénní program 
3.2.2 Kontaktní centrum 
3.2.3 Ambulantní centrum 
3.2.4 Drogové služby ve vězení 

 

Název opatření 3.2.1 Terénní program 
Popis opatření Služba je poskytována uživatelům drog s cílem snižovat zdravotní a sociální 

rizika užívání drog. Zejména se jedná o osoby, které injekčně užívají drogy a 
momentálně nejsou motivovány ke změně. Terénní program monitoruje situaci 
na drogové scéně a působení v jejich přirozeném prostředí. Klientům jsou 
v rámci programu poskytovány služby harm reduction – služby s cílem snížit 
zdravotní a sociální rizika užívání drog, kam patří výměnný injekční program, 
informace, sociální práce a poradenství. 

Předpokládané dopady Snížení zdravotních a sociálních rizik užívání drog. Ochrana veřejnosti, snížení 
výskytu a rizika přenosu infekčních onemocnění, bezpečná likvidace použitého 
materiálu včetně sběru pohozených injekčních stříkaček. 
Zmapování drogové scény v regionu. Navazování kontaktů se skrytou populací 
problémových uživatelů drog. 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Zachování a rozvoj stávajících služeb 

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV, RVKPP,MZ, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, nadace, sbírky, 
dary 

Přesahy do dalších oblastí Zdravotnictví, další sociální služby 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

200 uživatelů 
1 500 kontaktů 
30 000 vyměněných injekčních setů 

 

Název opatření 3.2.2 Kontaktní centrum 
Popis opatření Kontaktní centrum poskytuje služby uživatelům drog a jejich blízkým. Jedná se 

zejména o služby vedoucí k minimalizaci škod způsobených užíváním drog 
(harm reduction služby), hygienický servis, zprostředkování dalších služeb – 
poskytnutí léčby, zdravotnická péče, sociální a veřejné služby, poradenství. 

Předpokládané dopady Snížení zdravotních a sociálních rizik v populaci uživatelů drog. Prevence šíření 
infekčních onemocnění (hepatitidy, HIV). Ovlivňování životního stylu uživatelů 
směrem k bezpečnějším praktikám a sociální stabilizaci. Bezpečná likvidace 
použitého nejen injekčního materiálu. 
Motivace k léčbě a zprostředkování léčby závislosti. 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Zachování a rozvoj stávajících služeb 

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV, RVKPP,MZ, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, nadace, sbírky, 
dary 
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Přesahy do dalších oblastí Zdravotnictví, další sociální služby 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

200 uživatelů 
1 500 kontaktů 
30 000 vyměněných injekčních setů 

 

Název opatření 3.2.3 Ambulantní centrum 
Popis opatření Ambulantní centrum poskytuje léčebné a poradenské služby pro cílovou 

skupinu uživatelů nelegálních drog, závislých na alkoholu, gamblery a osoby 
blízké. Služba zahrnuje ambulantní léčbu, poradenství, zdravotní a sociální 
služby. 

Předpokládané dopady Změna životního stylu uživatelů služeb. Včasné zahájení služby snižuje náklady 
na řešení negativních důsledků dlouhodobého užívání, z ekonomického 
pohledu je výhodnější než rezidenční péče. 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Zachování a rozvoj stávajících služeb 

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV, RVKPP,MZ, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, nadace, sbírky, 
dary 

Přesahy do dalších oblastí Zdravotnictví, další sociální služby 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

180 uživatelů 
700 kontaktů 

 

Název opatření 3.2.4 Drogové služby ve vězení 
Popis opatření Služby určené uživatelům drog, včetně legálních, kteří se dostali do konfliktu se 

zákonem a jsou umístěni ve věznici Pardubice. Jedná se o dílčí část programu, 
který je realizován v 5 věznicích na území 3 krajů. 
Vychází z pragmatického přístupu, kdy je zřejmé, že abstinence ve vězení 
neznamená, že bude pokračovat i po propuštění. Důležitý je kontakt již během 
uvěznění s cílem navázání důvěry a nakontaktování do návazných služeb. 
Přímo ve věznici se poskytují služby poradenské, léčebné a informace i harm 
reduction. 

Předpokládané dopady Podpora v abstinenci, předvýstupní poradenství, prevence recidivy. 
Zprostředkování návazné péče po propuštění. 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Zachování a rozvoj stávajících služeb 

Předpokládané zdroje 
financování 

RVKPP, MPSV, Pardubický kraj, Pardubický kraj, Královehradecký kraj, MsP 

Přesahy do dalších oblastí Zdravotnictví, další sociální služby 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

270 uživatelů 
1000 kontaktů 
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Název cíle 3.3 Zajištění krizových služeb pro oběti trestných činů, domácího násilí a 
osoby v krizové situaci 

Popis a zdůvodnění cíle Jedná se zejména o odborné poradenství obětem a svědkům trestné činnosti. 
Poradenství trestně právní a sociálně právní, krizová intervence, psychologická 
a organizační podpora, kontakt na navazující služby.  
Cílem je zajistit služby lidem, kteří se ocitli v krizové situaci, kterou nejsou 
schopni zvládnout vlastními silami. Vedle pomoci v krizi je důležité nepojení 
uživatele na další sociální síť. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

3.3.1 Zajištění pomoci pro oběti domácího násilí 
3.3.2 Zajištění poradenství pro oběti trestných činů a poskytování 
bezprostřední pomoci obětem zvlášť závažné trestné činnosti v rámci projektu 
„KRUH bezpečí zvlášť zranitelným obětem trestné činnosti 
3.3.3 Zajištění pomoci pro osoby v krizové situaci 

 

Název opatření 3.3.1 Zajištění pomoci pro oběti domácího násilí 
Popis opatření Služba zajišťuje krizovou intervenci a následnou poradenskou službu. 

 
Krizová intervence zahrnuje: 

Stabilizace aktuálního stavu uživatele – telefonní, ambulantní, terénní 
kontakt 
Stanovení krizového plánu 

 
Poradenské služby: 

Zajištění návazné pomoci (plánování) 
Orientace v legislativě 
Sociální, sociálně – právní a psychologické poradenství 

Předpokládané dopady Oběť domácího násilí má možnost řešit svou situaci nejen prostřednictvím 
orgánů činných v trestním řízení, ale i se specializovaným pracovištěm, které 
pracuje individuálně s osobností oběti (psychická podpora). Dále dochází ke 
komplexnímu řešení celé situace oběti (přístup k informacím, zprostředkování 
krizového ubytování, orientace v situaci a prostředí, apod.) 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Zachování a rozvoj stávajících služeb 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, 

Přesahy do dalších oblastí Policie ČR, soudy, oddělení sociálně právní ochrany dětí, specializované 
poradny, azylové domy, sociální pracovníci v nemocnici, advokátní kanceláře, 
právní poradny 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

50 případů 

 

Název opatření 3.3.2 Zajištění poradenství pro oběti trestných činů a poskytování 
bezprostřední pomoci obětem zvlášť závažné trestné činnosti v rámci 
projektu „KRUH bezpečí zvlášť zranitelným obětem trestné činnosti“ 

Popis opatření Poradenství zahrnuje dvě základní služby: 
Krizovou intervenci (tým právníků a psychologů) a odbornou bezplatnou a 
diskrétní pomoc obětem trestných činů včetně morální podpory blízkých osob, 
pomáhá lidem, kteří se odůvodněně obávají, že se stanou obětí trestného 
činu). 
Přednášky a besedy pro širokou veřejnost se zaměřením na prevenci 
kriminality (šikanování, týrání, domácí násilí, drogová závislost atd.) 
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Zvláštní aktivitu představuje poskytování bezprostřední pomoci obětem zvlášť 
závažné trestné činnosti v rámci projektu „KRUH bezpečí zvlášť zranitelným 
obětem trestné činnosti“ 

Předpokládané dopady Oběť domácího násilí má možnost řešit svou situaci nejen prostřednictvím 
orgánů činných v trestním řízení, ale i se specializovaným pracovištěm, které 
pracuje individuálně s osobností oběti (psychická podpora). Dále dochází ke 
komplexnímu řešení celé situace oběti (přístup k informacím, zprostředkování 
krizového ubytování, orientace v situaci a prostředí, apod.) 
 
Formování právního povědomí uživatelů služeb a posluchačů přednášek. 
Materiální, psychologická a morální pomoc obětem trestných činů. Vyšší 
informovanost veřejnosti a institucí o problematice trestných činů. Zlepšení 
postavení poškozeného v trestním řízení a v systému náhrady škody. 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Zachování a rozvoj stávajících služeb a podpora nového projektu 

Předpokládané zdroje 
financování 

Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, MPSV, Strukturální fondy EU, 
dárci, sponzoři, sbírky 

Přesahy do dalších oblastí Policie ČR, soudy, oddělení sociálně právní ochrany dětí, specializované 
poradny, azylové domy, sociální pracovníci v nemocnici, advokátní kanceláře, 
právní poradny 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

600 kontaktů 

 

Název opatření 3.3.3 Zajištění pomoci pro osoby v krizové situaci 
Popis opatření Pomoc zahrnuje tyto základní služby: 

Krátkodobé ubytování 
Krizovou intervenci  
Pomoc při orientaci v situaci 
Návrh možností dalšího řešení 

Předpokládané dopady Zachycení osob, které se náhle ocitly v akutní krizové situaci, kterou nedokáží 
řešit vlastními silami a v důsledku této situace potřebují krátkodobé ubytování. 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Zachování a rozvoj stávajících služeb 

Předpokládané zdroje 
financování 

Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, MPSV 

Přesahy do dalších oblastí Psychologické poradenství, zdravotnictví a další sociální služby typu azylový 
dům, odborné poradenství atd. 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Pobytová krizová pomoc – 35 případů 

 

Název cíle 3.4 Zajištění služeb pro osoby bez přístřeší a osoby ohrožené jeho ztrátou 
Popis a zdůvodnění cíle Vzhledem ke své poloze (hlavní železniční uzel) a průmyslové aktivitě v oblasti 

Pardubic dochází k navýšení životního standardu obyvatel, které přispívá 
k výrazným sociálním propadům mezi jednotlivými vrstvami obyvatel. 
Průmyslové zóny přitahují levnou pracovní sílu, která následně hledá uplatnění 
i mimo legální trh práce. Z toho pramení možná rizika sociální exkluze (zejména 
ztráta zaměstnání a s ním spojeného bydlení). 
Za další trendy můžeme považovat: 
 Markantní nárůst počtu mladých bezdomovců, žen bez domova a seniorů 
(včetně invalidních) bez finančních prostředků a bez nároku na ně. Roste počet 
mladých bezdomovců, žen bez domova, občanů se zdravotním postižením, a to 
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zejména občanů funkčně negramotných. 
Vzrůstá problém zadluženosti cílové skupiny. 
Z toho vyplývá, že se objevují nové specifické problémy cílové skupiny (viz 
SWOT analýza). 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

3.4.1 Propracovaný a návazný systém služeb 
3.4.2 Zajištění lékařské péče pro cílovou skupinu 
3.4.3 Monitoring lokalit výskytu osob bez domova 
3.4.4 Reakce služeb na aktuální potřeby osob ohrožených sociálním vyloučením 

 

Název opatření 3.4.1 Propracovaný a návazný systém služeb –(zejm. terénní programy pro 
osoby bez přístřeší denní centra, noclehárny, azylové domy, dům na půli cesty 
apod.) 

Popis opatření V rámci opatření se jedná zejména o to: 
Zachovat minimálně stávající sociální služby s přihlédnutím k tomu, že musí 
reflektovat aktuální problémy cílové skupiny (viz SWOT analýza) a tedy 
případně vytvářet nové programy vedoucí k řešení nepříznivé situace uživatelů. 
Jasně definovat poslání jednotlivých služeb (eliminovat souběh činností). 
Propracovat návaznost služeb. 
Vytvořit systém podporovaného bydlení. 
Vytvořit sociální lůžka v domově pro seniory a domově s pečovatelskou 
službou. 

Předpokládané dopady Udržení a případné rozšíření stávajících služeb v dané oblasti umožní sociální 
začleňování osobám, u kterých by byl sociální propad bez kontinuální práce 
mnohem hlubší. Výsledkem pak bude kvalitnější a efektivnější systém pomoci 
s pozitivními dopady na jednotlivé uživatele sociálních služeb. Ochrana 
společnosti před sociálně patologickými jevy. 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Udržení a rozvoj stávajících služeb 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, ministerstva, Strukturální fondy 
EU, sponzoři, nadace, úhrady od uživatelů 

Přesahy do dalších oblastí Zdravotnictví, bydlení, prevence, kriminalita 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

40 uživatelů: azylový dům pro muže 
60 dospělých uživatelů a 60 dětí: azylový dům pro ženy a matky s dětmi 
30 uživatelů: Dům na půli cesty 
125 uživatelů: noclehárna pro muže 
40 uživatelů: noclehárna pro ženy 
60 uživatelů: Projekt pomoc je v blízkosti  
150 uživatel: terénní program 
270 uživatelů: nízkoprahové denní centrum 
180 uživatelů: Vězeňský program Pardubice 

 
 

Název opatření 3.4.2 Zajištění lékařské péče pro cílovou skupinu 

Popis opatření Vzhledem k tomu, že se nedaří ve městě Pardubice zřídit ordinaci praktického 
lékaře pro osoby bez domova (jak je tomu např. v Olomouci či Praze) je nutné 
hledat jiná řešení pro zlepšení zdraví cílové skupiny. V rámci opatření bude 
nutné zajistit spolupráci praktických lékařů a jiných zdravotnických zařízení a 
v rámci diskuze stanovit podmínky spolupráce zdravotnických zařízení a 
neziskových organizací s ohledem na nutnost ošetřovat příslušníky cílové 
skupiny, které se často nedostává ani základního vyšetření. 

Předpokládané dopady Vytvoření dohody s nemocnicí, praktickými lékaři případně dalšími specialisty. 
Bude vytvořen koncept toho, jak pro cílovou skupinu zajistit adekvátní 
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lékařskou péči. Spolupráce s lékaři může napomoci k snadnějšímu vydávání 
potřebných lékařských potvrzení, která jsou cílové skupině často nedostupná. 
Jako nejzásadnější se pak jeví předcházení infekčních nemocí např. svrab, 
žloutenka, tuberkulóza apod. 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Vytvoření nového podpůrného programu ke stávajícím sociálním službám 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, MZ, zdravotní pojišťovny, 
Strukturální fondy EU 

Přesahy do dalších oblastí Zdravotnictví, prevence, kriminalita 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Přehled zdravotního stavu uživatelů. 
Dohoda se zdravotnickými zařízeními a praktickými lékaři o možné spolupráci. 

 

Název opatření 3.4.3 Monitoring lokalit výskytu osob bez domova 
Popis opatření Se vzrůstajícím počtem osob bez domova vzrůstá i počet míst, kde se tyto 

osoby vyskytují, respektive, kde hledají úkryt. Pro lepší sociální práci je 
nezbytné mít neustále o těchto lokalitách a osobách, které v nich žijí přehled. 
Terénní práce v lokalitách pomáhá ke zvyšování návštěvnosti denního centra, a 
tím ke zvyšování bezpečí s ohledem na zdraví jak cílové skupiny, tak zejména i 
veřejnosti. Do spolupráce je pak nezbytné zapojit jak městskou, tak státní 
policii. 

Předpokládané dopady Detailní přehled o místech výskytu osob bez domova, jako prevence tohoto 
rizikového způsobu života. 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Udržení a rozvoj stávajících služeb 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, Strukturální fondy EU 

Přesahy do dalších oblastí Zdravotnictví, prevence, kriminalita 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

150 uživatelů: v rámci terénního programu 

 
 

Název opatření 3.4.4 Reakce služeb na aktuální potřeby osob ohrožených sociálním 
vyloučením 

Popis opatření Vzhledem k výstupům SWOT analýzy a znalostem z praxe v rámci poskytování 
sociálních služeb, identifikujeme v oblasti cílové skupiny nové problémy, které 
ji ohrožují a zároveň přinášejí vyšší nároky na veřejnou správu a neziskový 
sektor jako hlavní aktéry sociální politiky. Existuje důvodný předpoklad, že se 
bude zvyšovat počet postižených osob se specifickými problémy, jež vyžadují 
hledání nových řešení mimo existující postupy řešení, jak tomu bylo doposud. 
Některé problémy (viz SWOT analýza) nejsou řešeny vůbec a přibývá případů, 
kdy neexistuje konkrétní poskytovatel, který by mohl sociální situaci řešit 
(např. senior bez nároku na výplatu starobního důchodu se závislostí a 
případně dalším handicapem). 
Dále sem patří: 
Nutnost zajištění odpovídajícího technického zázemí služeb poskytovaných 
v prostorách spravovaných městem Pardubice. 
Zajištění služeb pro osoby bez přístřeší v zimním období (nad běžné kapacity 
stávajících služeb). 

Předpokládané dopady Efektivní reagování na nové situace. Předvídání výskytu nových problémů 
v cílové skupině. Zlepšení kvality poskytovaných sociálních služeb a případné 
snížení sociálního propadu cílové skupiny. 
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Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Udržení a rozvoj stávajících služeb 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, Strukturální fondy EU 

Přesahy do dalších oblastí Zdravotnictví, prevence, kriminalita, problematika seniorů 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Prevence výskytu nových jevů u cílové skupiny 
Přehled o rizikových oblastech, jež ohrožující cílovou skupinu 
Posílení spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb a dalšími 
zainteresovanými subjekty 

 

Název cíle 3.5 Terénní programy a odborné sociální poradenství pro osoby dotčené 
výkonem trestu odnětí svobody 

Popis a zdůvodnění cíle Služba je poskytována osobám dotčeným výkonem trestu odnětí svobody a 
jejich rodinným příslušníkům. Cílem je snižování rizik plynoucích ze životního 
stylu poznamenaného výkonem trestu odnětí svobody a podpora návratu zpět 
na trh práce u těchto osob. Cílová skupina je společensky stigmatizována celou 
řadou jevů vedoucích k sociální izolaci a vyloučení. Služby jsou poskytovány na 
úrovni terénní sociální práce v přirozeném prostředí uživatele (většinou 
sociálně vyloučené lokality v Pardubickém kraji a Věznice Pardubice) a 
ambulance, poskytující služby odborného sociálního poradenství (kontaktní 
zázemí programu). 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

3.5.1 Terénní programy 
3.5.2 Odborné sociální poradenství - Ambulance 

 

Název opatření 3.5.1 Terénní programy 
Popis opatření Poskytování terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách a Věznici 

Pardubice (případně dalších věznicích na území v ČR – Světlá nad Sázavou, 
Věznice HK- Pouchov) osobám dotčeným výkonem trestu odnětí svobody a 
jejich rodinným příslušníkům. Spolupráce s dalšími subjekty v sociální síti (PMS 
ČR, Kurátor, Úřad práce, OSPOD, další organizace poskytující sociální služby ve 
vztahu k cílové skupině) ve prospěch uživatele. Cílové skupině jsou 
poskytovány služby s ohledem na řešení jejich životní situace na úrovni 
komunikace s institucemi dluhového poradenství, financí, bydlení, rodiny, 
situační a krizové intervence, vzdělání, podpory k návratu zpět na trh práce a 
zvyšování osobních kompetencí uživatele. 

Předpokládané dopady Monitoring situace osob dotčených VTOS po jejich návratu z vězení. Jedná se o: 
Snižování rizik plynoucích z životního stylu a společenského nastavení vůči 
cílové skupině, stigma a aktuální dlouhodobá situace na trhu práce 
Zvyšování kompetencí u osob dotčených VTOS řešit svoji obtížnou životní 
situace 
Podíl na snížení rizika recidivy ve spolupráci s dalšími subjekty v sociální síti 
Metodika sociální práce s osobami dotčenými VTOS 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po celou dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Zachování a rozvoj stávajících služeb 

Předpokládané zdroje 
financování 

Strukturální fondy EU 

Přesahy do dalších oblastí Bydlení, prevence, kriminalita 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

120 uživatelů 
1200 kontaktů, 700 intervencí 
Inovace metodiky sociální práce s osobami dotčenými VTOS  
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Název opatření 3.5.2 Odborné sociální poradenství - Ambulance 
Popis opatření Služba je poskytována v kontaktních prostorách programu v rámci 

Pardubického kraje. Je určená osobám dotčeným VTOS a jejich rodinným 
příslušníkům, kteří jsou na svobodě po výstupu z výkonu trestu. Cílové skupině 
jsou poskytovány služby s ohledem na řešení jejich životní situace na úrovni 
komunikace s institucemi dluhového poradenství, financí, bydlení, rodiny, 
situační a krizové intervence, vzdělání, podpory k návratu zpět na trh práce a 
zvyšování osobních kompetencí uživatele. K dispozici je ve vymezeném formátu 
zázemí služby, možnost tisku dokumentů, telefon, přístup na internet.  
Spolupráce s dalšími subjekty v sociální síti (PMS ČR, Kurátor, Úřad práce, 
OSPOD, další organizace poskytující sociální služby ve vztahu k cílové skupině) 
ve prospěch uživatele. 

Předpokládané dopady Monitoring situace osob dotčených VTOS po jejich návratu z vězení. Jedná se o: 
Snižování rizik plynoucích z životního stylu a společenského nastavení vůči 
cílové skupině, stigma a aktuální dlouhodobá situace na trhu práce 
Zvyšování kompetencí u osob dotčených VTOS řešit svoji obtížnou životní 
situace 
Podíl na snížení rizika recidivy ve spolupráci s dalšími subjekty v sociální síti 
Metodika sociální práce s osobami dotčenými VTOS 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po celou dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Zachování a rozvoj stávajících služeb 

Předpokládané zdroje 
financování 

Strukturální fondy EU 

Přesahy do dalších oblastí Bydlení, prevence, kriminalita 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

60 uživatelů 
500 kontaktů, 350 intervencí 
Inovace metodiky sociální práce s osobami dotčenými VTOS 

 

Název cíle 3.6 Zajištění návazného bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
jejich integrace do společnosti 

Popis a zdůvodnění cíle Osoby (rodiny) nacházející se v nepříznivé životní situaci (např. odcházejících 
z azylového domu, nízkopříjmové rodiny apod.) mají malé možnosti získat 
dostupné bydlení. Nabídka v Pardubicích výrazně převyšuje finanční možnosti 
cílové skupiny. Zároveň se cílová skupina setkává s předsudkem, že si bydlení 
nedokáže udržet, že nebude platit nájemné apod. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

3.6.1 Vznik 5 – 7 návazných bytů pro osoby (rodiny) ohrožené sociálním 
vyloučení a v obtížné životní situaci. 
3.6.2 Rozmístění bytů v různých lokalitách města, tak aby nedocházelo ke 
kumulování sociálně slabých v jedné lokalitě, ale naopak k jejich integraci do 
společnosti. 
3.6.3 Vznik sociálních lůžek v domovech pro seniory v domech s pečovatelskou 
službou 

 

Název opatření 3.6.1 Vznik 5 – 7 návazných bytů pro osoby (rodiny) ohrožené sociálním 
vyloučení a v obtížné životní situaci. 

Popis opatření V rámci sociální práce s osobami bez domova chybí poslední stupeň (návazné 
bydlení pro aktivní a motivované uživatele) služby. Jedná se o uživatele, kteří si 
nemohou dovolit komerční ubytování z důvodu nízkého příjmu, splácení dluhů 
apod. 
Z tohoto důvodu je nezbytné zajistit návazné bydlení (5 – 7), které umožní 
uživatelům odpoutání se z kolektivního ubytování v azylových domech. 
S osobami v bytech by probíhala další specifická terénní práce. 
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Předpokládané dopady Vznik posledního stupně, který ve městě chybí v rámci sociální práce s osobami 
bez domova (chybí návazné a dostupné bydlení). Zvýšení kvality života cílové 
skupiny, získání nových kompetencí cílové skupiny, zlepšení kvality sociálních 
služeb, využití bytů z bytového fondu města. Otevřené prostoru pro 
vyjednávání s realitními kancelářemi o možnostech získání komerčního bydlení 
pro cílovou skupinu. 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Vznik nového programu a podpora systému „sociálního bydlení“, kterou 
realizuje Statutární město Pardubice 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MMR, MPSV, Strukturální fondy 
EU, platby z nájemného 

Přesahy do dalších oblastí Zdravotnictví, kriminalita, bydlení. 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

5 – 7 bytů 
Koncept sociální práce v bytech, který koresponduje se směrnicí číslo 22/2012, 
která upravuje podmínky sociálního bydlení ve městě 
Koncepční práce a spolupráce s příslušnými odbory magistrátu nad 
problematickou sociálního bydlení 

 
 

Název opatření 3.6.2 Rozmístění bytů v různých lokalitách města, tak aby nedocházelo ke 
kumulování sociálně slabých v jedné lokalitě, ale naopak k jejich integraci do 
společnosti. 

Popis opatření Opatření rozšiřuje opatření 3.6.1, neboť je nutné zdůraznit, že byty je třeba 
rozmístit po celém městě, nikoliv koncentrovat je do jedné lokality.  

Předpokládané dopady Základní dopad představuje efektivní využití programu sociálního bydlení 
s ohledem na přínosy tohoto postupu nejenom pro cílovou skupinu, ale 
zejména pro veřejnost. 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Vnik nového programu a podpora systému „sociálního bydlení“, kterou 
realizuje Statutární město Pardubice 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MMR, MPSV, Strukturální fondy 
EU, platby z nájemného 

Přesahy do dalších oblastí Zdravotnictví, kriminalita, bydlení. 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Destigmatizace cílové skupiny, zlepšení kvality života cílové skupiny 

 

Název opatření 3.6.3 Vznik sociálních lůžek v domovech pro seniory v domech 
s pečovatelskou službou 

Popis opatření Mezi osobami ohroženými sociálním vyloučením přibývá seniorů a invalidních 
osob, často bez finančních prostředků a na ulici. Při zhoršení jejich zdravotního 
stavu je život na ulici ohrožuje na životě. 

Předpokládané dopady Zlepšení nabídky služeb, vyšší efektivita stávajících programů a zlepšení kvality 
života cílové skupiny 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Vznik nového programu a podpora systému péče o cílovou skupinu 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MMR, MPSV, Strukturální fondy 
EU, platby z nájemného 

Přesahy do dalších oblastí Zdravotnictví, kriminalita, bydlení, problematika seniorů 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

2 lůžka v domově pro seniory 
2 lůžka v domě s pečovatelskou službou 
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Název cíle 3.7 Zaměstnávání cílové skupiny 
Popis a zdůvodnění cíle Vzhledem ke svému charakteru představuje cílová skupina jednu z nejobtížněji 

umístitelných skupin osob na trhu práce. Často nemají pracovní návyky, nízkou 
kvalifikaci, záznam v rejstříku trestů apod. Zaměstnavatelé nemají zájem tuto 
skupinu zaměstnávat. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

3.7.1 Vznik podporovaných pracovních míst (firmy s vlastnickým podílem 
města) 

 

Název opatření 3.7.1 Vznik podporovaných pracovních míst (firmy s vlastnickým podílem 
města) 

Popis opatření V současné době neexistuje systém sociální podnikání na území města. 
Poskytovatelé až na výjimky nemají kapacity začít samostatně sociálně 
podnikat. V rámci opatření bude iniciována aktivita, jež by vedla ke vzniku 
účelových míst ve firmách, kde má vlastnický podíl město Pardubice. 

Předpokládané dopady Zvýšení zaměstnanosti cílové skupiny. Zlepšení kvality života zaměstnaných 
jedinců. Snížení stigmatizace a zvýšení podpory veřejnosti pro řešení problémů 
cílové skupiny. Prevence sociálního vyloučení. 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Vznik nového programu 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, ministerstva, Strukturální fondy 
EU, úřad práce, zaměstnavatelé 

Přesahy do dalších oblastí Zaměstnanost, kriminalita 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Otevření debaty nad zaměstnáváním cílové skupiny 
Dohoda o možné realizaci záměru s firmami 
Každá osoba z cílové skupiny, která najde zaměstnání v rámci tohoto konceptu 
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5.5     P4 Senioři 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
          Fotografii poskytlo SKP-Centrum,o.p.s. 

 

 
Popis cílové skupiny: 
 

a) osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu 
b) senioři na území působnosti města Pardubic – 8 městských obvodů 
c) zdravotně postižení senioři (příspěvek na péči, LDN, ústavní zařízení sociálního a zdravotního typu, 

nemocnice) 
d) osoby starší 80 let 
e) osoby důchodového věku pečující o osobu blízkou 
f) osoby s nízkým (starobním) důchodem – na hranici životního minima (bez zázemí) 
g) osamocené osoby – senioři 
h) osoby (senioři) bez přístřeší nebo ztrátou přístřeší ohrožené (azylové domy) 

 
 
Seznam organizací pracovní skupiny: 
 
Vedoucí skupiny: Mgr. Monika Kopecká 
 

Organizace 
HEWER, o.s. 

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví 

Magistrát města Pardubic – odbor sociálních věcí 

Miluše Káčerová, Domácí oš.péče KAMILKA 
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Občanské sdružení POMOCNÍK v akci 

Oblastní charita Pardubice 

Pardubická krajská nemocnice, a.s. 

Rada Seniorů 

Svaz důchodců České republiky 

Sociální služby města Pardubic, Domov pro seniory 
Dubina Pardubice 

Sociální služby města Pardubic, Pečovatelská služba 

Veřejnost 

  

 
 
SWOT analýza 4. pracovní skupiny komunitního plánování 
 
Název pracovní skupiny: Senioři 
Moderátor: Mgr. Monika Kopecká 
Zapisovatel: Mgr. Monika Kopecká 
 
Matice SWOT analýzy: 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Dobrá spolupráce organizací Špatná kontrola neregistrovaných sociálních služeb 
(komerční pobytové služby, pomoc v rodině na 
živnostenský list, sociální asistent) 

Existence širokého spektra profesionálních sociálních 
služeb 

Špatná návaznost na zdravotnické služby, špatné 
informace od lékařů (pomoc při zajištění služeb) 

Dobrá místní a časová dostupnost služeb Nedostatek finančních prostředků klientů sociálních 
služeb  

Dostatečná kapacita sociálních služeb pro seniory Špatná informovanost o spektru sociálních služeb – 
špatný výběr služby 

Obecná informovanost o sociálních službách – 
povědomí o nejčastěji využívaných sociálních službách 

Nedostatečná síť sociálních služeb pro seniory mladší 60 
let 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Využívání seniorů jako dobrovolníků Dotování nekvalitních neregistrovaných služeb – 
pobytové i terénní, nekoncepčnost a nekoordinovanost 
vzniku těchto služeb  

Využití médií pro zajištění informovanosti Legislativa – dlouhodobá péče 

Stárnutí populace – rozvoj služeb Financování sociálních služeb 
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Podpora rodin pečujících o seniory Problematika příspěvku na péči (nepřiznávání příspěvku 
na péči osobám, které to potřebují, zneužívání příspěvku 
na péči k vylepšení rozpočtu rodiny, chybějící kontrola 
využívání příspěvku na péči) 

 Stárnutí populace – vyšší náklady 

 
 
Komentář k matici a doporučení pro zadavatele: 
 
Proběhla analýza stávajícího stavu sítě sociálních služeb a dalších služeb pro seniory. Při sestavování analýzy byl 
brán zřetel na pohled poskytovatelů, ale i veřejnosti. Za silné stránky bylo nejvíce považováno široké spektrum 
profesionálních služeb a jejich dobrá dostupnost a dobrá spolupráce organizací. Za slabou stránku je nejvíce 
považováno nedostatek financí a nedostatečná kontrola neregistrovaných služeb. Příležitosti vidí pracovní skupina 
ve využívání seniorů jako dobrovolníků a využívání médií k informovanosti. Hrozby pak nejvíce souvisejí 
s financováním sociálních služeb, legislativou a dotováním nekvalitních služeb.  
 
 
Oblasti pro rozvoj (zlepšení): 
 
Město Pardubice se může pochlubit širokým spektrem kvalitních sociálních služeb pro seniory. Kapacita těchto 
služeb je v současné době dostačující. Vzhledem k demografickému vývoji je jasné, že počet seniorů poroste. 
Všechny terénní služby však mohou za určitých okolností (zvýšení dotace apod.) zareagovat navýšením kapacity.  
Z tohoto důvodu není třeba, aby vznikaly další služby, ale je potřeba podporovat služby současné, aby mohly 
eventuelně zareagovat na vyšší zájem o tyto služby. Pracovní skupina se domnívá, že v následujících třech letech 
bude také dostatečná kapacita pobytových služeb.  
 
Největší příležitost vidí pracovní skupina ve využívání seniorů jako dobrovolníků. Tyto dobrovolníky lze využívat 
nejen k volnočasovým aktivitám, ale také k předávání informací mezi seniory, pomoci při zajištění sociální služby 
apod. Tato aktivita nejenže zajistí dobrou informovanost potřebným, pomůže jim vybrat správnou službu (např. 
při propuštění z LDN), ale udrží pomáhající seniory v aktivním životním stylu a tím částečně oddálí dobu, kdy sami 
budou potřebovat sociální služby. Doporučujeme tedy navázat spolupráci s dobrovolnickým centrem, které by 
udělalo nábor seniorů, seniory proškolilo a převzalo záštitu nad celým projektem. 
 

Nutno řešit (řešení rizik a problémů) 
 

Největší riziko vidí pracovní skupina v nekoncepčním a nekoordinovaném vzniku nových neregistrovaných služeb, 
které nikdo nekontroluje. Tyto služby jsou mnohdy velmi nekvalitní. Seniorům je pak poskytována nekvalitní, 
neodborná péče za vysokou finanční úplatu.  Z tohoto důvodu doporučujeme podporovat registrované sociální 
služby, které jsou snadno kontrolovatelné a je zajištěna jejich profesionální kvalita.  
 
Dalším problémem je péče o seniory mladší 60 let. Tito senioři, kteří nemají žádnou duševní poruchu, ale pouze 
fyzické omezení a nezvládají již péči o svoji osobu v domácím prostředí, jsou ohroženi sociálním vyloučením, 
neboť pro ně neexistuje žádná pobytová služba, která by jim zajistila odpovídající péči. Řešením by bylo buď 
snížení věku žadatelů v domovech pro seniory, jiná pravidla v azylových domech či vznik nového zařízení.  
Další hrozbou, která nás může potkat, je přijetí legislativy o dlouhodobé péči. Za platnosti tohoto zákona by mohlo 
dojít ke snížení počtu lůžek v pobytových sociálních službách, ale i službách zdravotnických a tudíž se budeme 
potýkat se seniory, kteří potřebují zajistit péči v domácím prostředí. Bude potřeba nejen podpořit rozvoj terénních 
služeb, ale také bude nutné podpořit rodiny, které o seniory pečují doma. Rodinám pak bude nutné zajistit 
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dostatek informací, finanční prostředky, ale také psychologickou podporu (psycholog, svépomocné skupiny 
apod.). 
V neposlední řadě upozorňujeme na problém, kterým je získávání příspěvku na péči. Často není přiznán lidem, 
kteří by ale péči potřebovali a tím, že nemají dostatek finančních prostředků si pak nemohou adekvátní sociální 
službu sjednat.  

 
Cíle a opatření 
 

Název cíle 4.1 Zajištění terénních služeb 
Popis a zdůvodnění cíle V sociodemografickém vývoji obyvatelstva města Pardubice se předpokládá 

nárůst počtu seniorů. Z tohoto důvodu je nutné zajistit dostatečnou kapacitu 
kvalitních terénních služeb – zdravotních i sociálních.  Zajistit dostupnost, 
pravidelnost těchto služeb a zkvalitnit služby péče o osobu v jejich přirozeném 
prostředí. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

4.1.1  Zajištění dostatečné kapacity pečovatelské služby dle aktuálních potřeb 
seniorů 
4.1.2  Zajištění dostatečné kapacity domácí zdravotní péče 
4.1.3  Zařízení pečovatelské služby – domovina – zachování dosavadní kvality a 
rozsahu 
4.1.4  Osobní asistence – zachování dosavadní kvality a rozsahu 
4.1.5  Odlehčovací služby – zachování dosavadní kvality a rozsahu 
4.1.6  Hospicová péče – zachování dosavadní kvality a rozsahu 

 

Název opatření 4.1.1  Zajištění dostatečné kapacity pečovatelské služby dle aktuálních potřeb 
seniorů 

Popis opatření Cílem je umožnit čerpání sociálních služeb v domácím prostředí ve všech 
obvodech města Pardubice. Umožnit seniorům zůstat co nejdéle ve svém 
domácím prostředí, i v případě závislosti na pomoci druhých. Pečovatelská 
služba zajišťuje poskytnutí péče o osobu, péči o domácnost, dovoz stravy a 
základní sociální poradenství.  

Předpokládané dopady Dosažení, co nejdelšího pobytu seniora v domácím prostředí se zajištěním 
dostupných kvalifikovaných služeb, zmenšení tlaku na místa v pobytových 
službách.  

Předpokládaný termín 
realizace 

Po celou dobu realizace komunitního plánu. 

Charakter opatření Kvalitativní rozvoj služeb a rozšíření služeb dle potřeby 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, MPSV, uživatelé dle zákona  
č. 108/2006 Sb. 

Přesahy do dalších oblastí Zdravotnictví 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Uživatelů: 2013 cca 1000/měsíčně, 2014 cca 1050/měsíčně, 2015 cca 
1100/měsíčně, 2016 cca 1150/měsíčně 

 

Název opatření 4.1.2  Zajištění dostatečné kapacity domácí zdravotní péče  
Popis opatření Domácí zdravotní péče je poskytována na základě indikace lékaře a umožňuje 

seniorům setrvat v domácím prostředí i v případech, kdy potřebují odbornou 
zdravotní péči, ale není nezbytně nutná jejich hospitalizace. Péče je hrazena ze 
zdravotního pojištění.  

Předpokládané dopady Efektivní odborná zdravotní péče o seniory v jejich přirozeném prostředí, kdy 
mohou i v případě zhoršeného zdravotního stavu zůstat v kruhu své rodiny a 
přátel. 
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Předpokládaný termín 
realizace 

Po celou dobu realizace komunitního plánu. 

Charakter opatření Kvalitativní rozvoj služeb a rozšíření služeb dle potřeby 

Předpokládané zdroje 
financování 

Zdravotní pojišťovny 

Přesahy do dalších oblastí Zdravotnictví 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Zajištění kapacity dle poptávky uživatelů. 

 

Název opatření 4.1.3  Zařízení pečovatelské služby – domovina – zachování dosavadní kvality 
a rozsahu 

Popis opatření Denní stacionáře poskytují ambulantní služby seniorům, kteří vyžadují 
pravidelnou pomoc druhé osoby při snížené soběstačnosti. Významně doplňují 
terénní pečovatelské služby v situaci osamělosti seniorů s vyšší potřebou 
služeb. Zajištění péče ve všední den po dobu, kdy se rodina nemůže o seniora 
postarat (zaměstnání pečujících apod.) 

Předpokládané dopady Zajištění denní sociální péče o seniory, kteří nemohou pobývat celodenně 
v domácím prostředí. Oddálení celoroční pobytové sociální služby.   

Předpokládaný termín 
realizace 

Po celou dobu realizace komunitního plánu. 

Charakter opatření Kvalitativní rozvoj služeb. 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, MPSV, uživatelé dle zákona  
č. 108/2006 Sb. 

Přesahy do dalších oblastí Zdravotnictví 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Uživatelů cca 40/měsíčně. 

 
 

Název opatření 4.1.4  Osobní asistence – zachování dosavadní kvality a rozsahu 
Popis opatření Umožnit čerpání sociálních služeb péče o osobu v domácím prostředí ve všech 

obvodech města Pardubice po celých 24 hodin denně.  

Předpokládané dopady Dosažení, co nejdelšího pobytu seniora v domácím prostředí se zajištěním 
dostupných kvalifikovaných služeb.    

Předpokládaný termín 
realizace 

Po celou dobu realizace komunitního plánu. 

Charakter opatření Kvalitativní rozvoj služeb a rozšíření služby dle potřeby 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, MPSV, uživatelé dle zákona  
č. 108/2006 Sb. 

Přesahy do dalších oblastí Zdravotnictví  

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Uživatelů cca 60/měsíčně. 

 

Název opatření 4.1.5  Odlehčovací služby – zachování dosavadní kvality a rozsahu 
Popis opatření Umožnit osobě/osobám pečujícím o seniora v domácím prostředí nezbytně 

nutnou dobu pro odpočinek a zajistit kvalitní a kvalifikovanou sociální službu 
pro pečovaného seniora.   

Předpokládané dopady Dosažení, co nejdelšího pobytu seniora v domácím prostředí a umožnit 
pečujícím osobám potřebný odpočinek.    

Předpokládaný termín 
realizace 

Po celou dobu realizace komunitního plánu. 

Charakter opatření Kvalitativní rozvoj služeb. 
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Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, MPSV, uživatelé dle zákona  
č. 108/2006 Sb. 

Přesahy do dalších oblastí Zdravotnictví 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

snížení zájmu (počtu žádostí) o pobytové služby při zajištění kvalitní péče 
v domácím prostředí. 
Uživatelů cca 40/měsíčně. 

 

Název opatření 4.1.6  Hospicová péče – zachování dosavadní kvality a rozsahu 
Popis opatření Pobytová hospicová péče je řešena Hospicem v Chrudim. Domácí hospicová 

péče – doprovázení občanů v terminálním stádiu v domácím prostředí.  Jedná 
se o multidisciplinární péči poskytovanou klientovi v terminálním stádiu života.  

Předpokládané dopady Zajištění dostupnosti hospicové péče pro občany města Pardubice.   

Předpokládaný termín 
realizace 

Po celou dobu realizace komunitního plánu. 

Charakter opatření Zachování kvality služeb. 

Předpokládané zdroje 
financování 

Zdravotní pojišťovny, Statutární služby města Pardubice, MPSV, uživatelé dle 
zákona č. 108/2006 Sb. 

Přesahy do dalších oblastí Zdravotnictví 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Snížení zájmu (počtu žádostí) o pobytové služby při zajištění kvalitní péče 
v domácím prostředí, které umožní seniorovi dožít v domácím prostředí. 
Zajištění kapacity dle poptávky uživatelů. 

 

Název cíle 4.2 Zachování dosavadní kvality a rozsahu pobytových služeb pro seniory 
Popis a zdůvodnění cíle Počet žádostí o pobyt v pobytových zařízení stále převyšuje kapacitu. Vzhledem 

k tomu, že však pouze cca 30% žadatelů skutečně službu potřebuje, není nutné 
kapacitu rozšiřovat. Je však nutné zachovat její kvalitu a rozsah a podpořit 
registrované služby dle zákona č. 108/2006 Sb., u kterých je kvalita 
prokazatelně zajištěna.    

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

4.2.1  Pobytové služby – zachování dosavadní kvality a rozsahu  

 

Název opatření 4.2.1  Pobytové služby – zachování dosavadní kvality a rozsahu 
Popis opatření Zajištění kvalitní 24 hodinové péče v pobytovém zařízení o seniory, kterým 

z důvodu zdravotního či sociálního nemůže být zajištěna péče v domácím 
prostředí. Zařízení by měla mít registraci dle zákona č. 108/2006 Sb., aby byla 
zajištěna odpovídající kvalita služby.   

Předpokládané dopady Zajištění dostupnosti pobytových služeb pro seniory, zlepšení jejich kvality 
života.  

Předpokládaný termín 
realizace 

Po celou dobu realizace komunitního plánu. 

Charakter opatření Kvalitativní rozvoj služeb. 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, MPSV, uživatelé dle zákona  
č. 108/2006 Sb. 

Přesahy do dalších oblastí Zdravotnictví 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Zajištění služeb uživatelům ve stupni Příspěvku na péči 3 a 4, využívání služeb 
uživateli, kteří skutečně potřebují 24 hodinovou péči. 
Kapacita pobytových zařízení: 467/měsíc 
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Název cíle 4.3 Vytváření dostupných služeb podporujících plnohodnotný aktivní život 
seniorů 

Popis a zdůvodnění cíle Aktivizací seniorů zamezit sociálnímu vyloučení seniorů, zajistit nabídku a 
dostupnost volnočasových aktivit pro seniory a následkem aktivizace seniorů 
oddálit potřebnost sociální péče.    

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

4.3.1  Udržení současného stavu klubů seniorů a Seniorcentra 
4.3.2  Dobrovolnictví – zapojení seniorů 
4.3.3  Vzdělávání seniorů  

 

Název opatření 4.3.1  Udržení současného stavu klubů a seniorů a Seniorcentra 
Popis opatření Zajistit pravidelnou dostupnost volnočasových aktivit pro seniory podporou 

klubové činnosti seniorů. Podpora aktivit jednotlivých klubů.  

Předpokládané dopady Podpora zdravého stárnutí obyvatelstva, prodloužení soběstačnosti a psychické 
svěžesti obyvatel seniorského věku.    

Předpokládaný termín 
realizace 

Po celou dobu realizace komunitního plánu. 

Charakter opatření Kvalitativní rozvoj služeb. 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice 

Přesahy do dalších oblastí nejsou 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Zajištění kapacity dle poptávky uživatelů. 

 

Název opatření 4.3.2  Dobrovolnictví – zapojení seniorů 
Popis opatření Profesionální dobrovolnické centrum zprostředkovává dobrovolníky pro ostatní 

organizace zaměřené především sociálně a zdravotně. Zapojení seniorů do 
dobrovolnických programů – nábor seniorů, kteří budou schopni poskytovat 
dobrovolnické aktivity ostatním seniorům.  

Předpokládané dopady Zajistit dostupnost dobrovolníků pro poskytovatele soc. služeb. Zapojením 
seniorů do dobrovolnických programů zvýšit jejich psychickou svěžest a 
prodloužit soběstačnost.     

Předpokládaný termín 
realizace 

Po celou dobu realizace komunitního plánu. 

Charakter opatření Rozvoj služeb. 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, MPSV, MZ, KÚ Pardubického kraje 

Přesahy do dalších oblastí Přesah do všech ostatních pracovních skupin. 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Počet dobrovolníků: cca 120  

 

Název opatření 4.3.3  Vzdělávání seniorů 
Popis opatření Umožnit seniorům vzdělávání formou vzdělávacích programů.   

Předpokládané dopady Podpora zdravého stárnutí obyvatelstva, prodloužení soběstačnosti a psychické 
svěžesti obyvatel. Přizpůsobení se vývoji ve společnosti. 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po celou dobu realizace komunitního plánu. 

Charakter opatření Kvalitativní rozvoj služeb. 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, klienti, EU 

Přesahy do dalších oblastí Moderní technologie, komerční sféra.  

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Budou určeny na základě konkrétních projektů  
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Název cíle 4.4  Poradenství  
Popis a zdůvodnění cíle Zajistit seniorům informace o sociálních službách, v sociálně – právní oblasti a 

v oblasti speciálního poradenství    

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

4.4.1  Občansko-právní poradenství pro seniory 
4.4.2  Předávání informací přes rozhlas, Radniční zpravodaj a jiné komunikační 
kanály 

 

Název opatření 4.4.1  Občansko-právní poradenství pro seniory 
Popis opatření Znovuobnovení občansko-právní poradny v Seniorcentru.    

Předpokládané dopady Dostatečně informovaní senioři (o svých právech, o službách apod.) a podpořit 
je ve schopnosti se adekvátně rozhodovat ve svých záležitostech. 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po celou dobu realizace komunitního plánu. 

Charakter opatření Neinvestiční 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, klienti, EU 

Přesahy do dalších oblastí Přesah do všech ostatních pracovních skupin.   

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Dobře dostupné informace pro seniory.   

 

Název opatření 4.4.2  Předávání informací přes rozhlas, Radniční zpravodaj a jiné 
komunikační kanály 

Popis opatření Předávat informace seniorům prostřednictvím médií.   

Předpokládané dopady Dostatečně informováni senioři o možných formách pomoci. 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po celou dobu realizace komunitního plánu. 

Charakter opatření Neinvestiční  

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, sponzoři 

Přesahy do dalších oblastí Přesah do všech ostatních pracovních skupin.  

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Dobře dostupné informace pro seniory.  
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5.6    P5   Rodiny s dětmi a mládež   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
        Fotografii poskytlo SKP-Centrum,o.p.s. 

 

 
 
Popis cílové skupiny: 
 
Pracovní skupina Rodiny s dětmi a mládež se zabývá potřebami rodin s dětmi – rodinami v krizových situacích, 
např. neúplných rodin s nezaopatřenými dětmi, situací dětí, jejichž rodinné prostředí je nevyhovující nebo dětí, 
které potřebují speciální péči, zároveň také rodinou v situacích standardních, jako je například rodičovská 
dovolená. 
Tato cílová skupina využívá služby zaměřené na podporu a pomoc v obtížných životních situacích, sociální 
prevenci a volnočasové aktivity. Služby pro rodiny s dětmi jsou zajišťovány z velké části neziskovým sektorem, 
převážně formou registrovaných sociálních služeb (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální 
poradenství, raná péče, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní programy), dále formou dětských a 
rodinných center, střediska výchovné péče, volnočasových aktivit, probační a mediační služ-by, a dalších.   
Specifické problémy, které se rodiny mohou týkat, jako například problém užívání drog nebo péče o 
handicapované dítě, jsou řešeny ostatními skupinami komunitního plánování.  
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Seznam organizací pracovní skupiny: 
 
Vedoucí skupiny: Mgr. Michaela Mašková 
 

Organizace 
Dětské centrum Veská  

Fond ohrožených dětí Pardubice 

Magistrát města Pardubic – odbor sociálních věcí 

Oblastní charita Pardubice, Sanace rodiny 

o.s. Amalthea 

Pardubická krajská nemocnice, a.s. 

Probační a mediační služba ČR, Pardubice 

Rodinné Integrační Centrum, o.s. 

Rodinné centrum Kulihrášek 

SKP-CENTRUM, o.p.s. 

Středisko výchovné péče Pyramida 

Veřejnost 

  

 
SWOT analýza 5. pracovní skupiny komunitního plánování 
 
Název pracovní skupiny: Rodiny s dětmi a mládež 
Moderátor: Mgr. Michaela Mašková 
Zapisovatel: Mgr. Michaela Mašková 

 
Matice SWOT analýzy: 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Podpora transformace (město je nakloněno) Oblast sociálního bydlení – chybí koncepce sociálního 
bydlení, chybí azylové domy pro celé rodiny, nízká 
kapacita azylových domů   

Hustá síť sociálních služeb (široké spektrum) Špatná komunikace s ÚP Pce – nepřijímání žádostí, 
nejednotnost přístupů pracovníků ÚP Pce, nejednotná 
interpretace zákona 

Navýšení počtů psychologů na ZŠ  Ztížená dostupnost psychologů pro předškoláky a 
předškolkové děti, dostupnost pedopsychiatra (pouze 
jeden) 
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Dobrá komunikace poskytovatelů sociálních služeb a 
spolupracujících subjektů se ZŠ 

Slabá dostupnost pedagogických asistentů do škol, 
nesplňují osobnostní a odborné předpoklady 

Navýšení počtu míst v MŠ (pružná reakce města) Fungování MŠ – neexistence alternativ MŠ – dětské 
skupiny, firemní školky o prázdninách minimálně 14 dní 
zavřeno, navýšení míst v MŠ – dopad na kvalitu a 
standard 

Ochota města řešit potřeby v oblasti (flexibilita) Neexistence nízkoprahového víkendového klubu pro děti 
(zejm. pro směnující rodiče) 
 

 Chybí komplexní krizová pomoc 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Podpořit vznik alternativ v MŠ (např. dětské skupiny, 
dostupné MŠ pro socioekonomicky slabé rodiny, 
propojení seniorů.) 

Chudoba a zadlužování rodin  

Existence dotačních titulů pro danou oblast Nesystémovost a nekoordinace podporovaných 
poskytovatelů od města v rámci stejných služeb - nejsou 
podporovány služby v soukromých prostorách, hrozba 
nižších dotací, lobbing, nejednotnost výkaznictví 

Včasné odesílání dětí k odborné pomoci (děti 
v předškolkovém a předškolním věku) 

Nejsou prostory pro některé poskytovatele – finanční i 
místní dostupnost - v souvislosti se zvýhodněnými 
dotacemi pro poskytovatele služeb ve městě 

Pěstounská péče – na přechodnou dobu, dlouhodobá 
pěstounská péče 

Tlak na vyšší administraci projektů 

Dobrovolnictví  Nízký počet pracovníků na OSPODu  

Novela SPO 
 

Nejsou flexibilní úvazky, sdílená místa – mládež, 
nekvalifikovaní mladí lidé, nezaměstnaní (brigády), když 
nejsou kontakty, neseženou práci 

Tlak na kvalitu služeb  

 
 
Komentář k matici a doporučení pro zadavatele: 
 
SWOT analýza vznikala na dvou jednáních pracovní skupiny, a to 19. září a 16. října 2012. Analýza je aktuálním a 
současným hodnocením odborníků, kteří přímo pracují s cílovou skupinou rodiny s dětmi a mládež.  

 
Oblasti pro rozvoj (zlepšení) 
 
Město Pardubice se může pochlubit hustou sítí sociálních služeb v oblasti péče o rodinu. Kapacita služeb se jeví 
jako dostačující. Vzhledem k demografickému vývoji se město snaží flexibilně reagovat na nově vzniklé problémy a 
situaci aktivně a iniciativně řeší ve spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty v této oblasti. Terénní služby 
mohou reagovat na zvyšující se počet problémů v rodinách, kde je potřeba jistá intervence zevnitř. Aktuálně však 
již není nutné, aby vznikaly nové služby, ale je důležité podporovat ty současné tak, aby mohly reagovat na 
zvyšující se počet zájemců. Co se týče podpory služeb, jako variantu vidí skupina i spolupráci s dobrovolníky, kteří 
mohou profesionálně pomáhat v organizacích.  
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Město má poměrně vysoký zájem o problematiku školství, zejména základního, kde se díky podpoře města 
podařilo navýšit počet psychologů na ZŠ. Město Pardubice se tak stalo prvním městem v ČR, které má v každé ZŠ 
svého psychologa. Poskytovatelé jako silnou stránku uvádějí i dobrou komunikaci se základními školami. Jisté 
riziko je ale znatelné ve slabé dostupnosti pedagogických asistentů do škol, kteří nesplňují osobnostní a odborné 
předpoklady. Co se týče mateřských škol, město se zasadilo o navýšení počtu míst ve školkách, což skupina velmi 
kvituje. Zároveň je v této oblasti potřeba neustále hledat různé alternativy – například dětské skupiny, zavedení 
firemních školek, možné propojení seniorů s MŠ a podpořit vznik alternativních mateřských školek pro předškolní 
děti ze socioekonomicky slabšího prostředí, které by byly ekonomicky dostupné a dětem by to tak pomohlo k lepší 
adaptaci na prostředí běžné mateřské školky a školy. Tato „sociální místa“ ve školkách by mohla fungovat při 
klasické mateřské školce, kde by bylo vhodné dobře namotivovat děti a v neposlední řadě i spolupracovat s rodiči.  
 
Město podporuje transformaci péče o ohrožené děti, příležitost je tak možné spatřovat v novele zákona o sociálně 
právní ochrany dětí a související podpoře pěstounské péče jak na přechodnou dobu, tak dlouhodobou 
pěstounskou péči, kdy město může využít potenciálu organizací, které se této oblasti dlouhodobě a kvalitně 
věnují.   
  

 
Nutno řešit (řešení rizik a problémů) 
 
Velký problém spatřuje skupina ve stále se prohlubující chudobě a zadlužování rodin a zhoršené socioekonomické 
situaci společnosti jako takové, která dopadá na velkou část klientů nejen sociálních služeb. V této souvislosti by 
bylo potřeba zefektivnit spolupráci s Úřadem práce Pardubice, který by mohl výrazně pomoci situaci klientů řešit a 
podpořit tak dlouhodobou práci sociálních pracovníků s konkrétními klienty. Aktuálně zaznamenáváme 
nejednotnost v přístupu pracovníků Úřadu práce, v některých případech nejednotnost v interpretaci zákona a 
nepřijímání žádostí pro dávky hmotné nouze.  Pracovní skupina navrhuje setkání s pracovníky Úřadu práce na 
platformě komunitního plánování, případně dále na úrovni města. Skupina dále doporučuje zefektivit systém 
vzdělávání občanů v oblasti finanční gramotnosti.  
 
Dalším problém spatřujeme v chybějícím sociálním bydlení ve městě. Skupina podporuje aktivity města při tvorbě 
koncepce, zároveň vidí jako příležitost vznik pracovní skupiny k přípravě kvalitní koncepce sociálního bydlení. 
Inspirací by mohlo být město Chrudim, kde taková pracovní skupina již existuje či město Ostrava, kde je systém 
sociálního bydlení efektivně nastaven. S bydlením souvisí také nízká kapacita azylových domů a chybějící azylové 
domy pro celé rodiny. V azylovém domě pro matky s dětmi není možné přijmout chlapce nad 15 let věku. S tím 
souvisí i absence sociálních lůžek v Pardubické krajské nemocnici.  
 
Velké riziko vidí pracovní skupina v nekoordinovanosti a nesystémovosti podporovaných poskytovatelů služeb od 
města v rámci stejných služeb a vzniku nových služeb, které nejsou dále kontrolovány. Zde je možné spatřovat 
hrozbu nižších dotací pro některé poskytovatele stejné služby, zároveň brání rozvoji stávajících poskytovatelů, 
případně nutí poskytovatele k lobbingu. V této souvislosti skupina poukazuje i na nepropojenost dotačních titulů 
na úrovni město-kraj-stát a nejednotnost výkaznictví jak ze strany zadavatele, tak poskytovatele.  
Související riziko spatřuje skupina také v absenci prostor pro některé poskytovatele – jsou zvýhodněné dotace pro 
poskytovatele služeb v městských prostorech a naopak nejsou podporovány služby v soukromých prostorech. 
Skupina by doporučovala i záruku víceletého financování služeb ze strany města (ideálně i kraje a ministerstev). 
Město by si mělo určit, které služby zde chce podporovat. Místní i finanční dostupnost se týká například SVP 
Pyramida, které sídlí v Rybitví – v kombinaci se špatnou socioekonomickou situací rodin znemožňuje 
systematickou práci a také chybí finance na přestěhování pracoviště.    
 
Dalším problémem je chybějící komplexní krizová pomoc pro občany, kde by byl k dispozici nonstop tým 
profesionálů (psycholog, terapeut, psychiatr, atd.). Krizová pomoc by mohla být propojená se složkami IZS. 
Skupina navrhuje tuto oblast řešit ve spolupráci s Krajským úřadem Pardubického kraje, kdy by krizová pomoc 
měla mít krajskou dostupnost. Inspiraci je možné hledat v Praze, Ostravě a Českých Budějovicích. V Pardubicích 
funguje pouze krizová pomoc v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi, kde jsou k dispozici 3 lůžka a postýlka, 
zároveň je poskytnuta potravinová pomoc a další služby. Tuto pomoc ale nemůže využít muž od 15 let výše. 
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Další hrozbou je nedostupnost psychologické a psychiatrické pomoci. V Pardubicích existuje pouze jeden 
pedopsychiatr, který má až 3-měsíční objednací lhůty. Město by se ve spolupráci s Pardubickým krajským úřadem 
mohlo podílet na vypsání výběrového řízení na pozici pedopsychiatra ve městě. I na vyšetření v pedagogicko-
psychologické poradně čekají rodiče dětí v průměru 3 měsíce. Co se týče dostupnosti psychologického 
poradenství a speciálně-pedagogické péče v předškolním věku (3-6, resp. 7 let), aktuálně bude probíhat pracovní 
setkání pracovníků SVP a MŠ.  
 
Ve městě chybí víkendový nízkoprahový klub pro mládež, který by mimo jiné mohli využívat směnující rodiče. 
Organizace mohou využít existence dotačních titulů pro danou oblast rozvoje s podporou města.  
  
V neposlední řadě je nutno zmínit trh práce, a to hlavně neexistenci flexibilních pracovních úvazků, sdílených 
pracovních míst a stále přibývající počet nekvalifikovaných mladých lidí, kteří nemohou sehnat vhodné 
zaměstnání.  
 
 

Cíle a opatření 
 
 

Název cíle 5.1. Zdravá rodina  
Popis a zdůvodnění cíle Vytvoření sítě služeb napomáhající plnění všech funkcí rodiny a zvyšování 

schopností rodiny využívat nabízené služby. Cílová skupina může využít služeb, 
které jsou zaměřené na sociální prevenci, pomoc a podporu v obtížných 
životních situacích a na volnočasové aktivity. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

5.1.1. Podpora odborných služeb v oblasti sanace rodiny 
5.1.2. Podpora pěstounských služeb  
5.1.3. Zachování stávajících služeb pro gravidní ženy a rodiče s dítětem raného 

věku v tíživé sociální situaci 

 
 

Název opatření 5.1.1. Podpora odborných služeb v oblasti sanace rodiny 
Popis opatření Služby pro rodiny dětí v ústavní výchově nebo ústavní výchovou ohrožených a 

služby pro rodiny ohrožené sociální exkluzí (včetně dětí se zdravotním 
postižením nebo s ohroženým vývojem – řešeno v opatřeních pracovní skupiny 
Osoby se ZP). Některé rodiny nejsou schopny zajistit potřebné úřední 
záležitosti samy, nerozumí písemným vyjádřením, mají problémy při vyřizování 
formulářů atd. potřebují radu, popřípadě pomoc další osoby. Za tímto účelem 
jim bude poskytováno: doprovod na úřady, k soudům, k lékařům, účast na 
důležitých jednání, rada v nových situacích.  
 
Jedná se zejména o terénní asistenční služby a doprovod pro rodiny s dětmi; 
služby na posílení rodičovských kompetencí, navázání kontaktu, příprava 
prostředí na návrat dítěte do rodiny, doprovázení rodiny, multidisciplinární 
přístup, poradenství, sociální terapie, zplnomocňování klienta; udržení a 
posílení vztahů mezi rodiči a dítětem s nařízenou ústavní výchovou (celodenní 
návštěvy rodičů v zařízení, návštěvy dítěte v rodinném prostředí), spolupráce 
sociálních pracovníků a psychologů, pomoc při úpravě poměrů před 
propuštěním dítěte ze zařízení (včetně event. splátkových kalendářů, vyřízení 
soc. dávek, atd.) a preventivní aktivity v práci s rodinami, kde jsou děti 
ohroženy ústavní výchovou, sociální exkluzí.  
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Předpokládané dopady Posílení kompetencí rodiny směrem k plnění jejich funkcí tak, aby se snížil 

počet dětí s nařízenou ústavní výchovou. Posílení kompetencí rodin s dětmi se 
zdravotním postižením nebo ohrožených vývojem umístěných v ústavní péči 
jen z důvodu, že rodiče jejich péči a výchovu nezvládají.  
 
Včasné zachycení případů dětí ohrožených sociální exkluzí, které předpokládá 
spolupráci při řešení problémů v oblasti mezi nestátními neziskovými 
organizacemi a oddělením sociálně-právní ochrany dětí a práci s rodinou 
v období ústavní výchovy dítěte a v období po návratu dítěte do rodiny.  

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Zachování a podpora služeb 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, Ministerstvo práce a sociálních 
věcí, Strukturální fondy EU, sponzoři, nadace, úhrady od uživatelů. 

Přesahy do dalších oblastí Školství, zdravotnictví, další sociální služby 

Předpokládané výstupy  
(počet uživatelů 
z Pardubic/rok) 

120 dětí  

 

Název opatření 5.1.2. Podpora pěstounské péče  
Popis opatření Podpora stávajících pěstounských rodin, osvěta a propagace pěstounství, 

iniciace změn v koncepci práce v oblasti náhradní rodinné péče, spolupráce 
NNO a odboru sociálních věcí MmP. Sociální, psychologické, právní 
poradenství, asistenční program v rodinách, setkávání pěstounských rodin, 
individuální plány, doprovázení, supervize v rodinách, krizová intervence, 
svépomocné skupiny.  
 
Podpora profesionální pěstounské péče a podpora pěstounské péče na 
přechodnou dobu, nábor pěstounů, odborný servis, vzdělávání, propojenost 
v síti. 
 
Ambulance pro děti mající spec.potřeby a pro děti v náhradní rodinné péči. 
Doprovázení biologické i náhradní rodiny při návštěvách. Příprava náhradních 
rodičů. 

Předpokládané dopady Usnadnění role pěstounů, změna koncepce práce v oblasti náhradní rodinné 
péče, zefektivnění práce s náhradními rodinami, zvýšení zájmu o pěstounství, 
přispění k rozvoji profesionální pěstounské péče, zvýšení odbornosti pěstounů. 
 
Profesionální pěstounská rodina na přechodnou dobu je zapojena do systému 
sociálních služeb ve městě Pardubice pro ohrožené děti, spolupracuje s OSPOD, 
soudy a využívá odborné služby a doprovod NNO působících v této oblasti. 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Zachování, podpora a rozvoj aktivit 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, Strukturální fondy EU, 
sponzoři, nadace, úhrady od uživatelů. 

Přesahy do dalších oblastí Školství, zdravotnictví, další sociální služby 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

20 - 30 rodin  
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Název opatření 5.1.3. Zachování stávajících služeb pro gravidní ženy a rodiče s dítětem 
raného věku v tíživé sociální situaci  

Popis opatření Zachování počtu lůžkového fondu pro gravidní ženy a rodiče s dítětem raného 
věku v tíživé sociální situaci. 
Zachování sociálně aktivizačních služeb a výchovně vzdělávacích aktivit pro 
gravidní ženy a rodiče s dítětem raného věku v tíživé situaci. 
Poskytnutí sociálního poradenství, zvyšování kompetencí rodiny v oblasti 
výchovy a vzdělávání dětí. 
Aktivizace k řešení stávající sociální situace, dopomoc při řešení. 
Kontaktování návazných a specifických sociálních služeb. 

Předpokládané dopady Zajištění situace gravidní ženy a rodiče s dítětem raného věku v tíživé sociální 
situaci po stránce zdravotní i sociální. 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Zachování a podpora aktivit 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, sponzoři, nadace 

Přesahy do dalších oblastí Zdravotnictví, školství a další sociální služby 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

30 uživatelů 

 

Název cíle 5.2. Služby pro děti a mládež ohrožené sociálně patologickými jevy  
Popis a zdůvodnění cíle Smysluplné využití volného času neorganizovaných dětí a mládeže, zajistit 

zázemí, odbornou pomoc a snížit tak ohrožení sociálně patologickými jevy. 
Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

5.2.1. Zachování a podpora služeb NZDM (nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež) 
5.2.2. Zachování stávajících terénních služeb při NZDM 
5.2.3. Vznik a podpora víkendového klubu pro neorganizovanou mládež 

 

Název opatření 5.2.1. Zachování a podpora služeb NZDM 
Popis opatření Realizace aktivit pro neorganizované děti a mládež v Pardubicích 

prostřednictvím služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.  

Předpokládané dopady Přímá práce s neorganizovanou mládeží, prevence sociálně patologických jevů, 
snížení počtu dětí trávících čas na ulici. Podpora v období dětství a dospívání. 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Zachování a podpora stávajících služeb 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, MPSV, MVČR, sponzoři, dary 

Přesahy do dalších oblastí Školství, další sociální služby 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

160 uživatelů  

 

Název opatření 5.2.2 Zachování stávajících terénních služeb při NZDM 
Popis opatření Zachování stávajících terénních služeb pro děti a mládež, která působí 

v lokalitách, kde není možné zřídit nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
(Polabiny, Dubina). 

Předpokládané dopady Včasné zachycení a monitoring potencionálně rizikové neorganizované 
mládeže – prevence sociálně patologických jevů. 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Zachování a podpora stávajících služeb 
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Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, sponzoři, sbírky, dary 

Přesahy do dalších oblastí Školství, další sociální služby 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

120 uživatelů  

 

Název opatření 5.2.3. Vznik a podpora víkendového klubu pro neorganizovanou mládež 
Popis opatření Smysluplné využití volného času neorganizované mládeže v období víkendů. 

Předpokládané dopady Snížení počtu dětí a mládeže na ulicích v období víkendů (14:00-18:00). 
Možnost podchycení rizikového chování – návaznost na nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež. 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Vznik a podpora služby 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MVČR, sponzoři, dary, sbírky  

Přesahy do dalších oblastí Školství, další sociální služby 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

250 uživatelů  

 

Název cíle 5.3. Péče o rodinu a dítě se speciálními potřebami 
Popis a zdůvodnění cíle Zajištění služeb pro děti se speciálními potřebami a jejich rodiny nebo osoby o 

ně pečující. 
Speciálními potřebami se rozumí výchovně vzdělávací problémy, ohrožení 
sociálně patologickými jevy, ohrožení syndromem CAN (syndrom týraného, 
zneužívaného a zanedbávaného dítěte), sociální handicap.  

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

5.3.1. Zvýšení dostupnosti odborných služeb pro rodinu a dítě s výchovnými 
vzdělávacími problémy a pro děti ohrožené sociálně patologickými jevy 
(pedagogická a psychologická podpora dítěte) 

5.3.2. Sjednocení systému péče o dítě ve všech oblastech pomoci a spolupráce 
zainteresovaných subjektů  

5.3.3. Prevence kriminality mladistvých 
5.3.4. Vznik a podpora komplexní krizové pomoci 

 

Název opatření 5.3.1. Zvýšení dostupnosti odborných služeb pro rodinu a dítě s výchovnými 
vzdělávacími problémy a pro děti ohrožené sociálně patologickými jevy 
(pedagogická a psychologická podpora dítěte) 

Popis opatření Ztížená dostupnost psychologů pro děti předškolního věku, slabá dostupnost 
pedagogických asistentů ve školách, dostupnost pouze jednoho 
pedopsychiatra.  

Předpokládané dopady Udržení a podpora psychologů na Základních školách v Pardubicích. 
Zvýšení dostupnosti psychologů pro předškolkové děti a předškoláky. 
Zvýšení dostupnosti a odbornosti pedagogických asistentů ve školách.  
Včasné podchycení výchovných a vzdělávacích problémů.  

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Podpora, zachování a rozvoj služeb.  

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, MŠMT, MVČR, Strukturální 
fondy EU, sponzoři, nadace 

Přesahy do dalších oblastí Školství, zdravotnictví 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Nelze kvantifikovat 
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Název opatření 5.3.2. Sjednocení systému péče o dítě ve všech oblastech pomoci a 
spolupráce zainteresovaných subjektů 

Popis opatření Snaha o multidisciplinární přístup a spolupráci všech subjektů v systému péče o 
dítě. Usilovat o zřízení odborné služby pro týrané děti – psychoterapeutická 
péče. 

Předpokládané dopady Koordinace, systémovost a zefektivnění služeb v oblasti péče o dítě. 
Transparentnost systému a minimalizace dublování služeb.  

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Podpora a zkvalitnění aktivit 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, MŠMT, MZ, MVČR, 
Strukturální fondy EU 

Přesahy do dalších oblastí Zdravotnictví, školství, ÚP, další sociální služby 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Nelze kvantifikovat.  

 

Název opatření 5.3.3.  Prevence kriminality mladistvých 
Popis opatření Realizace probačních a resocializačních programů pro nezletilé a mladistvé.   

Předpokládané dopady Snížení rizikového chování a recidivy mladistvých, posílení jejich právního 
vědomí, pomoc mladistvým pochopit souvislosti a dopady jejich jednání jak na 
jejich další uplatnění ve společnosti, tak i na jejich osobní a profesní rozvoj. 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Podpora a rozvoj služeb 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, MVČR 

Přesahy do dalších oblastí Soudy, městská policie, státní policie, školství, probační a mediační služba ČR 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

15 uživatelů 

 

Název opatření 5.3.4. Vznik a podpora komplexní krizové pomoci 
Popis opatření Chybí komplexní krizová pomoc, která by byla přístupná nonstop. Služba by 

byla poskytována týmem profesionálů (psycholog, terapeut, psychiatr, 
propojení s IZS) s působností v celém Pardubickém kraji.  

Předpokládané dopady Včasné zachycení krizové situace rodiny, podpora a následné odborné řešení 
problému. 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Podpora vzniku služby.  

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, MZ, Strukturální fondy EU, 
sponzoři, nadace 

Přesahy do dalších oblastí Zdravotnictví, IZS 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Nelze kvantifikovat.  

 

Název cíle 5.4. Odlehčovací a asistenční služby pro rodiny s dětmi 
Popis a zdůvodnění cíle Poskytování služeb osobám pečujícím o dítě v době, kdy potřebuje pomoc nebo 

zastoupení.  

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

5.4.1. Odlehčovací služby pro rodiny s dětmi se sociálním znevýhodněním 
5.4.2. Aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
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Název opatření 5.4.1. Odlehčovací služby pro rodiny s dětmi se sociálním znevýhodněním 
Popis opatření Zachování stávajících terénních odlehčovacích služeb – krátkodobé hlídání pro 

děti s výchovně vzdělávacími problémy ohroženými sociálně patologickými 
jevy, ohroženými syndromem CAN a sociálním handicapem. 
Zachování stávajících kapacit pobytových služeb pro rodiny dětí se zdravotním 
postižením a sociálně slabé rodiny, samoživitelé a pěstounské rodiny 

Předpokládané dopady Snížení zátěže rodiny dětí se zdravotním postižením a sociálně slabé rodiny, 
samoživitelé a pěstounské rodiny. Snížení rizik selhání, umožnění rodičům 
zapojit se do pracovního procesu a obstarat si své záležitosti. Psychická 
podpora rodiny – odpočinek. V některých případech zabránění umístění dětí do 
dětského domova či kojeneckého ústavu represivně, tj. soudním rozhodnutím. 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Zachování a podpora stávajících služeb 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MPSV, MZ, MŠMT Strukturální 
fondy EU, sponzoři, nadace, úhrady od uživatelů. 

Přesahy do dalších oblastí Školství, Rodinná centra, Zdravotnictví, další sociální služby 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

100 uživatelů 

 

Název opatření 5.4.2. Aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
Popis opatření Zachování a rozvoj stávající nabídky aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, 

včetně rodin s dětmi se zdravotním postižením nebo s ohroženým vývojem. 

Předpokládané dopady Snížení sociální izolace rodičů celodenně pečujících o dítě prostřednictvím 
výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností. Poskytnout rodičům 
psychickou podporu, zvýšit odbornou kvalifikaci a umožnit jejich vzájemné 
setkávání. 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Zachování a podpora stávajících služeb 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, ministerstva, Strukturální fondy 
EU, sponzoři, nadace, úhrady od uživatelů. 

Přesahy do dalších oblastí Školství, Rodinná centra, zdravotnictví, další sociální služby 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

220 uživatelů 

 

Název cíle 5.5. Podpora rodin v době rodičovské dovolené 
Popis a zdůvodnění cíle Zajištění služeb pro rodiče dětí ve věku 1 -3 roky. Služby umožní rodičům 

v době rodičovské dovolené vykonávat svou profesi, případně zvýšit své 
kvalifikační předpoklady pro uplatnění na trhu práce po návratu z rodičovské 
dovolené. 
 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

5.5.1. Zachování stávající kapacity jeslí 
5.5.2. Vznik a podpora alternativ k MŠ 
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Název opatření 5.5.1. Zachování stávající kapacity jeslí a MŠ 
Popis opatření Jesle a MŠ jsou jednou z možností, jak mohou rodiče skloubit rodičovství s dalším 

profesním růstem. Zamezují ztrátě pracovního místa, pracovních schopností a 
dovedností a profesního kontaktu s oborem u zaměstnání, která to vyžadují. 
Umožňují rodičům (samoživitelům) materiální zabezpečení rodiny v době péče o 
dítě raného věku. Zároveň dětem poskytují odbornou a kvalifikovanou výchovně- 
vzdělávací péči a podporu psychomotorického vývoje dítěte, včetně jeho 
socializace a kontaktu s vrstevníky. 
Zvýšení kapacity jeslí a MŠ není v současné době možné vzhledem k prostorovým 
možnostem a zákonným limitům stávajících poskytovatelů. 

Předpokládané dopady Vyšší uplatnění ohrožené skupiny – rodič pečující o dítě na trhu práce. 
Podpora v oblasti slučitelnosti profesních a rodinných rolí. 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Zachování a podpora stávajících služeb  

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, MŠMT, sponzoři, úhrady od uživatelů 

Přesahy do dalších oblastí Další sociální služby, Rodinná centra, zdravotnictví, Dětská léčebná rehabilitace 

Předpokládané výstupy 
(počet uživatelů 
z Pardubic/rok) 

Dle aktuálního počtu v jeslích a MŠ.  

 

Název opatření 5.5.2. Vznik a podpora alternativ k MŠ 
Popis opatření Město navýšilo kapacitu MŠ, ale stále je potřeba podporovat různé alternativy – 

dětské skupiny, rodinná centra, firemní školky, MŠ pro předškolní děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, možnost postupné integrace dětí za pomoci 
vhodného asistenta. Rodiče by měli mít možnost vybrat si vhodné prostředí a 
pedagogy pro rozvoj svého dítěte (velikost dětských skupinek, pedagogický 
přístup a cena).   

Předpokládané dopady Vznik a podpora alternativ k MŠ. 
Podpora v oblasti slučitelnosti profesních a rodinných rolí.  

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Podpora a rozvoj služeb 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, MŠMT, MPSV, Strukturální fondy 
EU, sponzoři, dary, sbírky úhrady od uživatelů 

Přesahy do dalších oblastí Další sociální služby, Zdravotnictví 

Předpokládané výstupy 
(počet uživatelů 
z Pardubic/rok) 

150 uživatelů 

 

Název cíle 5.6. Definování a vytvoření koncepce bytové politiky  
Popis a zdůvodnění cíle V Pardubicích existují volné městské byty a zároveň je dlouhodobě definována 

absence dostupného bydlení pro specifické cílové skupiny.   

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

5.6.1. Vytvoření koncepce sociálního bydlení  
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Název opatření 5.6.1. Vytvoření koncepce sociálního bydlení  
Popis opatření Nedostatek dostupných bytů pro rodiče samoživitele, kteří se ocitli v tíživé životní 

situaci; pro klienty, kteří prošli azylovým bydlením – azylové domy zároveň 
kapacitně nestačí poptávce po bydlení; pro mladé dospělé, kteří odcházejí 
z ústavních zařízení apod. 

Předpokládané dopady Vytvoření přehledná koncepce sociálního bydlení pro konkrétní cílové skupiny, 
čímž se zefektivní sociální práce s klienty a zvýší se úspěšnost řešení problémů, 
zabrání se sociálnímu vyloučení spoluobčanů, kteří mají problémy při získání 
samostatného bydlení.  
Vytvoření směrnice přidělování bytů dle konkrétních kritérií. 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu platnosti komunitního plánu 

Charakter opatření Podpora vzniku aktivity 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice 

Přesahy do dalších oblastí Další sociální služby, Úřad práce 

Předpokládané výstupy 
(počet uživatelů 
z Pardubic/rok) 

10 rodin  
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5.7   P6  Osoby s mentálním postižením  
 

 
Fotografie vlastní zdroj 
 

 
Popis cílové skupiny: 

Osoby s mentálním postižením nebo mentální retardací jsou jedinci, u kterých došlo k trvalému snížení 
rozumových schopností, které vzniklo v důsledku organického poškození mozku v období před narozením, během 
porodu nebo těsně po něm nebo do 2 let věku dítěte.  Svou roli hraje i dědičnost a specifické genetické příčiny 
jako například chromozomální aberace, která způsobuje Downův syndrom. 

Mentální retardace není nemoc, ale trvalý stav. Snížení rozumových schopností se projevuje různým stupněm od 
lehké formy po formu hlubokou. Lehká mentální retardace je většinou diagnostikována až ve věku školní 
docházky, kdy má jedinec nejvýraznější problémy: omezenost logického, abstraktního a mechanického myšlení, je 
lehce opožděna jemná a hrubá motorika, slabší paměť atd.  

Projevy těžší formy mentální retardace se promítají do schopnosti až neschopnosti celkové socializace, 
sebeobsluhy, hygieny, hrubé i jemné motoriky, senzomotoriky, verbálních schopností a komunikace. Často se 
vyskytují s dalšími kombinacemi postižení zraku, sluchu, tělesného postižení či zdravotního oslabení, 
neurologickými projevy, epilepsií, psychickým onemocněním (autismus) apod. Většinou tito jedinci vyžadují 
celodenní péči a soudem mohou být omezeni či zbaveni způsobilosti k právním úkonům. Takovému jedinci je 
soudem ustanoven jako zákonný zástupce - opatrovník. 

Mentální retardaci lze definovat jako vývojovou duševní poruchu se sníženou inteligencí demonstrující se 
především snížením kognitivních (tj. poznávacích), řečových, pohybových a sociálních schopností. 
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Seznam organizací pracovní skupiny: 
 
Vedoucí skupiny: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. 
 

Organizace 

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE 

Česká Abilympijská asociace, o.s. 

Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií 

Hewer o.s 

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. 

LENTILKA - Dětské rehabilitační centrum Pardubice 

MIREA denní stacionář  o.p.s. 

MIREA denní stacionář o.p.s., vedoucí sociálních služeb 

Most do života o.s. 

Národní rada osob se zdravotním postižením – regionální pracoviště 
pro Pardubický kraj 

O.s. PAS – Poruchy autistického spektra 

Občanské sdružení POMOCNÍK v akci 

sdružení občanů pro pomoc zdravotně postiženým „Apolenka“ – 
hiporehabilitace 

Rodinné integrační centrum o.s. 

Sdružení pro ranou péči v Pardubicích – středisko rané péče v 
Pardubicích 

Sociální služby města Pardubic - Denní stacionář Slunečnice 

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

 
SWOT analýza 6. pracovní skupiny komunitního plánování 
 
Název pracovní skupiny: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením 
Moderátor:  PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. 
Zapisovatel: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. 
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Matice SWOT analýzy: 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Efektivní komunitní plánování sociálních služeb, 
podpora města, podpora organizací městem  
 

Nedostatečný objem finančních prostředků pro většinu 
poskytovatelů služeb  
 

Existence sítě služeb pro cílovou skupinu (CS), 
zdravá konkurence 
 

Nízké finanční ohodnocení sociálních pracovníků i 
pracovníků v sociálních službách  

Vzájemná osobní znalost poskytovatelů. 
Propojenost, spolupráce poskytovatelů  
(v případě, že organizace neposkytuje sociální 
službu dle požadavků klienta, doporučí mu a dá 
kontakt na službu, kterou klient žádá)  
 

Resortismus - nepropojenost služeb rezortu zdravotnictví, 
školství a sociálních věcí. Nespolupráce zdravotníků a 
pracovníků sociálních služeb (lékaři a zdravotničtí pracovníci 
nepodávají informace o možnosti podpory, pomoci a péče 
sociálních služeb, např. o nároku na příspěvek na péči, pleny 
od 3 let věku dítěte apod.)  
 

Angažovanost a odbornost poskytovatelů (kontrola 
dle registrace), vysoká odbornost a profesionalita 
poskytovatelů SS (Standardy kvality + inspekční 
činnost - úspěšné inspekce u většiny poskytovatelů 
SS), celoživotní vzdělávání odborníků - 
poskytovatelů SS 
 

Neexistence chráněného bydlení, podpora samostatného 
bydlení, odlehčovacích služeb  
 

Kooperace při financování SS město - kraj - MPSV - 
návaznost dotačních peněz 
 

Nízké příjmy od klientů. Pokud se zvýší platba za službu, je 
nebezpečí snížení využití služby nebo počtu hodin  
 

Transformace sociálních služeb, 
deinstitucionalizace. Trend - upřednostnění 
denních, ambulantních a terénních služeb. 
 
 

Nedostatek pracovních příležitostí pro CS na chráněném i 
otevřeném trhu práce  
 

Včasný záchyt dětských klientů a potřebných rodin, 
včasný sceening, dostatečná kapacita pro školní 
docházku CS  
 

Složitost sociální agendy, nedostatečná kontrola využívání 
příspěvku na péči a dalších dávek.  
 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Priorita MPSV - ambulantní a terénní služby, 
transformace pobytových služeb  
 

Málo finančních prostředků na sociální služby - provoz i 
personální zabezpečení pracovníků v přímé péči (osobních a 
pedagogických asistentů a dalších)  
 

Existence Metodiky pro víceleté financování 
sociálních služeb - příklad KHK, v PK vytvořit  

Zhoršující se ekonomická situace uživatelů  
 

Pestrá nabídka služeb    
 

Neexistence chráněného a podporovaného bydlení  

Osvěta sociálních služeb (poradenství)  
 

Nabídka podobných služeb za nestejných podmínek pro 
poskytovatele sociálně terapeutické dílny  x denní centra 
(služba sociální péče - placená klientem)Manipulace klientů 
ze strany rodičů (nechtějí platit stále se zvyšující částky za 
služby, ovlivňují počet hodin čerpání služeb. 
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Osvěta zdravotníků - mezirezortní a 
interdisciplinární spolupráce   
 

Sociální asistent v zákoně - nerovné podmínky, odliv 
pracovníků poskytovatelů osobní asistence. SA nemusí mít 
kvalifikaci, nemusí naplňovat Standardy kvality sociální 
služby, chybí kontrolní činnost inspekce, možnost 
poskytování nekvalitní služby  
 

Dostupnost služeb - doprava  
 

ESF - závislost poskytovatelů na finančních prostředích EU. V 
budoucnu ukončení povinnosti udržitelnosti a hrozba 
nedostatku finančních prostředků. Služba má vyšší standard 
než ostatní  
 

Informovanost již od prenatální péče  
 

  

 
 

 
 

Komentář k matici a doporučení pro zadavatele: 
 
Oblasti pro rozvoj (zlepšení) 

 
Obecně z hlediska celkové společenské situace v ČR je silnou stránkou transformace sociálních služeb a 
deinstitucionalizace. Současný trend upřednostňuje denní, ambulantní a terénní služby, což je i trendem pro KP ve 
městě Pardubice.  

Silnou stránkou KP je jeho efektivita a podpora městem Pardubice. Po dobu realizace KP byla vytvořena síť 
sociálních a souvisejících služeb pro cílovou skupinu osoby s mentálním a kombinovaným postižením, mezi 
kterými probíhá zdravá konkurence. Velmi účinná je vzájemná osobní znalost poskytovatelů, jejich propojenost a 
spolupráce. V případě, že organizace neposkytuje sociální službu dle požadavků klienta, doporučí mu a dá kontakt 
na službu, kterou klient žádá. 

Zárukou kvality sociálních služeb pro cílovou skupinu je angažovanost, vysoká odbornost a profesionalita 
poskytovatelů, kteří jsou registrováni dle platné legislativy, naplňují Standardy kvality a jsou úspěšně hodnoceny 
inspekcí sociálních služeb. Úspěšné inspekce byly realizovány u většiny poskytovatelů SS pro danou cílovou 
skupinu.  

Profesionalita a celoživotní vzdělávání odborníků poskytujících sociální služby v rámci registrovaných 
poskytovatelů je důležitou podmínkou pro aktuální orientaci v neustále se měnících společensko-ekonomických 
podmínkách a legislativě. Pozn. existence sociálního asistenta tomuto trendu neodpovídá. 
Vzhledem k současné složité společensko-ekonomické situaci je silnou stránkou kooperace při financování 
sociálních služeb. Návaznost dotací mezi městem Pardubice – Pardubickým krajem – MPSV byla doposud funkční 
a zajišťovala průběžně financování služeb bez výrazného negativního dopadu. Změna systému a koordinace by 
znamenala existenční ohrožení. 
Včasný záchyt dětských klientů a potřebných rodin (včasný sceening) je prevencí druhotných zejména 
psychosociálních následků, prevencí sociální exkluze.  Následná dostatečná kapacita pro školní docházku cílové 
skupiny naplňuje žádaný trend integrace. 
Příležitostí pro sociální služby je priorita MPSV – rozvoj ambulantních a terénních služeb, transformace 
pobytových služeb a existence Metodiky pro víceleté financování sociálních služeb (příklad KHK, v PK vytvořit).  
Do příležitostí patří pestrá nabídka služeb, možnost osvěty sociálních služeb (poradenství), osvěta zdravotníků - 
mezirezortní a interdisciplinární spolupráce, informovanost již od prenatální péče, dostupnost služeb – doprava. 
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Nutno řešit (řešení rizik a problémů) 
 

Slabou stránkou je přetrvávající a dlouhodobý nedostatečný objem finančních prostředků pro většinu 
poskytovatelů sociálních služeb. Dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách „není na státní dotaci právní 
nárok“. Tato situace se promítá do nízkého finančního ohodnocení sociálních pracovníků i pracovníků v sociálních 
službách, což zvyšuje jejich fluktuaci (časté změny v personálním obsazení) a tím i kvalitu a efektivitu poskytované 
služby.  
Velmi významným limitujícím faktorem pro vyšší kvalitu a efektivitu působení sociálních služeb je resortismus. 
Nepropojenost, nekvalitní spolupráce a nekoordinovanost služeb rezortu zdravotnictví, školství a sociálních věcí 
nepřispívá ke kvalitě poskytovaných služeb a k jejich návaznosti. Konkrétní nespolupráce zdravotníků a pracovníků 
sociálních služeb se promítá např. do situace, že lékaři a zdravotničtí pracovníci nepodávají informace o možnosti 
podpory, pomoci a péče sociálních služeb, např. o nároku ba příspěvek na péči, pleny od 3 let věku dítěte apod. 
Dlouhodobým nedostatkem v síti poskytovaných služeb v Pardubicích je neexistence chráněného bydlení, 
podpora samostatného bydlení, nedostatečná kapacita odlehčovacích služeb.  
Nízké příjmy poskytovatelů od klientů jsou další slabou stránkou. Klienti často reagují na zvýšení platby za službu 
snížením využití služby nebo využití počtu hodin. Příspěvky na péči nejsou vkládány zpět do sociálních služeb, jak 
bylo původně myšleno, ale na jiné účely. 
Pro cílovou skupinu je nedostatek pracovních příležitostí na chráněném (u klientů s těžším postižením) i 
otevřeném trhu práce (u klientů s lehčím postižením), což limituje možnost dalšího psychomotorického rozvoje či 
alespoň jeho udržení. Klient rychleji ztrácí vědomosti a dovednosti včetně pracovních návyků.  
Složitost sociální agendy, nedostatečná kontrola využívání příspěvku na péči a dalších dávek je slabou stránkou 
současného systému poskytování sociálních služeb. 
V kontextu systémového přístupu jako ohrožení vidí 6PS v závislosti poskytovatelů na finančních prostředích EU 
v rámci individuálních projektů. V budoucnu (v roce 2013) by mělo dojít k ukončení povinnosti udržitelnosti a 
hrozí nedostatek finančních prostředků. Sociální služba měla díky víceletému financování z Evropských sociálních 
fondů stabilní příjem a tím i většinou vyšší standard než ostatní. Po ukončení financování dojde k „rozptýlení“ 
dotací mezi poskytovatele.  
Málo finančních prostředků na sociální služby - provoz i personální zabezpečení pracovníků v přímé péči (osobních 
a pedagogických asistentů a dalších) ohrožuje samotnou síť poskytovatelů. Zhoršuje se také výrazně ekonomická 
situace uživatelů, což znamená významnou hrozbu, pokud nedojde k posílení financování sociálních služeb. 
S tímto ohrožením souvisí i manipulace klientů ze strany rodičů (zákonných zástupců), kteří nechtějí, či 
z ekonomických důvodů nemohou, platit stále se zvyšující částky za služby a ovlivňují tak počet hodin čerpání 
služeb. 
Neexistence chráněného a podporovaného bydlení ohrožuje cílové skupiny v dospělém a seniorském věku, kdy již 
rodina není schopna zajistit služby a péči o svého člena s mentální retardací a kombinovanou vadou. 
Nerovné podmínky a ohrožující stav PS spatřuje v nabídce podobných služeb. Příklad: poskytovatel služby sociálně 
terapeutická dílna patřící do služeb prevence, což je dotovaná služba x sociální služba centra denních služeb, což 
je služba sociální péče a placená klientem. Rozhodující by měl být stupeň závislosti a časová omezenost. Pozn. 
V centu denních služeb se vrací příspěvek na péči, v preventivních službách (sociálně terapeutické dílny) se do 
systému peníze nevrací. 
Nerovné podmínky a ohrožení při poskytování sociálních služeb představuje sociální asistent v zákoně. Dochází k 
odlivu pracovníků u poskytovatelů osobní asistence. Sociální asistent nemusí mít kvalifikaci, nemusí naplňovat 
Standardy kvality sociální služby, chybí jeho kontrola inspekcí, což umožní i poskytování nekvalitní služby. 
 
 
Doporučení pro zadavatele: 

- zvýšit objem finančních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb na základě zmapování potřeb 
poskytovatelů a uživatelů, aby bylo možné udržet stávající rozsah poskytování služeb; 

- zavést a vytvořit metodiku pro víceleté financování sociálních služeb 

- podporovat široký rozptyl služeb tak, aby zahrnoval co největší cílovou skupinu (napříč všemi věkovými 
kategoriemi); 
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- navrhnout a zavést systém, který by propojoval služby rezortu zdravotnictví, školství a sociálních věcí dle 
potřeb uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb; 

- podporovat vznik a rozvoj chráněného bydlení a podpora samostatného bydlení a odlehčovacích služeb; 

- dokončit transformaci sociálních služeb a využít ji k rozvoji denních, ambulantních a terénních služeb; 

- podporovat vznik nových pracovních příležitostí přímo na úřadech, podporovat vznik sociálních podniků a 
využívání jejich služeb a podporované zaměstnávání, podporovat sociální služby sociální rehabilitace; 

- navrhnout změny v legislativě týkající se sociální agendy, např. nerovné podmínky sociální asistent vs. 
osobní asistent, nedostatečná kontrola využívání příspěvku na péči – je nutné změnit systém poskytování 
příspěvku na péči tak, aby přiměl klienta vrátit peníze do systému např. tím, že službu „nakoupí. 

 

Cíle a opatření 
 
 

Název cíle 6.1 Zvyšování samostatnosti a orientace v prostředí osob s mentálním a 
kombinovaným postižením včetně osob s poruchou autistického spektra 

Popis a zdůvodnění cíle Služby osobní asistence podporují samostatnost osob s mentálním a 
kombinovaným postižením včetně osob s poruchou autistického spektra a 
zkvalitňují jim život v přirozeném prostředí. Budou dostupné 24 hodin denně 
a 7 dní týdnu. Služby budou poskytovány kvalifikovanými pracovníky a budou 
místně, časově i finančně dostupné. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

6.1.1 Stabilita služeb osobní asistence 
6.1.2 Podpora vytváření chráněných pracovních míst  
6.1.3 Podpora chráněného bydlení 

 

Název opatření 6.1.1 Stabilita služeb osobní asistence 
Popis opatření Zachování počtu osobních asistentů, dostupnost služby 24 hodin denně, 7 dní 

v týdnu. 

Předpokládané dopady Dostupnost služby, možnost sociální integrace. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2013 - 2016 

Charakter opatření Stabilizace služby 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, ministerstva, Strukturální fondy 
EU, sponzoři, nadace, úhrady od uživatelů. 

Přesahy do dalších oblastí Zdravotnictví, školství 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Počet osobních asistentů – 70. 

 

Název opatření 6.1.2 Podpora vytváření chráněných pracovních míst 
Popis opatření Chráněná pracoviště jsou důležitá pro klienty, kteří pro své zdravotní postižení 

nejsou schopni uplatnit se na otevřeném trhu práce. Chráněná pracoviště 
zohledňují zdravotní stav a pracovní možnosti. Jedná se především o klienty 
s částečným nebo plným invalidním důchodem. 

Předpokládané dopady Rozvoj nebo alespoň udržení pracovního potenciálu, tj. schopností 
a dovedností klienta. Rozvoj seberealizace a sebeuplatnění, zvýšení 
sebevědomí, celkové zlepšení kvality života.  

Předpokládaný termín 
realizace 

2013 - 2016 

Charakter opatření Podpora vytváření chráněných pracovních míst. 
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Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, ministerstva, Strukturální fondy 
EU, sponzoři, nadace, úhrady od uživatelů. 

Přesahy do dalších oblastí Zaměstnavatelé, úřady práce. 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Cca 20 chráněných pracovních míst ročně. 

 

Název opatření 6.1.3 Podpora chráněného bydlení 
Popis opatření Podpora vzniku chráněného bydlení osob s mentálním a kombinovaným 

postižením včetně osob s poruchou autistického spektra 

Předpokládané dopady Chráněné bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením včetně 
osob s poruchou autistického spektra. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2013 - 2016 

Charakter opatření Investiční (SsMP – Denní stacionář Slunečnice) 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, ministerstva, Strukturální fondy 
EU, sponzoři, nadace, úhrady od uživatelů. 

Přesahy do dalších oblastí Technický inženýring, andragogika osob s mentálním a kombinovaným včetně 
osob s poruchou autistického spektra   

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Počet bytů 4, počet uživatelů 12. 

 

Název cíle 6.2 Výchova, vzdělávání a aktivní náplň volného času osob s mentálním a 
kombinovaným postižením včetně osob s poruchou autistického spektra  

Popis a zdůvodnění cíle Výchova, vzdělávání a aktivní trávení volného času CS je důležitou součástí 
sociální integrace. Významné je hledisko uspokojování biologických, 
psychických, sociálních a emočních potřeb člověka s mentálním a 
kombinovaným postižením.  
Cílem je výchova a vzdělávání, aktivní zapojení do činností a aktivní přístup 
k životu, zvýšení kvality života, prevence sociální exkluze, tj. sociální začlenění. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

6.2.1 Výchova a vzdělávání osob cílové skupiny 
6.2.2 Rozvoj ambulantních a terénních služeb rané péče a  speciálně 
pedagogického poradenství 
6.2.3 Rozvoj sociálně aktivizačních služeb 
6.2.4 Udržení kapacit a kvality služeb v denních centrech, v centrech denních 
služeb a denních stacionářích. 

 

Název opatření 6.2.1 Výchova a vzdělávání osob cílové skupiny 
 

Popis opatření Podpora stávající sítě vzdělávacích institucí a výchovných a vzdělávacích aktivit 
pro CS včetně jedinců s poruchou autistického spektra. 

Předpokládané dopady Efektivní výchovně-vzdělávací aktivity zaměřené na individuální potřeby 
klienta, sociální integrace, větší uplatnění na trhu práce, vyšší kvalita života a 
seberealizace cílové skupiny. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2013 -  2016 

Charakter opatření Zachování služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením a 
zachování či rozšíření služeb pro osoby s poruchou autistického spektra. 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, ministerstva, Strukturální fondy 
EU, sponzoři, nadace, úhrady od uživatelů. 

Přesahy do dalších oblastí Školství, speciální pedagogika, speciálně pedagogická andragogika  

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Počet uživatelů – cca 100 
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Název opatření 6.2.2 Rozvoj ambulantních a terénních služeb rané péče a speciálně 
pedagogického poradenství  

Popis opatření Raná péče je terénní služba případně doplněná ambulantní formou, 
poskytovaná dítěti a rodičům dítěte do 7 let věku. Jedná se o děti, které jsou 
zdravotně postižené, nebo jeho vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého 
zdravotního stavu. V našem případě jde o děti s mentálním a kombinovaným 
postižením včetně dětí s poruchou autistického spektra. Služba je zaměřena na 
podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.  
Speciálně pedagogická centra navazují svými poradenskými službami 
kontinuálně na ranou péči. Představují přechod od poskytovatele sociálních 
služeb na poskytovatele služeb školských.  

Předpokládané dopady Zmírnění negativních následků mentálního a kombinovaného postižení (včetně 
poruch autistického spektra) na dítě i rodinný systém. Podpora 
senzomotorického a psychosociálního vývoje dítěte. Profesionální provázení 
rodiny. Podpora sociálního začlenění, prevence ústavní péče. Zkvalitnění 
kooperace jednotlivých poskytovatelů včetně spolupracujících a navazujících 
služeb (školských, zdravotnických).  

Předpokládaný termín 
realizace 

2013 -  2016 

Charakter opatření Zachování služeb pro rodiny dětí s mentálním a kombinovaným postižením, 
rozšíření služeb pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, ministerstva, Strukturální fondy 
EU, sponzoři, nadace. 

Přesahy do dalších oblastí Zdravotnictví, školství. 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Cca 45 uživatelských rodin. 

 
 

Název opatření 6.2.3 Rozvoj sociálně aktivizačních služeb 
Popis opatření Jedná se o systematické a soustavné prohlubování nebo alespoň udržení 

konkrétních vědomostí, dovedností a návyků jedinců cílové skupiny dle jejich 
individuálních potřeb. Udržení kapacity služeb.   

Předpokládané dopady Samostatnost, soběstačnost, vyšší kvalita života, sociální integrace. Maximální 
kontakt se společenským prostředím. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2013 - 2016 

Charakter opatření Uspokojení nabídky služeb dle poptávky uživatele.  

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, ministerstva, Strukturální fondy 
EU, sponzoři, nadace, úhrady od uživatelů. 

Přesahy do dalších oblastí Školství, nestátní neziskový sektor. 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

300 provozních dnů 

 

Název opatření 6.2.2 Udržení kapacit a kvality služeb v denních centrech, v centrech denních 
služeb a denních stacionářích. 

Popis opatření Udržení kapacity a kvality poskytovaných služeb v denních centrech, v centrech 
denních služeb a denních stacionářích 

Předpokládané dopady Pro cílovou skupinu - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
zajištění výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, naplnění složky 
sociální rehabilitace. Pro pečující osoby – umožnění seberealizace, 
odlehčovacích služeb, vykonávání ekonomických a dalších aktivit. 
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Předpokládaný termín 
realizace 

2013 - 2016 

Charakter opatření Stabilizace služeb 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, ministerstva, Strukturální fondy 
EU, sponzoři, nadace, úhrady od uživatelů. 

Přesahy do dalších oblastí Zdravotnictví, školství 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

80 uživatelů 

 

Název cíle 6.3 Odlehčovací služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením 
včetně osob s poruchou autistického spektra a podpora pečujících osob 
směrem k jejich možnému uplatnění na trhu práce 

Popis a zdůvodnění cíle Odlehčovací služby poskytují osobám dlouhodobě pečujícím o osobu 
s mentálním a kombinovaným postižením včetně osob s poruchou autistického 
spektra prostor pro nezbytný odpočinek, relaxaci a zajištění svých potřeb.  
U řady dlouhodobě pečujících osob dochází často ke snížení získaných 
pracovních schopností a dovedností pro udržení či získání práce. Předpokladem 
úspěšného zapojení na trh práce je podpora vzdělávání formou rekvalifikace, 
kurzů apod.       
Cílem je umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek a  možnost uplatnění 
na trhu práce. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

6.3.1 Odlehčovací služby 
6.3.2 Podpora vzdělávání pečujících osob 

 

Název opatření 6.3.1 Odlehčovací služby 
 

Popis opatření V rámci opatření se jedná o zajištění ambulantních, terénních i pobytových 
odlehčovacích služeb pro cílovou skupinu a dále poskytnout osobám 
dlouhodobě pečujícím o osobu s mentálním a kombinovaným postižením 
včetně osoby s poruchou autistického spektra prostor pro nezbytný odpočinek, 
relaxaci a zajištění svých potřeb. 

Předpokládané dopady Možnost umístění osob s mentálním a kombinovaným postižením (včetně osob 
s poruchou autistického spektra) v zařízeních s pobytovou, ambulantní či 
terénní odlehčovací službou, prevence fyzického a psychosociálního vyčerpání, 
zvýšení kvality života pečujících osob. 

Předpokládaný termín 
realizace 

2013 -  2016 

Charakter opatření Zachování služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením a 
rozšíření služeb pro osoby s poruchami autistického spektra. 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, ministerstva, Strukturální fondy 
EU, sponzoři, nadace, úhrady od uživatelů. 

Přesahy do dalších oblastí  

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Zajištění kapacity dle poptávky uživatelů. 

 

Název opatření 6.3.2 Podpora vzdělávání pečujících osob 
Popis opatření Vzhledem k faktu, že u řady dlouhodobě pečujících osob dochází často ke 

snížení získaných pracovních schopností a dovedností pro udržení či získání 
práce je mimo jiné nutná jejich podpora zařazení na trh práce. Předpokladem 
úspěšného zapojení na trhu práce je vzdělávání formou rekvalifikace, kurzů, 
alternativní podoby pracovní doby (zkrácená nebo pružná pracovní doba, práce 
doma, sdílená pracovní místa) apod.       
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Předpokládané dopady Udržení pracovního potenciálu vzhledem k profesi, možnost rekvalifikace, 
prevence sociální exkluze, sociální integrace – seberealizace, sebeuplatnění.  

Předpokládaný termín 
realizace 

2013 - 2016 

Charakter opatření Nový projekt 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, ministerstva, Strukturální fondy 
EU, sponzoři, nadace, úhrady od uživatelů. 

Přesahy do dalších oblastí Pracovní trh, zaměstnavatelé, úřady práce 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Zpracování 1 projektu 

 

Název cíle 6.4 Poradenství 
Popis a zdůvodnění cíle Vzhledem k aktuálním významným změnám v oblasti sociální politiky, sociální 

péče a služeb, je obecně pro osoby se zdravotním postižením velmi potřebná 
orientace v odborném sociálním poradenství. Realizací cíle dojde ke zlepšení 
přístupu k odborným informacím z oblasti zdravotnictví, sociálních věcí, 
školství, sociální podpory a sociálních dávek, psychologie, pedagogiky, speciální 
pedagogiky, legislativy, bezbariérovosti, rehabilitačních pomůcek apod. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

6.4.1 Rozvoj odborného sociálního poradenství  

 

Název opatření 6.4.1 Rozvoj odborného sociálního poradenství  
Popis opatření Zajištění fungování služeb odborného sociálního poradenství pro cílovou 

skupinu. Vzhledem k tomu, že jedinci s těžším mentálním a kombinovaným 
postižením (včetně jedinců s poruchou autistického spektra) vyžadují celodenní 
péči a soudem mohou být omezeni či zbaveni způsobilosti k právním úkonům, 
je žádoucí i poradenství pro soudem ustanoveného zákonného zástupce - 
opatrovníka. 

Předpokládané dopady Informovanost cílových skupin 

Předpokládaný termín 
realizace 

2013 - 2016 

Charakter opatření Rozvoj služby 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, ministerstva, Strukturální fondy 
EU, sponzoři, nadace, úhrady od uživatelů. 

Přesahy do dalších oblastí Zdravotnictví, školství, legislativa, ekonomika, psychologie, speciální 
pedagogika 

Předpokládané výstupy (počet 
uživatelů z Pardubic/rok) 

Zajištění kapacity dle poptávky uživatelů. 
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5.8  P7 Osoby s duševním onemocněním   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fotografii poskytlo SKP-Centrum,o.p.s. 

 

 
Popis cílové skupiny: 
 
Uživateli služby jsou dlouhodobě duševně nemocní, nejčastěji posouzeni podle Mezinárodní klasifikace nemocí s 
odpovídající diagnózou v okruhu schizofrenie /F20-F29/, afektivní poruchy /F30-F39/, poruchy osobnosti /F60-
F63,F68-69/, neurosy. Některé duševní nemoci jsou lehčího rázu a jsou relativně dobře léčitelné (některé druhy 
úzkosti, nespavost), některé jsou závažnější (schizofrenie, maniodepresivita) a vyžadují dlouhodobou léčbu. Tyto 
nemoci zasahují do všech součástí našeho života, do vztahů s naším okolím, do výkonu ve škole či v zaměstnání. 
Tito lidé jsou charakterističtí vysokou citlivostí na stresové situace a rizikem selhávání v různých životních 
situacích, jsou opakovaně a dlouhodobě hospitalizováni. I když během léčby dojde k omezení symptomů nemoci, 
funkční postižení většinou v přirozeném prostředí přetrvává. Základní charakteristikou cílové skupiny je narušení 
sociálních rolí (zneschopnění) a dlouhodobost onemocnění. Lidé s duševním onemocněním potřebují po 
propuštění z léčebny výraznou podporu v základních životních dovednostech a potřebách, mezi něž patří 
například bydlení, práce, vztahy, finanční zajištění atd. Lidé s duševním onemocněním si výše uvedené dovednosti 
nejsou schopni zajistit bez určité asistence, nedokážou si vytvořit nebo udržet osobní podpůrný sociální systém.  
Mnoho lidí s duševním onemocněním stojí tváří v tvář dalším omezením vyplývajících z individuálních okolností: 

- malý finanční příjem 
- stigmatizace 
- dlouhodobá hospitalizace 
- nedostupnost sociálních služeb 
- nedostatek informací 
- nedostatek sociální podpory 
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Tito klienti jsou po prodělané atace a intenzivní farmakoterapii propouštěni domů, mají většinou dobře zajištěné 
pokračování ambulantní psychiatrické léčby, která především spočívá s poskytování psychofarmakoterapie. Klienti 
však zůstávají sociálně izolováni, bez schopnosti zařadit se na běžném trhu práce, získat zpět sociální kontakty a 
své místo v rodině.  
 
 
Seznam organizací pracovní skupiny: 
 
Vedoucí skupiny: Mgr. Dagmar Doležalová 

 
Organizace 

Česká abilympijská asociace 

CEDR Pardubice o.p.s. 

Felicitas 

Kolumbus o.s. 

Péče o duševní zdravíPardubice 

Péče o duševní zdraví – středisko 
Výměník 

PDZ 
  
  

 
SWOT analýza 7. pracovní skupiny komunitního plánování 
 
Název pracovní skupiny: Osoby s duševním onemocněním  
Moderátor: Mgr. Dagmar Doležalová 
Zapisovatel: Mgr. Dagmar Doležalová 
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Matice SWOT analýzy: 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Spolupráce mezi poskytovateli v rámci cílové skupiny 
(duševně nemocní klienti) 

Téměř žádná příležitost na otevřeném trhu práce 

Existující síť služeb pro duševně nemocné Absence chráněného bydlení 

Dobrá komunikace s psychiatry a dalšími odborníky Stigmatizace duševně nemocných klientů 

Dostupnost služeb pro pardubické klienty Změna legislativy chráněných dílen, nedostupnost služby 

Pozitivní zpětná vazba ze strany klientů Finanční nejistota 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Zdroje inspirace (zahraniční zkušenosti, jiní 
poskytovatelé) 

Zákon o sociálních službách a omezená možnost 
dosáhnout na příspěvek na péči 

Evropské strukturální fondy Riziko sociálního vyloučení v souvislosti s malou 
nabídkou práce a bydlení 

Spolupráce mezi poskytovateli zabývající se jinou 
cílovou skupinou 

Posudková komise snižující stupně invalidity 

  Končící dotace z Evropských strukturálních fondů 

 Byrokracie 

 
 
Komentář k matici a doporučení pro zadavatele: 
 
SWOT analýza byla vytvořena během dvou pracovních setkání v průběhu září a října 2012. Účastnili se jí všichni 
členové pracovní skupiny, kromě zástupce jedné z organizací, který je dlouhodobě v pracovní neschopnosti a 
organizačně nebyl schopen za sebe zajistit kompetentní náhradu.   

 
 
Oblasti pro rozvoj (zlepšení) 

 
Ze SWOT analýzy vyplývá, že město Pardubice má dobře propracovanou síť sociálních služeb pro duševně 
nemocné (dále jen DN), které jsou poskytovány ambulantně i v přirozeném prostředí klienta (terénní práce). 
Velkou devizou je spolupráce mezi poskytovateli, zabývající se problematikou duševního onemocnění. Každá 
organizace se zaměřuje na jinou oblast a potřebu duševně nemocného klienta, služby na sebe navazují a vzájemně 
se doplňují. Organizace mají ve městě tradici a dobré jméno, o čemž svědčí pozitivní zpětná vazba ze strany 
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uživatelů, dále pak výborná spolupráce a provázanost s psychiatry a psychology. Jako pozitivní je vnímána dobrá 
dostupnost služeb pro pardubické klienty. Pokud se klient z různých důvodů nemůže do organizace dostavit, 
většinou se jedná o období relapsu, otevírá se prostor pro terénní práci. V souvislosti s celkovou společenskou 
situací se očekává enormní nárůst počtů lidí s psychickými problémy. Stávající organizace jsou schopné za 
dostatečné finanční  

i legislativní podpory příslušných institucí, narůstající počty duševně nemocných klientů pokrýt. Stávající služby je 
rozhodně nutné zachovat.  Rovněž se otevírá prostor pro nové organizace, které budou „umět vyplnit mezery” 
v péči o DN. Týká se to především problematiky chráněných dílen a chráněného bydlení. Stávající organizace 
nemohou výše uvedené oblasti dostatečně pokrýt právě z finančních a legislativních důvodů.  

Jako příležitost vnímáme výzvy, které jsou vypisovány v rámci Evropských strukturálních fondů (dále jen ESF). 
Organizace jsou tak motivovány k hledání nových cest, přístupů a možností.  ESF částečně řeší i finanční nejistotu, 
která se v sociální oblasti vyskytuje. Zajišťují udržitelnost a případný rozvoj služeb.  

Zkušenosti od  jiných poskytovatelů a odborníků v rámci ČR, ale i zahraničí, můžeme využít jako zdroje inspirace, 
které vedou  k efektivnějšímu přístupu ke klientům. 

Neméně významnou příležitostí je i spolupráce mezi poskytovateli, zabývající se i jinou cílovou skupinou, 
především v případě tzv. duálních diagnóz. I DN klienti stárnou, mnoho duševních onemocnění vzniká následkem 
dlouhodobého užívání drog. Duševní onemocnění je spjato i s problematikou bezdomovectví a kriminality, 
zejména v těch případech, kdy není klient podpořen a nejsou uspokojovány jeho specifické potřeby.  

 

Nutno řešit (řešení rizik a problémů) 

Za velkou hrozbu je považován Zákon 108/2006 o sociálních službách. Při posuzování zdravotního stavu nejsou 
reflektovány potřeby DN a kritéria soběstačnosti nejsou správně nastavena.  Výsledkem je fakt, že převážná část 
klientů nedosáhne na příspěvek na péči, což vede k velké finanční nejistotě. Další problém vyvstává u posudkové 
komise, která snižuje stupně invalidity, což opět vede k velkým finančním ztrátám. Velmi rizikovým faktorem je 
stigmatizace DN, podporovaná negativní medializací a kauzami.  DN mají téměř nulovou příležitost uplatnit se na 
otevřeném trhu práce. Tato situace vyplývá z již výše uváděné stigmatizace, dále pak ze specifických potřeb, které 
ovlivňují veškeré oblasti života - bydlení, práce, vztahy, volný čas a jiné.  Mezi specifické potřeby, které 
významným způsobem ovlivňují pracovní oblast, patří: problém se sociální adaptací, snížená koncentrace 
pozornosti, nižší frustrační tolerance, potřeba zkráceného úvazku, na který zaměstnavatel nepřistupuje, 
nestabilita zdravotního stavu, období, kdy není schopen pracovat, účinky léků atd.) 

Rovněž chráněné dílny se stávají pro DN stále méně dostupné. Dílny se potýkají s neustále snižujícími se dotacemi 
na provoz, měnící se legislativa chod dílen výrazně stěžuje. Mnohdy chybí peníze na cestovní náhrady, klienti, si 
vzhledem k malým příjmům nejsou schopni dopravu zaplatit, tudíž nemohou dílny využívat. Snižuje se tak jejich 
společenský status, dochází k sociální izolaci.  

Finanční nejistota a minimální pracovní příležitost vedou k tomu, že DN nemají možnost vlastního bydlení, 
mnohdy je ztížena cesta i k využívání tréninkových bytů. Mimo jiné, tyto dva faktory vedou k riziku sociálního 
vyloučení, a s tím související bezdomovectví, kriminalita, drogová problematika. 

Je třeba mít na paměti, že v naší společnosti existuje skupina DN, kteří nikdy nebudou schopni žít samostatně a 
budou potřebovat celoživotní podporu a dohled. Pro tyto typy klientů je vhodné chráněné bydlení, které 
v současné době v Pardubicích zcela chybí a přes mnohé intervence se ho stále nedaří vytvořit. V době, kdy 
dochází k deinstitucionalizaci péče, nabývá chráněné bydlení o to více na významu. Mimo jiné je to i mnohem 
humánnější cesta jak pečovat o DN než léčebny a jiné podobné instituce.  

ESF jsou v rámci SWOT analýzy vnímány jednak jako příležitost, ale i jako hrozba. Pokud skončí dotace, ocitají se 
poskytovatelé služeb ve velké finanční nejistotě, která může vést ke snížení kvality poskytovaných služeb či k jejich 
úplnému zániku. Státní dotace se snižují, individuální projekty končí a opět vyvstává otázka, jak budou služby 
financovány a zda bude pracovní příležitost pro samotné sociální pracovníky. 

Narůstající  byrokracie  je velkým strašákem všech organizací. Sociální pracovníci jsou přetěžováni 
administrativou, mnohdy i na úkor přímé práce s klientem.  
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Cíle a opatření 
 

Název cíle 7.1 Zvyšování samostatnosti a orientace v prostředí  
osob s duševním onemocněním (dále jen DN)  

Popis a zdůvodnění cíle Zajištění kontinuity poskytování služeb osobám s duševním onemocněním, které 
mají ztížený přístup k využívání veřejných a dostupných zdrojů společnosti. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle: 

7.1.1 Základní sociální poradenství 
 

 

Název opatření 7.1.1 Základní sociální poradenství  
Popis opatření Základní sociální poradenství poskytuje osobám s duševním onemocněním 

potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.  

Předpokládané dopady Zmírnění negativních následků vyplývajících z duševního onemocnění, zlepšení 
kvality života, podpora sociální integrace a prevence sociální exkluze, zvyšování 
informovanosti a samostatnosti osoby s duševním onemocněním, informovanost 
rodinných příslušníků uživatelů 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu trvání komunitního plánu 

Charakter opatření Zachování stávajících služeb 

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, 
okolní obce, spolufinancování uživateli, sponzoři, nadace 

Přesahy do dalších oblastí Nejsou stanoveny 

Předpokládané výstupy 
(počet uživatelů 
z Pardubic/rok) 

Uživatelů: 340 
 

 

Název cíle 7.2 Aktivní náplň volného času  
Popis a zdůvodnění cíle Umožnit osobám s DN aktivně trávit volný čas - kulturní,společenské, sportovní a 

vzdělávací aktivity. Cílem je aktivní přístup osob s DN k životu a jejich integrace do 
společnosti.  

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

7.2.1 Zachování celoživotních vzdělávacích aktivit pro osoby  
s DN  

7.2.2 Zachování sociálně aktivizačních služeb 
7.2.3 Podpora svépomocných skupin 

 

Název opatření 7.2.1 Zachování celoživotních vzdělávacích aktivit pro osoby 
 s DN 

Popis opatření Osobám s DN bude umožněn přístup k systematickému a soustavnému 
prohlubování konkrétních dovedností, schopností a vědomostí na základě jejich 
poptávky (nejde o přípravu k práci).  
Zachování stávajících vzdělávacích aktivit směřujících k uplatnění uživatelů soc. 
služeb na trhu práce.  
 

Předpokládané dopady • Větší samostatnost a aktivní přístup k životu lidí se ZP 

• Zapojení osob se ZP do společenského života 

• Vyšší uplatnění osob se ZP na trhu práce 
Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu trvání komunitního plánu 

Charakter opatření Opatření je naplňováno dostatečně; bude zachován stávající stav 

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice 
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Přesahy do dalších oblastí  Školství, vzdělávání 

Předpokládané výstupy 
(počet uživatelů 
z Pardubic/rok) 

Uživatelů: 65 
 

 

Název opatření 7.2.2 Zachování sociálně aktivizačních služeb 

Popis opatření Zachování stávající nabídky sociálně aktivizačních služeb pro osoby s DN 

Předpokládané dopady • Prevence sociální izolace 

• Překonání bariéry ostychu a nedostatečných sociálních dovedností v mezilidském 
kontaktu 

• Psychická podpora 

• Osvojení si návyků - pravidelnost, docházení někam, dochvilnost 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu trvání komunitního plánu 

Charakter opatření Zachování stávajících služeb 

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV, Pardubický kraj – IP PK, Statutární město Pardubice 

Přesahy do dalších oblastí  Školství, vzdělávání 

Předpokládané výstupy 
(počet uživatelů 
z Pardubic/rok) 

Počet uživatelů: 
45 uživatelů 

 

Název opatření 7.2.3 Podpora svépomocných skupin 

Popis opatření Budou podporovány aktivity sdružení, která naplňují cíl Aktivní náplň volného času 
a nejsou poskytovateli sociálních služeb dle zákona o sociálních službách 

Předpokládané dopady Možnost trávit aktivně volný čas 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu trvání komunitního plánu 

Charakter opatření Neinvestiční, rozvoj aktivit 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Pardubice - fond sociálních věcí, zdravotní fond, úřady městských 
obvodů 

Přesahy do dalších oblastí Nejsou stanoveny 

Předpokládané výstupy 
(počet uživatelů 
z Pardubic/rok) 

Podpora svépomocných skupin 

 

Název cíle 7.3 Zaměstnávání 
Popis a zdůvodnění cíle Zvyšování životní úrovně osob s DN, podpora aktivit vedoucích k jejich uplatnění na 

trhu práce. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

7.3.1 Podpora pracovního uplatnění osob s DN na otevřeném trhu práce 
7.3.2 Podpora chráněných pracovišť, chráněných dílen a 

sociálně terapeutických dílen pro osoby s DN 
7.3.3 Sociální rehabilitace duševně nemocných osob vedoucí k zaměstnávání 
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Název opatření 7.3.1 Podpora pracovního uplatnění osob s DN na otevřeném trhu práce 

Popis opatření Příprava k práci ve spolupráci s ÚP v rámci pracovní rehabilitace 
Rozvoj sociální rehabilitace poskytující podporu při mapování pracovních 
dovedností, při hledání práce. 
Vzdělávání osob s DN vedoucí k uplatnění na trhu práce 
Podpora osob s DN na pracovišti 
Práce se zaměstnavateli a pracovním kolektivem (poradenství, výhody x nevýhody, 
úprava pracovního prostředí aj.) 

Předpokládané dopady Více osob s DN uplatňujících se na trhu práce 
Zvýšení ekonomické aktivity osob s DN 
Vyšší informovanost zaměstnavatelů o možnostech osob s DN a jejich možném 
uplatnění na trhu práce 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu trvání komunitního plánu 

Charakter opatření Zachování stávajících služeb 

Předpokládané zdroje 
financování 

Úřad práce, MPSV, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, Strukturální fondy 
EU 

Přesahy do dalších oblastí Zaměstnavatelé, široká veřejnost, úřad práce – spolupráce v rámci pracovní 
rehabilitace, právní poradenství… 

Předpokládané výstupy 
(počet uživatelů 
z Pardubic/rok) 

Počet uživatelů:  25 
 

 

Název opatření 7.3.2 Podpora chráněných pracovišť, chráněných dílen  
a sociálně terapeutických dílen pro osoby s DN 

Popis opatření Chráněná pracoviště jsou důležitá pro uživatele, kteří kvůli svému zdravotnímu 
handicapu nejsou schopni uplatnit se na otevřeném trhu práce; chráněné 
pracoviště zohledňuje jejich zdravotní stav a potřeby; jedná se především o 
uživatele s částečným a plným invalidním důchodem 
Realizace opatření chráněná pracoviště se potýká s problémem malé podpory a 
se snižujících dotací z ÚP  
V průběhu implementace komunitního plánu bude jednáno o stabilizaci služeb 

 

Předpokládané dopady Rozvoj, udržení schopností a dovedností uživatele 
Udržení pracovních návyků uživatele 
Zlepšení kvality života 
Pomoc při řešení pracovních vztahů 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu trvání komunitního plánu 

Charakter opatření Zachování stávajících služeb 

Předpokládané zdroje 
financování 

Úřad práce, vlastní zdroje, sponzoři, nadace; Statutární město Pardubice, 
Pardubický kraj 

Přesahy do dalších oblastí Zdravotnictví, zaměstnavatelé, právní poradenství… 

Předpokládané výstupy 
(počet uživatelů 
z Pardubic/rok) 

Počet uživatelů: 61 
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Název opatření 7.3.3 Sociální rehabilitace duševně nemocných osob 

 vedoucí k zaměstnávání 
Popis opatření Předpokladem aktivního zapojení osob s duševním onemocněním je sociální 

rehabilitace, která směřuje k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti 
uživatele  
Sociální rehabilitace pomáhá stabilizovat základní mezilidské vztahy uživatele 
Sociální rehabilitace je prováděna formou ambulantní nebo terénní na základě 
individuálního přístupu k uživateli 

Předpokládané dopady Získání, rozvoj a udržení schopností a dovedností uživatele 
Získání, rozvoj a udržení praktických návyků uživatele 
Zlepšení kvality života; pomoc při řešení mezilidských vztahů 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu trvání komunitního plánu 

Charakter opatření Zachování stávajících služeb 

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV, vlastní zdroje, sponzoři, nadace; Pardubický kraj, Statutární město 
Pardubice 

Přesahy do dalších oblastí  
Zaměstnanost 

Předpokládané výstupy 
(počet uživatelů 
z Pardubic/rok) 

Počet uživatelů: 49 
 

 

Název cíle 7.4 Bydlení 
Popis a zdůvodnění cíle Rozvoj služeb podporujících bydlení osob s duševním onemocněním v domácím 

prostředí, integrace do společnosti  
Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

7.4.1 Chráněné bydlení pro osoby s duševním    
         onemocněním 
7.4.2 Podpora setrvání osob s duševním onemocněním v jejich přirozeném 

prostředí 
7.4.3 Následná péče o duševně nemocné osoby  
          navazující na psychiatrické služby 
7.4.4 Sociální rehabilitace duševně nemocných osob směřující k samostatnému 

bydlení v tréninkových bytech 

 

Název opatření 7.4.1 Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním 

Popis opatření Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním – vznik bydlení pro cca 8 
osob s duševním onemocněním 

Předpokládané dopady Pracovní skupina Osoby s duševním onemocněním má toto opatření v plánu 
aktivit pro další období trvání KP 2013-2016  
 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu trvání komunitního plánu 

Charakter opatření Investiční (vybudování domu s chráněnými byty nebo rekonstrukce objektu pro 
potřeby služby), vznik nové služby 

Předpokládané zdroje 
financování 

Strukturální fondy EU, MPSV, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, příjmy 
od uživatelů dle zákona č. 108/2006 Sb. 

 

Přesahy do dalších oblastí Zaměstnávání, vzdělávání, volný čas… 

Předpokládané výstupy 
(počet uživatelů 
z Pardubic/rok) 

Bude zřízeno chráněné bydlení pro osm osob s duševním onemocněním. 
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Název opatření 7.4.2 Podpora setrvání osob s duševním onemocněním v jejich přirozeném 
prostředí 

Popis opatření Pomoc osobám se ZP, aby mohly setrvat v přirozeném prostředí 

Předpokládané dopady Zdravotní prevence - uživatelé služby nebudou muset být 
hospitalizováni ze sociálních důvodů 
Sociální prevence - budou lépe adaptováni ve svém prostředí 
Setrvání uživatelů v přirozeném prostředí a snížení nároků na pobytové sociální 
služby 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu trvání komunitního plánu 

Charakter opatření Zachování služby 

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV, Pardubický kraj; Statutární město Pardubice 
příjmy od uživatelů dle zákona č. 108/2006 Sb. 

Přesahy do dalších oblastí Zaměstnávání, vzdělávání, volný čas… 

Předpokládané výstupy 
(počet uživatelů 
z Pardubic/rok) 

Počet uživatelů: 120 
  
 

 

Název opatření 7.4.3 Následná péče o duševně nemocné osoby navazující 
na psychiatrické služby  

Popis opatření Pomoc duševně nemocným osobám, aby mohly setrvat v přirozeném prostředí a 
nebyli ohroženi výkyvy jejich onemocnění 

Předpokládané dopady Duševně nemocní jsou výrazně ohroženi sociální exkluzí v době zhoršení jejich 
nemoci, vyžadují podporu a péči v období po propuštění z nemocnice atp. 
Bez následné péče nemůže řada osob z cílové populace 
samostatně fungovat 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu trvání komunitního plánu 

Charakter opatření Zachování služby 

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice 

Přesahy do dalších oblastí Zaměstnávání, vzdělávání, volný čas… 

Předpokládané výstupy 
(počet uživatelů 
z Pardubic/rok) 

Počet uživatelů:  
 75 uživatelů 
 

 

Název opatření 7.4.4 Sociální rehabilitace duševně nemocných osob směřující k samostatnému 
bydlení v tréninkových bytech 

Popis opatření • Předpokladem setrvání v přirozeném prostředí je u duševně nemocných osob 
komplexní sociální rehabilitace 

• Rehabilitace napomáhá rozvoji samostatnosti a sociálního zapojení  
Rehabilitace je prováděna individuálně ambulantním způsobem v tréninkových 
bytech 

Předpokládané dopady Rozvoj sociálních a praktických dovedností a stabilizace mezilidských vztahů 
duševně nemocných osob 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu trvání komunitního plánu 

Charakter opatření Zachování služby 
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Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV, Pardubický kraj; Statutární město Pardubice 

Přesahy do dalších oblastí Nejsou stanoveny 

Předpokládané výstupy 
(počet uživatelů 
z Pardubic/rok) 

Uživatelů 6 

 
 

Název cíle 7.5 Informovanost 
Popis a zdůvodnění cíle Poskytování informací laické a odborné veřejnosti o problematice duševního 

onemocnění, která vede především k odstranění stigmatizace DN, dále pak 
k zachování spolupráce s poskytovateli, psychiatry a posudkovými lékaři  

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

7.5.1 Informační kampaň 
 

 

Název opatření 7.5.1 Informační kampaň 
Popis opatření Medializace problematiky DN 

Akce pro veřejnost (dny otevřených dveří, Týden pro duševní zdraví, Den země, 
prodej výrobků, e-shop) 
Konference, přednášky, exkurze, stáže, praxe… 
 

Předpokládané dopady Snížení stigmatizace DN, zvýšení informovanosti, zpětná vazba vedoucí ke zvýšení 
kvality sociálních služeb, získání potenciálních klientů 

Předpokládaný termín 
realizace 

Po dobu trvání komunitního plánu 

Charakter opatření Nová aktivita   

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, obce, sponzoři, nadace 

Přesahy do dalších oblastí  
Zdravotnictví, školství, právní poradenství, ekonomická oblast, zaměstnanost… 

Předpokládané výstupy 
(počet uživatelů 
z Pardubic/rok) 

1100 uživatelů 

 
 
 

6. SPOLEČNÉ CÍLE A OPATŘENÍ 
 

 

Informační kampaň 
Koordinace, plánování a vyhodnocování sociálních a souvisejících služeb ve všech pracovních skupinách 
Další vzdělávání pracovníků pracujících v pomáhajících profesích 
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7. ZÁVĚR 
 
Komunitní plán je strategickým dokumentem, jehož realizací by mělo dojít k naplnění uvedených cílů a 
opatření v oblasti rozvoje sociálních a souvisejících služeb.  
Z analýzy sociálních služeb i z výše uvedených výstupů SWOT analýz jednotlivých skupin komunitního 
plánování vyplývá, že město Pardubice má dostupnou a optimální síť služeb poskytující kvalitní a 
efektivní sociální péči. Město Pardubice je regionem, kde funguje meziresortní spolupráce na všech 
úrovních a existuje nabídka řešení pro všechny ohrožené cílové skupiny.  



1 z 1 

 

Statutární město Pardubice 
Zastupitelstvo města 

 
 
 

 
 
 
 
Příloha usnesení č. 1:  
 
 
 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. X/2013, KTEROU SE MĚNÍ 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 9/2012, 

O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU 
SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A 

ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 
 
 

Zastupitelstvo města Pardubic vydalo dne XX 2013 usnesením  Z/2013, na základě  § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 
písm. h) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou 
vyhlášku. 
 
 

Čl. 1 
 
Obecně  závazná  vyhláška  č.  9/2012  o místním  poplatku  za  provoz   systému  shromažďování,  sběru,  přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění takto: 
 
V článku 2 odstavec 1 písmeno b) vyhlášky se vypouští slovo „trvalému“. 
 
 

Čl. 2 
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.  

 
 

 
 
 
 
 
  
MUDr. Štěpánka Fraňková             František Brendl 
primátorka                                               náměstek primátorky 
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Statutární město Pardubice 
Zastupitelstvo města 

 
 
 

 
 
 
 
Příloha usnesení č. 2:  
 

 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. X/2013, KTEROU SE MĚNÍ 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠK A Č. 10/2012, 
O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, 
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ 

KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA PARDUBIC, 
VČETNĚ NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM 

 
 

 
Zastupitelstvo města Pardubic vydalo dne XX 2013 usnesením č. Z/2013 v souladu s § 10 písm. d), § 84 odst. 2, 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 17 odst. 2 zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 
odpadech), tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 
 

Čl. 1 
 

Obecně závazná vyhláška č. 10/2012, o zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů na území města Pardubic, včetně nakládání se stavebním odpadem se mění 
takto: 
 

1. lánek 1 odstavec 2  vyhlášky  zní:  „Tato  vyhláška  je  závazná pro  všechny  fyzické osoby,  které mají na 
území města trvalé bydliště a pro další fyzické osoby, které se na území města zdržují.“ 

 
2. lánek 10 odstavec 7 vyhlášky se vypouští. 

 
3. lánek 11 odstavec 2 vyhlášky se vypouští. 

 
 

Čl. 2 
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.  

  
 
 
MUDr. Štěpánka Fraňková             František Brendl 
primátorka                                               náměstek primátorky 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
MAGISTRÁT MĚSTA 
KANCELÁŘ PRIMÁTORA 

 
Zápis 

 

z XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic, 
 

které se konalo dne 12.3.2013 od 14:00 hodin 
 

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

J e d n á n í 
 

XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájila a řídila Štěpánka  F r a ň k o v á,  primátorka města. 
Úvodem přivítala všechny přítomné, z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na počátku zasedání 
přítomno 32 členů. V průběhu zasedání se dostavili další 4 členové zastupitelstva města. 
 
 
Pracovní předsednictvo  bylo navrženo a schváleno v tomto složení:  

(pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
- Štěpánka  F r a ň k o v á 
- Jindřich  T a u b e r 
- Michal  K o l á č e k 
- František  B r e n d l 
- Jiří  R o z i n e k 
 
 
Návrhová komise  byla navržena a schválena v tomto složení: 

(pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 
- Aleš  K l o s e 
- Zdenek  K ř i š ť á l 
- Simeon  K a r a m a z o v 
 
 
Ověřovateli zápisu z předešlého XXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni: 
- Jiří  S r b e k 
- Aleš  K l o s e 
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Písemné připomínky nedošly. Zápis z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byl na základě vyjádření 
ověřovatelů  s c h v á l e n . 
 
Ověřovateli zápisu z XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni: 
- Ladislav  K o u d e l k a 
- Evžena  E r b a n a 
 

 
I. 

Schválení programu zasedání 
 
Byly navrženy následující změny programu: 
- stažena zpráva č. 19 „Odvod neoprávněně použitých prostředků“ 
- zpráva č. 12 předřazena před zprávu č. 2 
- zpráva č. 20 předřazena před zprávu č. 6 
 
 
Program XXIV. zasedání Zastupitelstva města byl schválen vč. výše uvedených změn takto:  
(pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP  
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
  
12. Dotace z Programu podpory cestovního ruchu 
P: Jan Němec, člen rady města  
Z: Petra Šnejdrová, odbor školství, kultury a sportu  
  
2. Převody a prodeje nemovitostí 
P: Michal Koláček, náměstek primátorky  
Z: Vladimíra Pilná, odbor majetku a investic  
  
3. Žádosti o zařazení nemovitého majetku do seznamu dle zák. č. 172/1991 Sb. 
P: Michal Koláček, náměstek primátorky  
Z: Dagmar Balousová, odbor majetku a investic  
  
4. Schválení prodeje objektů (nebytových prostor) 
P: Michal Koláček, náměstek primátorky  
Z: Alena Karešová, odbor majetku a investic  
     Ivana Srbová, odbor majetku a investic  
  
5. Prominutí úroků z prodlení z pronájmu pozemku 
P: Michal Koláček, náměstek primátorky  
Z: Katarína Huňková, odbor majetku a investic  
  
6. Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek 
P: Michal Koláček, náměstek primátorky  
Z: Martin Pilař, odbor majetku a investic  
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20. Podzemní kontejnery 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
Z: Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí 
     Roman Slach, odbor životního prostředí  
 
7. I. změna rozpočtu na rok 2013 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru  
    Renata Hochmanová, odbor ekonomický  
 
8. Změny v obsazení obchodních společností zástupci města (Dostihový spolek a.s., Rozvojový fond 
Pardubice a.s.) 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický  
  
9. IPRM "Přitažlivé město" 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Kateřina Sedláčková, kancelář primátora  
  
10. Žádosti o dotace – OPŽP, MPO 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Kateřina Sedláčková, kancelář primátora  
  
11. Integrovaný plán rozvoje statutárního města Pardubice sídliště Dukla a Višňovka (roční monitorovací 
zpráva + rozšíření zóny) 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Petra Harišová, kancelář primátora  
  
13. Dotace z Programu podpory služeb sociální prevence na rok 2013 
P: Jakub Rychtecký, předseda komise pro sociální a zdravotní věci  
Z: Daniela Víznerová, odbor sociálních věcí  
  
14. STAŽENO 
 
15. Třída Míru – pasportizace přípojek - dodatek č. 1 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
Z: Jan Chvojka, odbor majetku a investic  
  
16. Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace RATOLEST dětská péče a léčebná rehabilitace 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
Z: Iveta Skládalová, odbor školství, kultury a sportu  
  
17. Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb města Pardubic na období 2013-2016  
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
Z: Libuše Buchtová, odbor sociálních věcí  
  
18. Dotace z Programu podpory sportu 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
Z: Kazimír Svoboda, odbor školství, kultury a sportu  
  
19. STAŽENO 
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21. Změny vyhlášek o odpadech 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z: Radim Vávra, kancelář tajemníka  
  
22. STAŽENO 
 
23. Řešení škodních událostí 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z: Aleš Uchytil, kancelář tajemníka  
  
24. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZmP k 31.12.2012 
P: Alexandr Krejčíř, předseda kontrolního výboru  
Z: Lucie Pavlová, kancelář primátora  
 
25. Diskuse  
 
 
Informativní zprávy: 
 
Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbami v majetku města za rok 2012 
P: Michal Koláček, náměstek primátorky  
Z: Dagmar Balousová, odbor majetku a investic  
  
Třída Míru 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
Z: Jan Chvojka, odbor majetku a investic  
     Alena Blažková, odbor majetku a investic  
  
Vyhodnocení situace na Stavebním úřadu Magistrátu města Pardubic po přesunu agendy SÚ z ÚMO na 
MmP 
P: Michal Zitko, tajemník magistrátu  
Z: Jiří Vopršal, vedoucí stavebního úřadu  
  
K vyhlášení místního referenda  
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města 
Z:  Zdeněk Semorád, vedoucí kanceláře primátora 
 
 
Na stůl členové zastupitelstva obdrželi následující materiály: 
 
- zprávu č. 1 „Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP“ 
- dodatek ke zprávě č. 7 „I. změna rozpočtu na rok 2013“ 
- přílohy ke zprávě č. 21 – 2x úplné znění vyhlášek o odpadech 
- nové znění návrhů na usnesení ke zprávě č. 23 „Řešení škodních událostí“ 
- informativní zprávu „K vyhlášení místního referenda“ 
- informace o činnosti PAP Pardubice o.p.s. 
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II. 
Pořadí projednávaných zpráv 

 
1. 

Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP  
 
Zpravodaj:  Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Jindřich Tauber 
Jiří Lejhanec 
Štěpánka Fraňková 
 
Přijaté usnesení č. 1181 Z/2013 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
předloženou zprávu o činnosti rady města a magistrátu města od posledního zasedání 
zastupitelstva města. 
 
 

12. 
Dotace z Programu podpory cestovního ruchu  

 
Zpravodaj: Jan Němec, předseda komise pro cestovní ruch 
- stručně okomentoval; komise všechny tři návrhy na usnesení doporučila schválit. 
 
Bez rozpravy 
 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 1227 Z/2013  (pro 33, proti 0, zdrž. 2, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí dotace z Programu podpory cestovního ruchu žadateli Motor AG s.r.o. se sídlem 
Lumiérů 800/12, Praha 5, 152 00, IČ 27615936, na podporu projektu Apetit festival ve výši 200.000 
Kč. Dotace bude poskytnuta v režimu de minimis. 
 
 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 1228 Z/2013  (pro 33, proti 0, zdrž. 2, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí dotace z Programu podpory cestovního ruchu žadatelce **** - Cestovní vodácká 
kancelář se sídlem Jiráskova 29, Pardubice, 530 02, IČ 72953772, na podporu projektu Pardubická 
vodácká stezka ve výši 66.750 Kč. Dotace bude poskytnuta v režimu de minimis. 
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Návrh č. 3 
Přijaté usnesení č. 1229 Z/2013  (pro 33, proti 0, zdrž. 2, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí dotace z Programu podpory cestovního ruchu Dostihovému spolku a.s. Pardubice se 
sídlem Pražská 607, Pardubice, 530 09, IČ 48155110, na podporu projektu Pardubice město koní -
15. Mezinárodní výstava Koně v akci ve výši 150.000 Kč. Dotace bude poskytnuta v režimu de 
minimis. 
 
 

2. 
Převody a prodeje nemovitostí  

 
Zpravodaj:  Michal Koláček, náměstek primátorky  
- vyzval předsedu komise pro pozemky a reklamu pana V. Stříteského k okomentování předložené 

zprávy. Ten objasnil návrhy na usnesení, které nebyly doporučeny ke schválení. 
 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Otakar Matura – na základě písemné přihlášky do diskuse 
Michal Koláček 
Jiří Srbek 
Miroslav Rubeš – požádal o samostatné hlasování k návrhům č. 7 - 9 
Jiří Lejhanec 
Václav Stříteský 
Aleš Vavřička 
Milan Košař 
Jiří Čáň (vedoucí odboru majetku a investic) 
 
Přijatá usnesení č. 1185, 1186, 1190 – 1192, 1194 (vč. nepřijatých návrhů na usnesení č. 18 a 19) nejsou 
z důvodu ochrany osobních údajů na webových stránkách města zveřejněna. 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 1182 Z/2013  (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5)  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
změnu výměry u části p.p.č.3970 k.ú.Pardubice z výměry 209 m2 na výměru 208 m2 a u části 
p.p.č.2655/1 k.ú.Pardubice z výměry 51 m2 na výměru 22 m2 dle GP č. 7365-7/2013 v usnesení ZmP 
ze dne 22.1.2013 č.1137 Z/2013. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 31.1.2014 
 
 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 1183 Z/2013  (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
1. bezúplatný převod části p.p.č. 146/1 o výměře 475 m2 (dle GP označená jako díl "a"), části p.p.č. 
151/1 o výměře 23 m2 (dle GP označená jako díl "e"), části p.p.č. 151/27 o výměře 0,26 m2 (dle GP 
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označená jako díl"g"), části p.p.č. 151/28 o výměře 16 m2 (dle GP označená jako díl "h"), části p.p.č. 
151/31 o výměře 36 m2 (dle GP označená jako díl "r"), části p.p.č. 151/32 o výměře 27 m2 (dle GP 
označená jako díl "u" - pouze v případě, že bude vyjmuta ze smlouvy o výpůjčce), části p.p.č. 
151/42 o výměře 12 m2 (dle GP označená jako díl "z+a1) k.ú. Ohrazenice do vlastnictví 
Pardubického kraje, IČ 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 28.2.2014 
 
2. bezúplatný převod části p.p.č. 151/29 o výměře 347 m2 (dle GP označená jako díl "k+l+p" o 
výměře 111 m2, díl "j" o výměře 122 m2, díl "n" o výměře 28 m2, díl "o" o výměře 17 m2, díl "q" o 
výměře 29 m2, p.p.č. 151/48 o výměře 14 m2, p.p.č. 151/49 o výměře 13 m2, p.p.č. 151/50 o výměře 
13 m2) k.ú. Ohrazenice, p.p.č. 151/35 o výměře 29 m2, p.p.č. 151/34 o výměře 22 m2,části p.p.č. 
151/29 o výměře 39 m2 (dle GP označená jako díl "m"), části p.p.č.151/37 o výměře 5 m2 (dle GP 
označená jako díl "w" ) k.ú. Ohrazenice , části p.p.č. 561 o výměře 144 m2 (dle GP označená jako 
p.p.č. 561/2 o výměře 105 m2, p.p.č. 561/3 o výměře 39 m2) k.ú. Trnová z vlastnictví Pardubického 
kraje, IČ 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice do vlastnictví statutárního 
města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 28.2.2014 
 
 
Návrh č. 3 
Přijaté usnesení č. 1184 Z/2013  (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
1. prodej části p.p.č. 606/32 o výměře cca 290 m2 k.ú. Pardubice se všemi součástmi a 
příslušenstvím (označena na snímku písmenem A) Společenství vlastníků bytových jednotek 
Sezemická ulice 1295 a 1296, IČ 25952170, se sídlem Pardubice, Sezemická 1296, za cenu 500,-
Kč/m2 po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části 
pozemku, žadatelem. 
Z: Vladimíra Pilná 
T: 28.2.2014 
 
2. prodej části p.p.č. 606/32 o výměře cca 917 m2 k.ú. Pardubice se všemi součástmi a 
příslušenstvím (označena na snímku písmenem B) Společenství vlastníků jednotek, Sezemická 
1297-8, Pardubice, IČ 25977512, se sídlem Pardubice - Bílé předměstí, Sezemická 1297, za cenu 
500,- Kč/m2 po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části 
pozemku, žadatelem. 
Z: Vladimíra Pilná 
T: 28.2.2014 
 
3. prodej p.p.č. 606/37 o výměře 687 m2, p.p.č. 4433 o výměře 167 m2 k.ú. Pardubice se všemi 
součástmi a příslušenstvím (označena na snímku písmenem C) Společenství vlastníků jednotek 
domu čp. 1299 a 1300 Sezemická, Pardubice, IČ 25968912, se sídlem Pardubice - Bílé předměstí, 
Sezemická 1300, za cenu 500,- Kč/m2 . 
Z: Vladimíra Pilná 
T: 28.2.2014 
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Návrh č. 6 
Přijaté usnesení č. 1187 Z/2013  (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
1. dražbu části p.p.č.79/7 o výměře 323 m2 , části p.p.č.79/12 o výměře 257 m2 a části p.p.č.351/22 
o výměře 5 m2 k.ú.Studánka (dle GP č.908-023/2008 p.p.č.79/12 o výměře 584 m2 - pozn.rozdíl v 
součtu výměr v důsledku zaokrouhlení číselně určených výměr parcel) a části p.p.č.79/7 o výměře 
319 m2 , části p.p.č.79/12 o výměře 250 m2 a části p.p.č.351/22 o výměře 15 m2 k.ú.Studánka (dle 
GP č.908-023/2008 p.p.č.79/13 o výměře 584 m2 ) za vyvolávací cenu 1.680,-Kč/m2 . 
Z:Dagmar Balousová 
T: 28.2.2014 
 
2. dražbu p.p.č. 132/3 o výměře 94 m2, p.p.č. 133/2 o výměře 346 m2 k.ú. Rosice nad Labem za 
vyvolávací cenu 750,-Kč/m2 . 
Z: Dagmar Balousová 
T: 28.2.2014 
 
 
Návrh č. 7 
Přijaté usnesení č. 1188 Z/2013  (pro 28, proti 3, zdrž. 3, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
bezúplatný převod p.p.č. 633/2 o výměře 1811 m2, p.p.č. 637/2 o výměře 1033 m2, p.p.č. 672/15 o 
výměře 8 m2, p.p.č. 675/19 o výměře 59 m2, p.p.č. 676/6 o výměře 70 m2, p.p.č. 682/2 o výměře 61 
m2, p.p.č. 688/7 o výměře 1397 m2, část p.p.č. 690/1 o výměře cca 4064 m2, p.p.č. 690/3 o výměře 
19 m2, p.p.č. 690/8 o výměře 356 m2, p.p.č. 690/9 o výměře 191 m2, p.p.č. 690/10 o výměře 146 m2, 
p.p.č. 690/14 o výměře 395 m2, 694/6 o výměře 198 m2, p.p.č. 694/7 o výměře 178 m2 k.ú. Svítkov z 
vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice do 
vlastnictví Nadace pro rozvoj města Pardubice, IČ 46495801, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 
Pardubice. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 28.2.2014 
 
 
Návrh č. 8 
Přijaté usnesení č. 1189 Z/2013  (pro 27, proti 2, zdrž. 5, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
bezúplatný převod p.p.č. 653/1 o výměře 39949 m2 (popř.části p.p.č.653/1), p.p.č. 645/12 o výměře 
1172 m2, p.p.č. 653/51 o výměře 643 m2, p.p.č. 653/52 o výměře 538 m2 se všemi součástmi a 
příslušenstvím, st.p.č. 1121 o výměře 2393 m2, st.p.č. 1122 o výměře 356 m2, st.p.č. 1123 o výměře 
2494 m2, st.p.č. 1144 o výměře 1137 m2, st.p.č. 1145 o výměře 25 m2 k.ú. Svítkov z vlastnictví 
statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice do vlastnictví
Nadace pro rozvoj města Pardubice, IČ 46495801, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, za 
podmínky, že z p.p.č.653/1 k.ú.Svítkov bude před převodem oddělena část, na níž je umístěn 
soubor VO, a to včetně jeho ochranného pásma, a výměra pozemku bude upřesněna geometrickým 
plánem. 
Z:Dagmar Balousová 
T: 28.2.2014 
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Návrh č. 12 
Přijaté usnesení č. 1193 Z/2013  (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
odkoupení p.p.č. 728/3 o výměře 42 m2 k.ú. Svítkov od společnosti Commercial společnost s r.o., IČ 
47468831, se sídlem Pardubice, 17.listopadu 400, dle zásad pro majetkoprávní vypořádání po 
schválení finančních prostředků ve změně rozpočtu. 
Z:Dagmar Balousová 
T: 28.2.2014 
 
 
Návrh č. 14 
Přijaté usnesení č. 1195 Z/2013  (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
R u š í  
usnesení ZmP ze dne 21.6.2005 č.449 Z/2005. 
 
 
Návrh č. 15 
Přijaté usnesení č. 1196 Z/2013  (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
R u š í  
usnesení ZmP ze dne 19.9.2005 č.558 Z/2005 . 
 
 
Návrh č. 16 
Přijaté usnesení č. 1197 Z/2013  (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
R u š í  
usnesení ZmP ze dne 1.11.2011 č. 479 Z/2011 bod II . 
 
 
Návrh č. 17 
Přijaté usnesení č. 1198 Z/2013  (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zřízení předkupního práva k p.p.č.218/5 o výměře 85 m2, části p.p.č.218/3 o výměře 1 m2 (dle GP č. 
728-28/2012 p.p.č. 218/5 o výměře 86 m2 ), části p.p.č. 693/36 o výměře 5240 m2, části p.p.č. 
728/16 o výměře 187 m2, části p.p.č. 728/10 o výměře 8 m2 ( dle GP č. 728-28/2012 p.p.č. 693/36 o 
výměře 5435 m2 ), části p.p.č. 728/15 o výměře 2 m2, p.p.č. 728/8 o výměře 53 m2 (dle GP č. 728-
28/2012 p.p.č. 728/8 o výměře 55 m2 ), p.p.č. 716/37 o výměře 285 m2, p.p.č. 716/42 o výměře 199 
m2, p.p.č. 716/61 o výměře 40 m2, p.p.č. 716/62 o výměře 66 m2, p.p.č. 716/63 o výměře 17 m2 k.ú. 
Staré Čívice ve prospěch společnosti TechnoPark Pardubice k.s., IČ 27467601, se sídlem Pardubice -
Staré Čívice, U Panasonicu 375. 
Z:Dagmar Balousová 
T: 28.2.2014 
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Návrh č. 20 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 1, proti 29, zdrž. 4, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
odkoupení p.p.č. 288/81 o výměře 8389 m2 k.ú. Semtín od společnosti PSK EUROPE s.r.o., IČ 
26262436, se sídlem Zlín, Vodní 1972, za cenu 400,- Kč/m2 +DPH po schválení finančních prostředků 
ve změně rozpočtu. 
Z:Dagmar Balousová 
T: 28.2.2014 
 
 
Návrh č. 21 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 1, proti 29, zdrž. 4, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
odkoupení p.p.č. 619/7 o výměře 382 m2, p.p.č. 615/29 o výměře 1756 m2 k.ú. Pardubice od 
společnosti XEDUS CREDIT s.r.o., IČ 28395573, se sídlem Praha - Horní Počernice, Náchodská 762/65, 
dle zásad pro majetkoprávní vypořádání po schválení finančních prostředků ve změně rozpočtu. 
Z:Dagmar Balousová 
T: 28.2.2014 
 
 

3. 
Žádosti o zařazení nemovitého majetku do seznamu dle zák. č. 172/1991 Sb.  

 
 
Zpravodaj:  Michal Koláček, náměstek primátorky 
- město Pardubice má nyní možnost žádat o navrácení historického majetku města s tím, že  žádost je 

nutné podat do 31.3.2013. Jedná se o objekt Masarykových kasáren, pozemky na Hůrkách, pozemky 
v blízkosti dostihového závodiště, pozemky ležící východně od letiště a lesní pozemek mezi Hůrkami a 
střelnicí mysliveckého svazu. Uvedl, že majetek, který v současné době nevyužívá Armáda ČR, by měl 
být městu vydán zpět. 

 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Aleš Vavřička 
Michal Koláček 
 
 
Přijaté usnesení č. 1199 Z/2013  (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uplatnění žádosti o zařazení nemovitého majetku, který obec Pardubice vlastnila k 31.12.1949 a 
jehož výčet je uveden v důvodové zprávě do seznamu podle odst. 1 písm. f) zák.č. 172/1991 Sb., o 
převodech některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí u příslušné organizační 
složky státu. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 31 3. 2013 
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4. 
Schválení prodeje objektů (nebytových prostor)  

 
Zpravodaj:  Michal Koláček, náměstek primátorky  
- jedná se o konečný seznam nebytových prostor určených k prodeji. Ze seznamu byl prozatím vyloučen 

objekt, ve kterém sídlí Obchodní akademie, a to do doby, než bude známa krajská koncepce středního 
školství. 

 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 1200 Z/2013  (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
v rámci 1. etapy prodej nemovitostí, jejichž seznam tvoří přílohu tohoto usnesení, ve veřejné 
dobrovolné dražbě, přičemž vyvolávací cena bude činit 100% z ceny v místě a čase obvyklé určené 
znaleckým posudkem. 
II. U k l á d á  
odboru majetku a investic zajistit realizaci dražeb nemovitostí uvedených v bodě I 
Z: Michal Koláček náměstek primátorky 
T: 30.6.2014 
 
 

5. 
Prominutí úroků z prodlení z pronájmu pozemku  

 
Zpravodaj:  Michal Koláček, náměstek primátorky 
- uvedl, že společnost ixi club s.r.o. požádala o prominutí úroků z prodlení z pronájmu pozemku a 

prezentoval důvody jejich žádosti. Odbor majetku a investic, stejně jako rada města a finanční výbor 
doporučili úroky z prodlení společnosti prominout. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 1201 Z/2013  (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
prominutí úroků z prodlení ve výši 30.976,- Kč náležejících k již zaplacenému dlužnému nájemnému 
z pronájmu pozemků označených jako stavební parcela č. 9988 o výměře 294 m2 a pozemková 
parcela č. 3638/4 o výměře 106 m2 v k.ú. Pardubice, dle uzavřené nájemní smlouvy ze dne 
13.09.1999 se společností ixi club spol. s r.o. s IČ 25254898 se sídlem Kunětická 133, 530 09 
Pardubice. 
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6. 
Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek  

 
Zpravodaj:  Michal Koláček, náměstek primátorky 
- jedná se o standardní zprávu související s privatizací bytů a následné poskytnutí 10% slevy z kupní ceny 

b. j. (v souladu s pravidly pro privatizaci bytů)  
 
Rozprava: 
Jindřich Tauber – poskytnutí slevy se týká jeho rodinného příslušníka, proto avízoval, že o návrhu na 
usnesení nebude hlasovat. 
 
 
Přijaté usnesení č. 1202 Z/2013  (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí účelové finanční dotace na opravy a úpravy bytových jednotek žadatelům, uvedeným v 
příloze č. 1 tohoto usnesení. 
 
Příloha usnesení není z důvodu ochrany osobních údajů na webových stránkách města zveřejněna. 
 
 

20. 
Podzemní kontejnery  

 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky 
- uvedl, že se dle jeho názoru jedná o velmi podrobný materiál seznamující s danou problematikou. 

V případě, že MŽP vyhlásí avízovaný dotační titul, jsou jako zkušební projekt vytipovány 4 lokality, ve 
kterých by mohlo být umístění podzemních kontejnerů realizováno. 

- doplnila Š. Fraňková – podzemní kontejnery nejsou v České republice novinkou, jsou využívány v hodně 
městech ČR (Praha, Brno, Uničov, Český Krumlov, Písek, Strakonice) 

 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Ladislav Koudelka 
Aleš Vavřička  
František Brendl 
Václav Snopek 
Miroslav Petráň 
Jindřich Tauber 
Miroslav Rubeš  
Zdenek Křišťál 
Miroslav Míča 
Aleš Klose 
Petr Franc  
 
 
Přijaté usnesení č. 1247 Z/2013  (pro 29, proti 2, zdrž. 4, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
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vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu města na zpracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení ve výši 160 tis. Kč na podzemní kontejnery pro lokality:  
1. Nábřeží Závodu míru čp. 1844 (za Sportovkou) 
2. ul. Družby (velké parkoviště), Polabiny III  
3. Na Drážce čp. 1568 (u Galanty) 
4. nám. Dukelských hrdinů čp. 2160 
T: 30.6.2013 
Z: Ekonomický odbor 
 

 
7. 

I. změna rozpočtu na rok 2013  
 
Zpravodaj:  Jiří Rozinek, náměstek primátorky 
- podrobně okomentoval předložené návrhy na usnesení vč. dodatku 
- upozornil na úpravu v přesunech finančních prostředků na: 

• str. 20, přesuny č. 7 až 10 (přesun realizace na správce 711 – Odbor majetku a investic) 
• str. 20, přesun č. 12  - snížení o Kč  50 tis. (celkově tedy Kč 150 tis.) 

 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Miroslav Rubeš – požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 9 – 11 
Jindřich Tauber 
Alexandr Krejčíř – podal nový návrh na usnesení (viz níže nepřijatý návrh na usnesení) 
Jiří Rozinek – s ohledem na samostatné hlasování o návrzích č. 9 – 11, doporučil současně s nimi hlasovat i o 
návrhu č. 12 
Václav Snopek 
Ladislav Koudelka 
František Brendl 
Jiří Lejhanec – navrhnul samostatné hlasování o řádku č. 4 na str. 18 (→ pro 27, proti 3, zdrž. 4, nehl. 5) 
Jiří Srbek 
Štěpánka Fraňková 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 1203 Z/2013  (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
přesuny finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2013, které jsou v kompetenci 
RmP a jsou uvedeny v příloze. 
 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 1204 Z/2013  (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
I. změnu rozpočtu města Pardubic na rok 2013 včetně přesunů finančních prostředků v jeho 
kompetenci a změny závazných ukazatelů, které jsou součástí přílohy tohoto usnesení, včetně 
předložených změn:     
- přesuny č. 7 až 10 (přesun realizace ze správce 1327 - Odbor dopravy na správce 711 – Odbor 
majetku a investic), 
- přesun č. 12 – snížení položky o Kč 50 tis. (celkově tedy Kč 150 tis.). 
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Návrh č. 3 
Přijaté usnesení č. 1205 Z/2013  (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí návratné finanční výpomoci MO III - Studánka do max. výše Kč 5 300,0 tis. (částka bude 
upřesněna dle VŘ) z nevyčerpaných finančních prostředků roku 2012 a zároveň pokrytí položky ve 
výdajové části rozpočtu "Centrální osa sídliště SZ-JV od ul. J. Zajíce k CS Blahoutova - E. Košťála" - 2 
část od tržnice K Pergole J. Zajíce (správce 711 - Odbor majetku a investic). Tato finanční výpomoc 
bude splatná do 30.9.2014 z rozpočtu MO III - Studánka. 
 
 
Návrh č. 4 
Přijaté usnesení č. 1206 Z/2013  (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 do rozpočtu na rok 2013 ve výši Kč 500,0 
tis. a zároveň pokrytí výdajové položky "Kanalizace ul. Pražská v Popkovicích - PD" (správce 711 -
Odbor majetku a investic). Finanční prostředky byly převedeny z MO VI - Svítkov v prosinci 2012. 
 
 
Návrh č. 5 
Přijaté usnesení č. 1207 Z/2013  (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z položky "Obecná 
rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "Náklady soudních řízení" (správce 914 -
Kancelář tajemníka). Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů soudních řízení na 
základě rozsudku soudu. 
 
 
Návrh č. 6 
Přijaté usnesení č. 1208 Z/2013  (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z položky "Obecná 
rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "Aktualizace plánu odpadového 
hospodářství města" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 
 
 
Návrh č. 7 
Přijaté usnesení č. 1209 Z/2013  (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 16 336,8 o příjem předpokládané výše dotace 
na realizaci projektu "IPRM Dukla (1+2 fáze) - dotace". 
II. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu v celkové výši Kč 6 402,1 tis. z položky 
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"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "IPRM Dukla (1+2 fáze) -
vlastní zdroje" ve výši Kč 2 883,0 tis. a na položku "IPRM Dukla (1+2 fáze) - úpravy nesouvisející s 
DP" ve výši Kč 3 519,1 tis. 
 
 
Návrh č. 8 
Přijaté usnesení č. 1210 Z/2013  (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. z položky "Program 
podpory kultury" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na položku "KC - příspěvek na 
provoz (kulturní akce)" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
 
 
Návrh č. 9 
Přijaté usnesení č. 1211 Z/2013  (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 ve výši Kč 4 000,0 tis. a zároveň pokrytí 
položky ve výdajové části rozpočtu "DDM Alfa - RÚE - vlastní zdroje" ve stejné výši (správce 711 -
Odbor majetku a investic). 
II. S c h v a l u j e  
zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. o předpokládaný příjem dotace 
na položku "DDM Alfa - RÚE - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Návrh č. 10 
Přijaté usnesení č. 1212 Z/2013  (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 ve výši Kč 3 900,0 tis. a zároveň pokrytí 
položky ve výdajové části rozpočtu "MŠ E. Košťála - RÚE - vlastní zdroje" ve stejné výši (správce 711 
- Odbor majetku a investic). 
II. S c h v a l u j e  
zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 9 100,0 tis. o předpokládaný příjem dotace na 
položku "MŠ E. Košťála - RÚE - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
Návrh č. 11 
Přijaté usnesení č. 1213 Z/2013  (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I.S c h v a l u j e  
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 ve výši Kč 1 400,0 tis. a zároveň pokrytí 
položky ve výdajové části rozpočtu "MŠ Na Třísle - RÚE - vlastní zdroje" ve stejné výši (správce 711 -
Odbor majetku a investic). 
II. S c h v a l u j e  
zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 200,0 tis. o předpokládaný příjem dotace na 
položku "MŠ Na Třísle - RÚE - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Návrh č. 12 
Přijaté usnesení č. 1214 Z/2013  (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 ve výši Kč 250,0 tis. a zároveň pokrytí 
položky ve výdajové části rozpočtu "RÚE - aktualizace PD" ve stejné výši (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
 
 
Návrh č. 13 
Přijaté usnesení č. 1215 Z/2013  (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Poskytnutí dotace TJ Sokol Pardubice I, IČ 00527785, na pořádání celoročních akcí spojených 
s oslavami 150 let Sokola v Pardubicích ve výši Kč 100,0 tis. z rezervy Rady města. Požadavek byl 
projednán na poradě vedení dne 29. ledna 2013. Žádost TJ Sokol Pardubice I. o poskytnutí dotace je 
přílohou tohoto usnesení. 
Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 
Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na 
podporu de minimis zveřejněném v Ústředním věstníku Evropské unie L 379/5 ze dne 28. prosince 
2006. 
 
 
Návrh č. 14 
Přijaté usnesení č. 1216 Z/2013  (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 654,3 tis. o příjem očekávané dotace na projekt 
Komunitní plánování sociálních služeb v Pardubicích a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu ve 
výši Kč 1 401,9 tis. položka Mzdy zaměstnanců - komunitní plánování - dotace (správce 914 -
Kancelář tajemníka) a ve výši Kč 252,4 tis. položka Komunitní plánování - dotace (správce 6131 -
Odbor sociálních věcí). 
 
 
Návrh č. 15 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 11, proti 4, zdrž. 18, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 400 tis. Kč společnosti Cinema Time na provoz Letního kina v roce 2013. O tuto částku bude 
snížena obecná rezerva rozpočtu. 
 
 

8. 
Změny v obsazení obchodních společností zástupci města  

(Dostihový spolek a.s., Rozvojový fond Pardubice a.s.)  
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Zpravodaj:  Jiří Rozinek, náměstek primátorky 
- stručně okomentoval předložený materiál. Do druhého návrhu na usnesení doplnil jméno 

navrhovaného člena dozorčí rady společnosti RFP a.s., a to pana Leoše Malinu (viz přijaté usnesení        
č. 1218/2013). 

 
V rozpravě vystoupil:  (viz zvukový záznam) 
Miroslav Petráň  
 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 1217 Z/2013  (pro 23, proti 0, zdrž. 1, nehl. 15) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
návrh změny ve složení představenstva společnosti Dostihový spolek a.s. z řad zástupců města 
Pardubice a to tak, že paní Hanu Jeníkovou (ekonomická náměstkyně) nahradí Ing. Michael Skalický 
(ředitel společnosti). 
 
 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 1218 Z/2013  (pro 23, proti 0, zdrž. 1, nehl. 15) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
obsazení volného místa v dozorčí radě společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s. panem Leošem 
Malinou, Dis., nar. ****, bytem **** s tím, že se jedná o uvolněné místo po zástupci zvoleném z řad 
zaměstnanců.  
 
 

9. 
IPRM "Přitažlivé město"  

 
Zpravodaj:  Jiří Rozinek, náměstek primátorky 
- okomentoval předložené návrhy na usnesení 
 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Petr Klimpl 
Jiří Rozinek 
Štěpánka Fraňková 
Miroslav Petráň 
 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 1219 Z/2013  (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
úpravu složení Řídícího výboru IPRM "Přitažlivé město", která je uvedena v příloze č. 1 tohoto 
usnesení a tvoří jeho nedílnou součást. 
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Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 1220 Z/2013  (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Oznámení o změně č. 11 IPRM "Přitažlivé město", které je uvedeno v příloze č. 2 a tvoří nedílnou 
součást usnesení a jehož předmětem je změna finančního a časového harmonogramu, změna 
seznamu dílčích projektů IPRM. 
 
 
Návrh č. 3 
Přijaté usnesení č. 1221 Z/2013  (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
roční zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Pardubic "Přitažlivé město"  
č. 04 za období od 1.1.2012 do 31.12.2012, která je uvedena v příloze č. 3 a tvoří nedílnou součást 
usnesení. 
 
 
Návrh č. 4 
Přijaté usnesení č. 1222 Z/2013  (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
zařazení projektu Univerzity Pardubice s názvem "Klastr pro pokročilé nanobiotechnologie 
Pardubice" mezi dílčí projekty Integrovaného plánu rozvoje města Pardubic "Přitažlivé město". 
Projekt bude předložen do Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, Prioritní osa 3 -
Komercializace a popularizace VaV. 
II. S c h v a l u j e  
zařazení projektu Univerzity Pardubice s názvem "Klastr pro pokročilé materiály Pardubice" mezi 
dílčí projekty Integrovaného plánu rozvoje města Pardubic "Přitažlivé město". Projekt bude 
předložen do Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, Prioritní osa 3 - Komercializace a 
popularizace VaV. 
 
 

10. 
Žádosti o dotace – OPŽP, MPO  

 
Zpravodaj:  Jiří Rozinek, náměstek primátorky 
- stáhnul návrhy na usnesení č. 1, 2 a 3 z důvodu toho, že stanovené podmínky výzvy SFŽP se ukázaly být 

pro město nesplnitelné (je požadován závazek města k ukončení stavby do konce roku 2013). Nicméně i 
tak budou všechny tři projekty dopracovány a žádost o dotaci na ně bude podána do předpokládané 
další výzvy. 

 
 
V rozpravě vystoupil:  (viz zvukový záznam) 
Miroslav Rubeš  
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Návrh č. 4 
Přijaté usnesení č. 1223 Z/2013  (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
podání žádosti o podporu z programu EFEKT 2013 na realizaci úspor energie a využití obnovitelných 
zdrojů energie, Aktivita: E.2 Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodu EPC, jež 
může dosáhnout výše až 100 tis. Kč. Celkové náklady analýzy jsou vyčísleny na cca 150 tis. Kč. Výše 
celkových nákladů analýzy, včetně způsobilých výdajů bude upravena na základě výsledku 
výběrového řízení. 
 
 
Návrh č. 1 
Stažený návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci na projekt "MŠ Na Třísle, Pardubice" z Operačního programu Životní 
prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie, jež může dosáhnout výše až 90 % uznatelných 
nákladů. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na cca 4 600 tis. Kč. Výše celkových nákladů 
projektu, včetně způsobilých výdajů bude upravena na základě výsledku výběrového řízení na 
zhotovitele stavby. 
II. S c h v a l u j e  
v případě přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace 
úspor energie, financování projektu" MŠ Na Třísle, Pardubice", ve výši minimálně 10 % v rámci 
uznatelných nákladů a 100% v rámci neuznatelných nákladů. 
 
 
Návrh č. 2 
Stažený návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci na projekt "MŠ Erno Košťála 991, Pardubice" z Operačního programu Životní 
prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie, jež může dosáhnout výše až 90 % uznatelných 
nákladů. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na cca 13 000 tis. Kč. Výše celkových nákladů 
projektu, včetně způsobilých výdajů bude upravena na základě výsledku výběrového řízení na 
zhotovitele stavby. 
II. S c h v a l u j e  
v případě přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace 
úspor energie, financování projektu" MŠ Erno Košťála 991, Pardubice ", ve výši minimálně 10 % v 
rámci uznatelných nákladů a 100 % v rámci neuznatelných nákladů. 
 
 
Návrh č. 3 
Stažený návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci na projekt "DDM Alfa, Družby 334 - Polabiny III, Pardubice" z Operačního 
programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie, jež může dosáhnout výše až 
90 % uznatelných nákladů. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na cca 14 000 tis. Kč. Výše 
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celkových nákladů projektu, včetně způsobilých výdajů bude upravena na základě výsledku 
výběrového řízení na zhotovitele stavby. 
II. S c h v a l u j e  
v případě přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace 
úspor energie, financování projektu" DDM Alfa, Družby 334 - Polabiny III, Pardubice ", ve výši 
minimálně 10 % v rámci uznatelných nákladů a 100 % v rámci neuznatelných nákladů. 
 

 
11. 

Integrovaný plán rozvoje statutárního města Pardubice sídliště Dukla a Višňovka 
(roční monitorovací zpráva + rozšíření zóny)  

 
Zpravodaj:  Jiří Rozinek, náměstek primátorky 
- stručně okomentoval předložené návrhy na usnesení 
 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Jiří Srbek 
Jiří Lejhanec 
 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 1224 Z/2013  (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
změny IPRM, které vychází z potřeb a zkušeností města s dosavadní realizace IPRM či pokynů 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Řídící orgán Integrovaného operačního programu (dále jen 
"MMR ČR"). Jedná se o tyto změny:  
a) přepočet celkových způsobilých výdajů IPRM na základě vyhlášeného kurzu (dle smlouvy je 
stanoveno v EUR, částka v Kč je orientační)  
b) aktualizace finančního plánu 
II. U k l á d á  
manažerovi IPRM sídliště Dukla a Višňovka výše uvedené změny řádně zpracovat do dokumentu 
IPRM v souladu s pokyny MMR ČR 
III. S c h v a l u j e  
roční monitorovací zprávu o postupu a realizaci IPRM, jejíž součástí jsou změny IPRM. 
 
 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 1225 Z/2013  (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. B e r e   n a   v ě d o m í  
seznam projektů doporučených k podpoře v rámci IPRM usnesením č. RM/2640/2012 přijatého 
Radou města Pardubic dne 24.4.2012, na základě něhož se předpokládá realizace projektů v rámci 
IPRM do roku 2015 na základě výsledků 9a výzvy v max. výši 8 082 552 Kč způsobilých nákladů. 
Přesná výše objemu čerpaných prostředků bude známa po vypořádání žádostí o platby k projektům 
v jednotlivých letech. 
II. B e r e   n a   v ě d o m í  
seznam projektů doporučených k podpoře v rámci IPRM usnesením č. RM/3797/2012 přijatého 
Radou města Pardubic dne 11.12.2012, na základě něhož se předpokládá realizace projektů v rámci 
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IPRM do roku 2015 na základě výsledků 10a výzvy v max. výši 13 407 200 Kč způsobilých nákladů. 
Přesná výše objemu čerpaných prostředků bude známa po vypořádání žádostí o platby k projektům 
v jednotlivých letech. 
 
 
Návrh č. 3 
Přijaté usnesení č. 1226 Z/2013  (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
žádost na rozšíření stávajícího IPRM sídliště Dukla a Višňovka o část "Polabiny a střed města " 
včetně příloh 
II. U k l á d á  
manažerce IPRM předložit žádost o dotaci včetně příloh na Ministerstvo pro místní rozvoj do 31. 3. 
2013 
 
 

13. 
Dotace z Programu podpory služeb sociální prevence na rok 2013  

 
Zpravodaj:  Jakub Rychtecký, předseda komise pro sociální a zdravotní věci 
- jedná se o nově vzniklý program, byly na něj přesunuty prostředky z loterijní činnosti 
- upozornil na ř. 2 v příloze usnesení a objasnil důvody, proč zde není uveden počet uživatelů  
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 1230 Z/2013  (pro 25, proti 0, zdrž. 1, nehl. 13) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
z Programu podpory služeb sociální prevence subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou č. 1 
usnesení této zprávy. 
 
 

14. 
STAŽENO  

 
 
 

15. 
Třída Míru – pasportizace přípojek - dodatek č. 1  

 
Zpravodaj:  Jindřich Tauber, náměstek primátorky 
- smlouva na zajištění vyhotovení pasportizace vodovodních a kanalizačních přípojek byla v ZmP 

schvalována již v listopadu 2012, kdy byla i uzavřena. S ohledem na pozdní plnění smlouvy, kdy 
pasportizace nebyly předány v termínech, je potřeba uzavřít dodatek s termínem plnění do 20.3.2013 

- upozorněno na chybu v příloze usnesení (Dodatek č. 1) – termín předání pasportizace bude do 
20.3.2013 (chybně uvedeno datum 20.3.2012). 
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V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Jan Němec 
Jiří Čáň 
Petr Franc 
Jindřich Tauber 
 
 
Přijaté usnesení č. 1231 Z/2013  (pro 30, proti 0, zdrž. 1, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí finanční podpory příjemci Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., 
na zajištění vyhotovení pasportizace vodovodních a kanalizačních přípojek pro akci "Pěší zóna tř. 
Míru - Sladkovského" ve výši 50% ceny díla, maximálně však ve výši 420.000,- Kč vč. DPH., uzavřené 
dne 20.11.2012. Dodatek č. 1 je přílohou tohoto usnesení.  
 
 

16. 
Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace RATOLEST dětská péče a léčebná 

rehabilitace  
 
Zpravodaj:  Jindřich Tauber, náměstek primátorky 
- s novou úpravou zákona již jesle nepatří mezi zdravotnická zařízení. Z toho důvodu je nutná navrhovaná 

změna zřizovací listiny. 
 
Bez rozpravy  
 
 
Přijaté usnesení č. 1232 Z/2013  (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace RATOLEST dětská péče a léčebná 
rehabilitace s účinností od 1. dubna 2013 dle přílohy tohoto usnesení. 
 
 

17. 
Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb města Pardubic  

na období 2013-2016  
 
Zpravodaj:  Jindřich Tauber, náměstek primátorky 
- jedná se o velmi obsáhlý materiál důležitý pro sociální oblast a navazující na předchozí komunitní plány 

města; požádal členy zastupitelstva o jeho schválení. Tento komunitní plán nebude mít vliv na rozpočet 
města, protože bude financován z operačního programu „Vzdělávání a lidské zdroje“ 

- na str. 31 komunitního plánu má být v tabulce uveden Úřad práce v Pardubicích (chybně je dvakrát 
uveden Krajský úřad Pardubického kraje) 
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V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Jakub Rychtecký 
 
 
Přijaté usnesení č. 1233 Z/2013  (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb města Pardubic na období 2013 -2016. 
 
 

18. 
Dotace z Programu podpory sportu  

 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky 
- poukázal na chybu v návrhu č. 9 (místo „bere na vědomí“ má být „schvaluje poskytnutí dotace“) 
- u návrhů č. 1,2,3,4 a 7 bude uvedeno „…úhradu části energií…“ 
 
Bez rozpravy  
 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 1234 Z/2013  (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 500 000,- Kč z Programu podpory sportu klubu FK JUNIOR Pardubice, o.s., IČ 27041549, na 
úhradu části energií sportovního areálu Ohrazenice v roce 2013. 
 
 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 1235 Z/2013  (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 200 tis. Kč z Programu podpory sportu Basketbalovému klubu Pardubice o.s., IČ 67441629, 
na úhradu části energií v městské basketbalové hale v Pardubicích na Dukle v roce 2013. 
 
 
Návrh č. 3 
Přijaté usnesení č. 1236 Z/2013  (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 100 000,- Kč z Programu podpory sportu klubu Hvězda SKP Pardubice, IČ 26650193, na 
úhradu části energií na Městském atletickém stadionu v Pardubicích na Dukle v roce 2013. 
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Návrh č. 4 
Přijaté usnesení č. 1237 Z/2013  (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 100 000,- Kč z Programu podpory sportu klubu Automotoklub Zlatá přilba Pardubice, IČ 
42939097, na úhradu části energií plochodrážního stadionu v Pardubicích - Svítkově v roce 2013. 
 
 
Návrh č. 5 
Přijaté usnesení č. 1238 Z/2013  (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 100 000,- Kč z Programu podpory sportu Basketbalovému klubu Studánka Pardubice, IČ 
26667444, na úhradu části nájemného v tělocvičnách ZŠ Pardubice - Studánka v roce 2013. 
 
 
Návrh č. 6 
Přijaté usnesení č. 1239 Z/2013  (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 100 000,- Kč z Programu podpory sportu klubu SK DFO Pardubice o.s., IČ 48613967, na 
úhradu části energií na Letním stadionu v Pardubicích v roce 2013. 
 
 
Návrh č. 7 
Přijaté usnesení č. 1240 Z/2013  (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 100 000,- Kč z Programu podpory sportu Tělocvičné jednotě SOKOL Pardubice I, IČ 
00527785, na úhradu části energií v nafukovací hale v Pardubicích na Olšinkách v roce 2013. 
 
 
Návrh č. 8 
Přijaté usnesení č. 1241 Z/2013  (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 70 000,- Kč z Programu podpory sportu klubu FC TORF Pardubice, IČ 60161701, na úhradu 
části nájemného v nafukovací hale v Pardubicích na Dukle a sportovní hale Pardubice - Dašická v 
roce 2013. 
 
 
Návrh č. 9 
Přijaté usnesení č. 1242 Z/2013  (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 300 000,- Kč z Programu podpory sportu klubu Sport club Plavecký areál Pardubice, IČ 
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15049949, na částečnou úhradu nákladů na nájemné bazénů Aquacentra Pardubice v roce 2013. 
 
 
Návrh č. 10 
Přijaté usnesení č. 1243 Z/2013  (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 70 000,- Kč z Programu podpory sportu Plaveckému klubu Pardubice, IČ 70852308, na 
částečnou úhradu nákladů na nájemné bazénů Aquacentra Pardubice v roce 2013. 
 
 
Návrh č. 11 
Přijaté usnesení č. 1244 Z/2013  (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 70 000,- Kč z Programu podpory sportu Klubu vodních sportů Pardubice o.s., IČ 27031900, 
na částečnou úhradu nákladů na nájemné bazénů Aquacentra Pardubice v roce 2013. 
 
 
Návrh č. 12 
Přijaté usnesení č. 1245 Z/2013  (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 500 000,- Kč z Programu podpory sportu Krasobruslařskému klubu Pardubice, IČ 48160377, 
na úhradu nájemného ledových ploch a nebytových prostor ČEZ arény Pardubice v roce 2013. 
 
 
Návrh č. 13 
Přijaté usnesení č. 1246 Z/2013  (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 6 000 000,- Kč z Programu podpory sportu klubu HC ČSOB Pojišťovna Pardubice, IČ 
60112476, na úhradu nájemného ledových ploch a nebytových prostor ČEZ arény Pardubice pro 
kategorie mládeže v roce 2013. 
 
 

19. 
Odvod neoprávněně použitých prostředků 

- STAŽENO  
 
 

21. 
Změny vyhlášek o odpadech  

 
Zpravodaj:  Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic 
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- požádala náměstka Brendla o doplňující informace → na základě novely zákona je od 1.1.2013 
v platnosti vyhláška, která umožňuje zpoplatnit další cílovou skupinu. Tou jsou cizinci s dlouhodobým 
pobytem zaregistrovaným u cizinecké policie (ve městě Pardubice cca 2,5 tis.). Tato problematika se 
týká mj. i studentů, kteří jsou na pardubické univerzitě v rámci výměnných studijních programů, dále 
klientů různých ubytoven, které mají sjednané smlouvy na likvidaci odpadů se soukromými 
společnostmi. Město se proto tímto problémem zabývá (řešeno ve spolupráci s tajemníky MO) a pro 
příští rok bude vyvíjet snahu tuto cílovou skupinu z vyhlášky vyčlenit.  

 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Jiří Srbek 
Miroslav Rubeš 
 
 
Přijaté usnesení č. 1248 Z/2013  (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
V y d á v á  
1. obecně závaznou vyhlášku č. X/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2012, o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. Znění obecně závazné vyhlášky č. X/2013 je přílohou tohoto 
usnesení. 
2. obecně závaznou vyhlášku č. X/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2012, o 
zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na území města Pardubic, včetně nakládání se stavebním odpadem. Znění 
obecně závazné vyhlášky č. X/2013 je přílohou tohoto usnesení. 
 
 

22. 
STAŽENO  

 
 

23. 
Řešení škodních událostí  

 
Zpravodaj:  Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
- upozornila na dodatečně předložené nové znění návrhů na usnesení s tím, že návrh č. 2 rada města na 

svém jednání nedoporučila zastupitelstvu města schválit. 
- předložila nový návrh na usnesení č. 3 (viz níže uvedený stažený návrh) 
- zrekapitulovala průběh událostí, důsledkem kterých městu vznikla škoda ve výši Kč 1.167.693,50. Pan 

Uchytil (vedoucí právního oddělení) a následně škodní komise se snažili vyhodnotit možné zavinění 
dotčených osob. Škodní komise doporučuje škodu nevymáhat, a to z důvodu toho, že nelze prokázat 
odpovědnost konkrétní osoby za vzniklou škodu.  

 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Simeon Karamazov – podal nový návrh na usnesení (viz přijaté usnesení č. 1250/2013) 
Aleš Uchytil, vedoucí právního odd. KT 
Miroslav Rubeš 
**** 
Jan Němec 
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Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 1249 Z/2013  (pro 25, proti 1, zdrž. 3, nehl. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
závěr škodní komise, že v případu soudního sporu s panem  **** nelze prokázat odpovědnost 
konkrétní osoby za vzniklou škodu. Závěr škodní komise je uveden v Protokolu o škodě, který je 
přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
 
Příloha usnesení není z důvodu ochrany osobních údajů na webových stránkách města zveřejněna. 
 
 
Návrh č. 4 
Přijaté usnesení č. 1250 Z/2013  (pro 25, proti 1, zdrž. 7, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
pořízení externího právního posudku ve věci vymáhání škody v souvislosti s problematickými 
výpověďmi panu **** a panu ****. 
 
 
Návrh č. 2 
Stažený návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S o u h l a s í  
s tím, že statutární město Pardubice bude vymáhat vzniklou škodu na subjektech uvedených v 
důvodové zprávě. 
 
 
Návrh č. 3 
Stažený návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S o u h l a s í  
s tím, že statutární město Pardubice nebude vymáhat vzniklou škodu ve výši 1.167.693,50 Kč. 
 
 

24. 
Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZmP k 31.12.2012  

 
Zpravodaj:  Alexandr Krejčíř, předseda kontrolního výboru 
- stručně okomentoval předložený materiál 
 
Bez rozpravy  
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Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 1251 Z/2013  (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
v evidenci plnění usnesení ponechat usnesení č.: 586/2002; 131/2003 - II,2; 52/2006; 1055/2008; 
1175/2009 - 2,3,4; 1252/2009; 1424/2009; 1455/2009; 1473/2009 - II; 1510/2009; 1552/2009; 
1611/2009; 1619/2009; 1693/2009; 1705/2009; 1773/2010; 1776/2010; 1841/2010; 1842/2010; 
1850/2010; 1852/2010; 1935/2010; 1936/2010; 1941/2010 - 1,2; 2000/2010; 2016/2010; 
2025/2010 - 1; 2026/2010; 2031/2010; 2097/2010 - II; 2098/2010 - II; 2110/2010; 2111/2010; 
2115/2010; 2126/2010; 2127/2010; 2130/2010 - 1, 2; 2132/2010; 88/2011; 89/2011; 90/2011 - 1; 
96/2011; 97/2011; 163/2011; 200/2011 - 1; 252/2011; 254/2011; 255/2011; 263/2011; 302/2011; 
317/2011 - 1, 2; 399/2011; 479/2011 - II; 482/2011; 487/2011; 491/2011; 535/2011 - 2; 543/2011; 
547/2011 - II; 548/2011; 549/2011; 551/2011; 673/2012; 855/2012 - 1, 2, 3; 884/2012; 1111/2012; 
1123/2012. 
 
 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 1252 Z/2013  (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
v evidenci plnění usnesení vyřadit ze sledování usnesení č.: 1045/2008; 1442/2009; 1458/2009; 
1610/2009 - 1; 1617/2009; 1684/2009; 1689/2009; 1780/2010; 1819/2010; 1933/2010; 1943/2010; 
1997/2010; 94/2011; 99/2011 - 1, 2; 189/2011; 383/2011; 400/2011; 402/2011 - 2; 478/2011; 
480/2011; 481/2011; 483/2011; 484/2011; 485/2011; 486/2011; 488/2011 - 1, 2, 3, 4, 5; 489/2011; 
490/2011; 492/2011; 495/2011 - II - 1, 2; 497/2011; 499/2011; 528/2011; 529/2011; 530/2011; 
531/2011; 532/2011; 533/2011; 534/2011; 535/2011 - 1; 546/2011; 550/2011; 678/2012; 707/2012. 
 
 

25. 
Diskuse  

 
Štěpánka Fraňková 
- informovala o jmenování vedoucí odboru hlavního architekta paní Ing. arch. Pavly Pannové. 
- podala informace k výběrovému řízení na ředitele Městské policie Pardubice (počet obdržených 

přihlášek, fáze výběrového řízení a složení výběrové komise). 
 
Miroslav Rubeš 
- upozornil, že se blíží termín 130. výročí narození letce Jana Kašpara a požádal o přípravu položení 

základního kamene jeho památníku. Do tohoto termínu budou známy i výsledky architektonické 
soutěže, proto navrhnul, aby návrhy byly vystaveny např. ve VČD. Uvedl, že je ochoten se v této věci 
nadále angažovat. 

 
Václav Snopek  
- požádal o předložení informativní zprávy k problematice Přednádraží 
reagoval M. Koláček – podrobný informativní materiál má v plánu předložit na květnovém zasedání ZmP; 
krátce informoval o současném stavu. 
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Aleš Vavřička 
- požádal náměstka M. Koláčka o předložení informativní zprávy k vývoji dlužného nájemného za 

pozemky pod Interhotelem Labe. 
 
Vladimír Bakajsa 
- upozornil na blížící se konec doby platnosti parkovacích karet a doporučil členům zastupitelstva, aby si 

k datu 1.4.2013 zakoupili nové parkovací karty (na pobočce DPMP a.s. v Pernerově ul.). 
 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin. 
 
 
Zvukový záznam ze zasedání je pro občany města Pardubic k dispozici na Organizačním oddělení MmP vč. 
možnosti poskytnutí jeho kopie. 
 

 
………………………………………….. 
    Štěpánka  F r a ň k o v á         

                   primátorka města 
 
O v ě ř o v a t e l é:        
 
 
Ladislav  K o u d e l k a 
 
……………………………….. dne …………………………... 
 

 
Evžen  E r b a n 
 
……………………………….. dne …………………………... 
 
 
 
Jména jsou uváděna bez titulů 
 
Originál zápisu včetně všech příloh je pro občany města Pardubic k dispozici na organizačním oddělení MmP. 
V Pardubicích dne 15. 3.2013       
Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační oddělení MmP 


