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1 MŠ Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 653 60157275 V souladu s matkou přírodou 61 850 51 850 44 080 Kč 85

2 MŠ Dobina, Erno Košťála 991, Pce 60159197
Ekologická výchova pro děti či mládež v 
rámci běžné školní docházky. 32 000 32 000 27 200 Kč 85

3 ZŠ Pardubice-Polabiny, Družstevní 305 48161292
Projekt Kouzelné bylinky, naučná bylinková 
spirála 45 400 45 400 27 240 Kč 60

4 ZŠ Pardubice-Polabiny, Družstevní 305 48161292
Ekovýchovné programy a jejich 
implementace do výchovně vzdělávacího 
procesu

22 650 22 650 22 650 Kč 90

5 ZŠ Pardubice-Polabiny, Družstevní 305 48161292
Žijeme a učíme se v souladu s přírodou- 
hmyzí hotely, důležitá součást přírody 10 225 10 225 8 700 Kč 80

6 ZŠ Pardubice-Polabiny, Družstevní 305 48161292
Žijeme, prožíváme a učíme se v souladu s 
přírodou - hmatová stezka 29 520 29 520 19 190 Kč 65

7
Spec. MŠ, ZŠ a praktická škola, Do Nového 
1131, Pce 60158981 Zachráněné veverky 7 300 6 600 6 600 Kč 95

8 MŠ Kytička, Gebauerova 1691, Pce 75018705 V síti Mrkvička usilujeme o kvalitní a trvale 
se zlepšující zařazení EV do celkového 

2 200 2 200 2 200 Kč 100

9 MŠ Kamínek, Ke Kamenci 1601, Pce 60159090 Cesta z města 2 860 2 400 2 400 Kč 100

10 MŠ Kamínek, Ke Kamenci 1601, Pce 60159090 Učíme se o přírodě 5 590 4 870 4 870 Kč 90

11 ZŠ Josefa Ressla, čp. 2258, Pce 46496921 Ekokoutek při ZŠ Resslova, Pardubice - 
III.etapa

64 124 50 000 42 500 Kč 80

12 Ekocentrum PALETA, z.s.,Štolbova 2874, Pce 64244873 Pomůcky k EV programům pro pardubické 
školy

60 000 36 000 36 000 Kč 90

Seznam podpořených projektů z programu podpory ekologické výchovy a osvěty 2021
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13 ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590, Pce 60158999
Programy ekologické výchovy v Ekocentru 
Paleta Pardubice 32 000 32 000 32 000 Kč 90

14 ZŠ Pardubice, Staňkova 128, Pce 48161306
Tmelení ekotýmu školy formou 
vzdělávacího pobytu 42 500 12 500 12 500 Kč 90

15 ZŠ Pardubice, Staňkova 128, Pce 48161306
Poplatky za účast na projektech Globe, 
Ekoškola, KEV, Mrkev 3 700 3 700 3 700 Kč 100

16 MŠ Na Třísle 70, Pce 60157372
Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější 
dar přírody 11 700 11 700 11 700 Kč 95

17 ZŠ Pardubice, Staňkova 128, Pce 48161306
Návštěva vzdělávacích programů Ekocentra 
Paleta 52 650 35 750 35 750 Kč 100

18 ZŠ Pardubice, Bratranců Veverkových 866 60159154
Program podpory ekologické výchovy a 
osvěty 2021 21 198 21 198 15 900 Kč 70

19 MŠ Pardubice nZm 1961, Pce 60157241 Zahrádka 8 800 8 800 6 600 Kč 75

20 MŠ Pardubice nZm 1961, Pce 60157241 Setkání se zvířátky 5 200 5 200 4 420 Kč 80

21 ZŠ Pardubice, Bratranců Veverkových 866 60159154
Program podpory ekologické výchovy a 
osvěty 2021 19 422 19 422 11 660 Kč 60

CELKEM 540 889 Kč 443 985 Kč 377 860 Kč
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-- Vyberte ---- Vyberte -- 
-- Vyberte -- 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 
 

 
 
Č. jednací:  
Č. spisu:  
Počet listů:  
Počet příloh:  
 
Vyřizuje: Mgr. Helena Vaněčková  

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

Telefon: 466 859 492 
Email: helena.vaneckova@mmp.cz 
 
Datum:  

 

 
 
 
 
 

NOTIFIKACE ZÁJMU O PRODLOUŽENÍ DOBY VÝPŮJČKY 
 
Dne 2.9.2010 byla mezi Pardubickým krajem, IČO: 70892822, se sídlem Komenského 125, 532 11 
Pardubice, jakožto půjčitelem a statutárním městem Pardubice, IČO:  00274046, se sídlem Pernštýnské 
náměstí, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice, jakožto vypůjčitelem uzavřena Smlouva o výpůjčce 
nebytových prostor (ve znění dodatků č. 1 – 3), jejímž předmětem je výpůjčka nebytových prostor  
včetně příslušenství a vybavení kanceláří ve vlastnictví Pardubického kraje, nacházejících se v budově 
čp. 12, nám. Republiky, 530 02 Pardubice, městem na dobu určitou, a to do 31.12.2021.  
 
Na základě rozhodnutí Rady města Pardubic přijatého dne …. usnesením č.j. R/…/2021 oznamuji 
Pardubickému kraji ve smyslu čl. IV. odst. 2 výše uvedené smlouvy o výpůjčce zájem města o 
prodloužení doby výpůjčky o dalších 10 let, tj. do 31.12.2031. Ostatní smluvní podmínky zůstávají 
tímto nedotčeny. 
 
Zároveň si Vás dovoluji požádat o potvrzení, že uvedenou notifikaci zájmu o prodloužení doby výpůjčky 
berete na vědomí.  
 
Děkuji. 
 
S pozdravem  

 
 
 
 

Ing. Martin Charvát 
primátor města Pardubic 



Příloha usnesení - žádosti o prodloužení termínů

Přiřazeno Org. 
jednotk
a

Název Odstav
ec

Stav Původní KT Text úkolu Komentář Zodpovědná 
osoba

Nový KT

Holečková 
Gabriela

OMI Úkol na základě usnesení 
RM/461/2015 (13855)

1 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.01.2021 Rady města Pardubic schvaluje zřízení věcného břemene 
na části p.p.č. 96/15, p.p.č. 96/8, p.p.č. 2654/8, p.p.č. 
29/5, p.p.č. 2654/6, p.p.č. 2661/2, p.p.č. 2664/4, p.p.č. 
2664/5, p.p.č. 29/1, p.p.č. 2532/14 k.ú. Pardubice ve 
prospěch společnosti EDERA Group a.s., IČ 27461254, se 
sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic 
2789, za jednorázovou úhradu ve výši 300,- Kč/bm+DPH 
spočívajícího v uložení a provozování optické sítě v rámci 
stavby " Metropolitní optická síť - Pernštýnské náměstí" 
za podmínky SÚ MmP uvedené v důvodové zprávě.
Z: Dagmar Balousová
T: 31.3.2016

29. 1. 2021 7:24 Holečková Gabriela:
 Dle sdělení investora část trasy se nebude realizovat, 
některé části trasy jsou již zrealizovány. S ostatním se 
čeká na průzkum průchodnosti stávajících tras IT 
města Pce, neboť v rámci této akce investora, by 
mohlo dojít i k uložení nových kabelů v majetku 
města. Naše stávající trasa je v nějakém úseku 
poškozená.

Macela Miroslav 31.01.2022

Holečková 
Gabriela

OMI Úkol na základě usnesení - 
R/4400/2016

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.01.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o zřízení 
věcného břemene na část p.p.č. 1074/90, části p.p.č. 
1080/1 k.ú. Lány na Důlku s Pardubickým krajem, IČ 
70892822.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31.12.2017

28. 1. 2021 8:29 Holečková Gabriela:
Situace je stále stejná, stále nemáme vyjádření druhé 
strany, tj. Pardubického kraje.

Macela Miroslav 31.01.2022

Holečková 
Gabriela

OMI Úkol na základě usnesení - 
R/7021/2018

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.01.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu 
o zřízení věcného břemene na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 331/15, p.p.č. 251/4, p.p.č. 372/1, 
p.p.č. 2672/8, p.p.č. 252/1, p.p.č. 252/29, p.p.č. 252/11, 
p.p.č. 3866 a p.p.č. 2583/50, vše v k.ú. Pardubice, se 
společnosM EDERA Group a.s., IČO 27461254.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019

29. 1. 2021 7:33 Holečková Gabriela:
 Dle sdělení investora je uložení kabelů v severní části 
trasy na Sukově třídě koordinováno s uložením 
přípojky měnírny pro DpmP, jižní část trasy u 
Magnumu ještě není uložena. Ostatní je hotovo.

Macela Miroslav 31.01.2022
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Holečková 
Gabriela

OMI Úkol na základě usnesení - 
R/7026/2018

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.01.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu 
o zřízení věcného břemene na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 882/2, p.p.č. 882/8, p.p.č. 865/8, 
p.p.č. 882/5, p.p.č. 880/10, p.p.č. 864/58, p.p.č. 864/56, 
p.p.č. 864/1, p.p.č. 877/6, p.p.č. 882/41, p.p.č. 2730/7, 
p.p.č. 2731/1, p.p.č. 2731/10, p.p.č. 890/6, p.p.č. 2731/6, 
p.p.č. 2981/26, p.p.č. 2981/25, p.p.č. 2981/24, p.p.č. 
2981/17, p.p.č. 2981/5, p.p.č. 2981/13, p.p.č. 2731/9, 
p.p.č. 2981/9, p.p.č. 3679/5, p.p.č. 3679/4, p.p.č. 849/1, 
vše v k.ú. Pardubice, a na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 136/23, p.p.č. 136/28, p.p.č. 129/16, p.p.č. 
129/15, p.p.č. 95/1, p.p.č. 98/6, p.p.č. 387/1, p.p.č. 
351/21, p.p.č. 351/22, vše v k.ú. Studánka, se společností 
UPC Česká republika, s.r.o., IČO 00562262.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019

28. 1. 2021 9:46 Holečková Gabriela:
 Stavba ještě není zrealizována. S investorem stavby je 
velmi těžké se spojit.

Macela Miroslav 31.01.2022

Holečková 
Gabriela

OMI Úkol na základě usnesení - 
R/7027/2018

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.01.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a zřízení věcného 
břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 
672/3, p.p.č. 672/2, p.p.č. 673/3, p.p.č. 644/3, p.p.č. 2738, 
p.p.č. 2740/4, p.p.č. 2741/4, st.p.č. 472/19, p.p.č. 2741/6, 
p.p.č. 2741/7, p.p.č. 630/10, p.p.č. 2742/146, p.p.č. 
2730/1, p.p.č. 598/38, p.p.č. 599/2, p.p.č. 2772/7, vše v 
k.ú. Pardubice, se společností UPC Česká republika, s.r.o., 
IČ 00562262.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 1. 2019

28. 1. 2021 9:45 Holečková Gabriela:
 Stavba ještě není zrealizována. S investorem je velmi 
těžké se spojit.

Macela Miroslav 31.01.2022

Vodrážková 
Soňa

OMI Úkol na základě usnesení - 
R/7794/2018

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.05.2020 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o zřízení 
budoucího věcného břemene a následně smlouvu o 
zřízení věcného břemene na části pozemku označeného 
jako p.p.č. 3735 v k.ú. Pardubice a na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 627/1, p.p.č. 249/8, vše v k.ú. 
Rosice nad Labem, se společností Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s., IČO 60108631.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 4. 2019

7. 1. 2021 13:08 Vodrážková Soňa:
 Dle sdělení paní Horákové ze spol. VAK byla stavba 
dne 15.12.2020 zkolaudována, nyní čekáme na dodání 
geometrického plánu, aby mohla být uzavřena 
smlouva o zřízení věcného břemene.

Macela Miroslav 30.06.2021

Holečková 
Gabriela

OMI Úkol na základě usnesení - 
R/7796/2018

3 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.01.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o zřízení 
věcného břemene na částech pozemků označených jako 
p.p.č. 2774/54 o výměře cca 211 m2, p.p.č.2797/1 o 
výměře cca 60 m2 a p.p.č. 2798/24 o výměře cca 89 m2, 
vše v k.ú. Pardubice, s Českou republikou s právem 
hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční 
dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 4. 2019

28. 1. 2021 9:54 Holečková Gabriela:
 Byly předloženy geometrické plány na zaměření 
staveb na pozemcích v majetku SŽ. SŽ bude požádána 
o součinnost při uzavírání smlouvy o zřízení věcného 
břemene.

Macela Miroslav 31.01.2022
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Míča Miroslav OZP Úkol na základě usnesení - 
R/1436/2019

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.12.2020 Rada města Pardubic Pověřuje náměstkyni Helenu 
Dvořáčkovou jednáním se zástupci státních organizací o 
předání investorství mokrého poldru některé státní 
organizaci.
Z: Ing. Helena Dvořáčková

6. 1. 2021 14:33 Míča Miroslav:
 Projekční kancelář schválená Radou města Pardubic 
odmítla podepsat smlouvu o dílo na zpracování PD k 
územnímu řízení. Zpracování PD je dobrým výchozím 
bodem pro jednání se státními organizacemi o 
převzeM investorství. 
Podklady k mokrému poldru byly předányv prosinci 
2020 panu poslanci Kolovratníkovi k jednání se ŘSD o 
možnosti využití zeminy z výkopu pro stvbu SV 
obchvatu.

Nadrchal Jan 31.12.2021

Vodrážková 
Soňa

OMI Úkol na základě usnesení - 
R/1705/2019

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.01.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu 
o zřízení věcného břemene na částech pozemků 
označených jako st.p.č. 454, p.p.č. 151/35, p.p.č. 151/36, 
p.p.č. 151/38, p.p.č. 151/24, p.p.č. 151/45, p.p.č. 151/41, 
p.p.č. 207/27, vše v k.ú. Ohrazenice se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063 - akce 
„MIMO4x4_O2_8_U_PUYTR_OK“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 7. 2020

21. 1. 2021 9:17 Vodrážková Soňa:
 Dle sdělení p. Soukupové je stavba již dokončena a 
nyní se čeká na dodání geometrického plánu, aby 
mohla být uzavřena smlouva o zřízení věcného 
břemene.

Macela Miroslav 30.04.2021

Vodrážková 
Soňa

OMI Úkol na základě usnesení - 
R/2469/2019

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.12.2020 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu 
o zřízení věcného břemene na část pozemku označeného 
jako p.p.č. 3647/32 v k.ú. Pardubice s Českou republikou s 
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, 
v rámci akce „Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích“.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 12. 2020

6. 1. 2021 8:48 Vodrážková Soňa:
 Dle sdělení Ing. Pavla Bureše z odboru dopravy byla 
akce již zrealizována a nyní bude doložen geometrický 
plán.

Macela Miroslav 31.12.2021

Javůrková 
Alena

OMI Úkol na základě usnesení - 
R/2864/2020

4 Žádost o 
prodloužení 
termínu

28.02.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o umístění 
reklamního zařízení - 1 ks informační směrové tabule o 
rozměru 1 m2 (označení „P“) na části pozemku 
označeného jako p.p.č. 2772/18 v k.ú. Pardubice s 
Hynkem Doleželem, nar. 14. 8. 1974, trvale bytem třída 
Míru 450, Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 28. 2. 2021

25. 2. 2021 9:24 Javůrková Alena:
 Smlouva o umístění reklamního zařízení nebyla do 
dnešního dne uzavřena z důvodu, že žadatel na výzvy 
k uzavření smlouvy nereagoval.  Vzhledem k tomu, že 
se jedná o lokalitu kolem nadjezdu u nemocnice, který 
se bude rekonstruovat, bude se žadatelem 
projednáno stažení žádosti.

Macela Miroslav 30.11.2021

Javůrková 
Alena

OMI Úkol na základě usnesení - 
R/2864/2020

5 Žádost o 
prodloužení 
termínu

28.02.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o umístění 
reklamního zařízení - 1 ks informační směrové tabule o 
rozměru 1 m2 (označení „P“) na části pozemku 
označeného jako p.p.č. 2772/7 v k.ú. Pardubice s Hynkem 
Doleželem, nar. 14. 8. 1974, trvale bytem třída Míru 450, 
Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 28. 2. 2021

25. 2. 2021 9:25 Javůrková Alena:
  Smlouva o umístění reklamního zařízení nebyla do 
dnešního dne uzavřena z důvodu, že žadatel na výzvy 
k uzavření smlouvy nereagoval.  Vzhledem k tomu, že 
se jedná o lokalitu kolem nadjezdu u nemocnice, který 
se bude rekonstruovat, bude se žadatelem 
projednáno stažení žádosti.

Macela Miroslav 30.11.2021
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Javůrková 
Alena

OMI Úkol na základě usnesení - 
R/2864/2020

6 Žádost o 
prodloužení 
termínu

28.02.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o umístění 
reklamního zařízení - 1 ks informační směrové tabule o 
rozměru 1 m2 (označení „P“) na části pozemku 
označeného jako p.p.č. 456/27 v k.ú. Pardubičky s 
Hynkem Doleželem, nar. 14. 8. 1974, trvale bytem třída 
Míru 450, Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 28. 2. 2021

25. 2. 2021 9:26 Javůrková Alena:
  Smlouva o umístění reklamního zařízení nebyla do 
dnešního dne uzavřena z důvodu, že žadatel na výzvy 
k uzavření smlouvy nereagoval.  Vzhledem k tomu, že 
se jedná o lokalitu kolem nadjezdu u nemocnice, který 
se bude rekonstruovat, bude se žadatelem 
projednáno stažení žádosti.

Macela Miroslav 30.11.2021

Pilná Vladimíra OMI Úkol na základě usnesení - 
R/2874/2020

3 Žádost o 
prodloužení 
termínu

28.02.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít nájemní smlouvu na 
nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 34/5 o 
výměře cca 360 m2, p.p.č. 37/15 o výměře cca 9 m2, 
p.p.č. 338/6 o výměře cca 145 m2, vše v k.ú. Drozdice s 
Ladislavem Sauerem, nar. 4. 4. 1957, trvale bytem 
Drozdice 17, Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 28. 2. 2021

19. 2. 2021 13:12 Pilná Vladimíra:
 Žadatel nájemní smlouvu zatím neuzavřel, namítl 
vydržení, žádost je řešena právníkem OMI.

Macela Miroslav 31.12.2021

Pilná Vladimíra OMI Úkol na základě usnesení - 
R/2887/2020

4 Žádost o 
prodloužení 
termínu

28.02.2021 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít dodatek k nájemní 
smlouvě se společností ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou, 
IČO 48154954, o vyjmutí pozemků označených jako p.p.č. 
3678/15, p.p.č. 4269, p.p.č. 4270, vše v k.ú. Pardubice, 
p.p.č. 586/3, p.p.č. 586/4 v k.ú. Trnová.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 28. 2. 2021

19. 2. 2021 13:09 Pilná Vladimíra:
 Dodatek je v současné době v přípravě.

Macela Miroslav 30.06.2021

Hochmanová 
Renata

OE Úkol na základě usnesení - 
R/3693/2020

8 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.12.2020 Rada města Pardubic Ukládá Vedoucímu odboru rozvoje 
a strategie a vedoucímu ekonomického odboru v rámci 
každoroční přípravy rozpočtu města na následující rok 
zařadit požadavek do Návrhu rozpočtu města Pardubic 
na aktuální rok na pokrytí závazků definovaných v 
AKCIONÁŘSKÉ DOHODĚ (do roku 4/2035 - období 15 let, 
resp. hokejových sezon) ve společnosti HOCKEY CLUB 
DYNAMO PARDUBICE a.s. (dále jen HC), jejichž souhrnná 
výše činí 17,1 mil. Kč na dotační podporu mládeže HC, a 
maximálně 13 mil. KČ + příslušná DPH (21 % činí + 2,73 
mil. Kč) pro roky 2021, 2022, 2023 a 2024 s tím, že pro 
rok 2025, přesně od 1.5. 2025, je nutné počítat s indexací 
růstu těchto položek o + 5 %. Tato indexace (+ 5 %) bude 
následně uplatněna v roce 2031, přesně od 1.5.2031 na 
dalších 5 hokejových sezón. 
T: k 31.12. aktuálního roku 
Z: ekonomický náměstek

14. 1. 2021 8:32 Hochmanová Renata:
 úkol platný do roku 2025

Mazuch Jan 31.12.2021
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Příloha usnesení - žádosti o prodloužení termínů

Šebestyánová 
Kamila

ORS Úkol na základě usnesení - 
R/3706/2020

1 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.12.2020 Rada města Pardubic Ukládá ORS zmapovat klíčové 
stavební investiční záměry města (nad 20 mil. Kč), a to 
sběrem podnětů od odborů magistrátu, městských 
obvodů, organizací města (příspěvkových organizací, 
obchodních společnosM ad.).
Z: Miroslav Čada, vedoucí ORS
T: 31.12.2020

8. 1. 2021 11:17 Šebestyánová Kamila:
 Od února 2021 ORS předpokládá plně funkční SW 
aplikaci Portfolio projektů. Aplikace je již v provozu 
s nastavenými právy na portále města. Aplikace 
obsahuje významné investiční projekty, které splňují 
parametry projektového řízení nebo projekty s dotační 
agendou nebo projekty s investičními záměry nad 6 
mil. Kč. V současné době je finalizována směrnice 
s názvem Portfolio projektů, která stanovuje definice, 
vazby, práva a povinnosti jednotlivých přístupů do 
aplikace tak, aby data byla aktuální. S vazbou na 
Portfolio projektů, jeho realizaci a aktualizaci byl 
zřízen projektový tým pod vedením projektového 
manažera pro pravidelnou koordinaci Portfolia 
rozpočtů, akčních plánů, rozpočtu města a jeho 
pravidelných změn v průběhu roku. Stanoveny jsou 
pevné termíny pro rok 2021 pro aktualizace Portfolia a 
změny rozpočtu i v návaznosti na akční plány. Tento 
úkol je třeba plnit více systémovými opatřeními a je 
tak svým charakterem trvalý a průběžný, jak je i 
popsáno v projektovém záměru Portfolia projektů a 
Identifikační listině projektu z 10/2020. 

Čada Miroslav 30.06.2021

Kavalírová 
Zuzana

OHA Úkol na základě usnesení - 
R/3707/2020

1 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.12.2020 Rada města Pardubic Ukládá OHA zmapovat plochy 
(ucelená území) ve vlastnictví města (a jeho organizací), 
která mohou být využita k přestavbě nebo výstavbě, 
včetně podmínek daných územním plánem (platným a 
návrhem nového) a dalších limitů využití (nájemních 
smluv, věcných břemen, ochranných pásem ad.).
Z: Zuzana Kavalírová, vedoucí OHA
T: 31.12.2020

8. 3. 2021 9:49 Kavalírová Zuzana:
 Nyní probíhá upřesnění rozsahu mapovaných ploch ve 
spolupráci s iniciátorem úkolu (zastupitelem 
Kutílkem), zástupcem KSSC (předsedou Příhodou) a 
zástupcem KUA (místopředsedou Vacíkem). Poté 
budou k jednotlivým plochám doplněny požadované 
informace. Žádáme o prodloužení termínu do 
31.8.2021. 

Kavalírová Zuzana 31.03.2021

Ptáček Martin OHA Úkol na základě usnesení - 
R/4066/2020

1 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.12.2020 Rada města Pardubic Nahrazuje usnesení R2490/2019 ze 
dne 2.12.2019 takto:
Rada města Pardubic ukládá OHA vypracování komplexní 
dopravní studie pro místní komunikaci S. K. Neumanna a 
navazující rychlodráhy (I/36) až po Zborovské náměstí 
(II/324) včetně křižovatek na obou koncích se 
zohledněním všech dopravních módů a výhledových 
napojení přilehlých území.
Z: Z.Kavalírová T: 31.12. 2020

8. 3. 2021 9:49 Kavalírová Zuzana:
 Nyní probíhá upřesnění rozsahu mapovaných ploch ve 
spolupráci s iniciátorem úkolu (zastupitelem 
Kutílkem), zástupcem KSSC (předsedou Příhodou) a 
zástupcem KUA (místopředsedou Vacíkem). Poté 
budou k jednotlivým plochám doplněny požadované 
informace. Žádáme o prodloužení termínu do 
31.8.2021

Kavalírová Zuzana 31.08.2021

Valášková 
Kristina

OMI Úkol na základě usnesení - 
R/4849/2020

3 Žádost o 
prodloužení 
termínu

28.02.2021 Rada města Pardubic Ukládá odboru majetku a investic 
provést změny nájemních smluv dle bodu I. a II. tohoto 
usnesení.
Z: Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP OMI
T: 28. 2. 2021

1. 3. 2021 11:24 Valášková Kris`na:
 Dva nájemci se dosud nedostavili k podpisu dodatku k 
nájemní smlouvě. Ostatní dodatky podepsány.

Srbová Ivana 30.04.2021
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Kudrnová 
Romana

OMI Úkol na základě usnesení - 
R/4801/2020

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

31.01.2021 Rada města Pardubic Ukládá odboru majetku a investic 
zajis`t změnu nájemní smlouvy podle bodu I.
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T: 31.01.2021

1. 2. 2021 15:43 Kudrnová Romana:
 Vzhledem k tomu, že Spolek Spanish Club v současné 
době žádá o ukončení nájemní smlouvy dohodou, 
bude třeba usnesení R/4801/2020 v Radě města zrušit. 
Prosíme o prodloužení termínu plnění.

Srbová Ivana 30.04.2021

Pilař Martin OMI Úkol na základě usnesení - 
R/4973/2021

1 Žádost o 
prodloužení 
termínu

28.02.2021 Rada města Pardubic Schvaluje změny nájemních smluv 
uzavřených s jednotlivými nájemci bytů v domě č. p. 300 
a 301, ul. Sluneční, Pardubice spočívající ve snížení 
výměry pronajímaných bytů včetně jejich příslušenství z 
důvodu provedené rekonstrukce balkonů a tím také ve 
snížení nájemného, a to s účinností od 1.2.2021. Bližší 
specifikace změn a bytů, kterých se změny týkají, je 
uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení.

1. 3. 2021 6:32 Pilař Mar`n:
 Dodatky k nájemním smlouvám jsou připraveny, 
jednotliví nájemci jsou postupně zváni k jejich 
podpisu, vzhledem k časové náročnosti procesu je 
žádáno o prodloužení termínu plnění.

Srbová Ivana 02.04.2021
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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  
 

uzavřené dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

Smluvní strany 
 

Objednatel:    Statutární město Pardubice 
se sídlem:    Pernštýnské náměstí 1, Staré Město, 530 21 Pardubice 
zastoupen ve věcech smluvních:             Ing. Martinem Charvátem - primátorem  
kontaktní osoba:   Mgr. Iva Bartošová, vedoucí Odboru sociálních věcí Magistrátu 

města Pardubic, tel: 736 519 042 
IČ:     00274046   
DIČ:      CZ00274046 
bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice  
číslo účtu:     326-561/0100  
(dále jen „Objednatel“)     
                 
a 
 
dodavatel:    BERSERK SECURITY s.r.o. 
se sídlem:              Lidická 374,  530 09 Pardubice - Polabiny  
zastoupen:            Pavlem Jenčíkem, jednatelem  
zastoupen ve věcech smluvních:     Pavlem Jenčíkem  
kontaktní osoba:    Pavel Jenčík, tel: +420608222666,  

e-mail: pavel.jencik@berserk-security.cz 
IČ:      28818181  
DIČ:      CZ28818181 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:     43-9377440277/0100   
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Hradci Králové oddíl c, vložka 
29222 
(dále jen „Dodavatel“)   

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb  
(dále jen „Dodatek“) 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
 

 
1. Smluvní strany mezi sebou dne 21.10.2020 uzavřely Smlouvu o poskytování služeb, jejímž 

předmětem je závazek Dodavatele zajistit komplexní ostrahu objektu specifikovaného v čl. I. 
předmětné Smlouvy (dále jen „objekt“), a to za podmínek dále uvedených v předmětné Smlouvě a 
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závazek Objednatele za řádně poskytnuté služby zaplatit, a to taktéž za podmínek uvedených 
v předmětné Smlouvě. 

 
2. S ohledem na skutečnost, že Krajská hygienické stanice Pardubického kraje nařídila Objednateli 

prostřednictvím svého rozhodnutí č.j. KHSPA 3713/2021/Ř-Pce ze dne 3. 3. 2021, nové mimořádné 
opatření při epidemii spočívající ve vyčlenění bytů v objektu k bydlení nově nejednom č. p. 1119 ale i 
č.p. 1117, nacházejícím se na Bílém Předměstí, v Husově ulici, který je součástí stavební parcely č. 
3509 v obci a katastrálním území Pardubice, na níž stojí, k ubytování fyzických osob bez přístřeší, 
kterým byla uložena karanténa nebo domácí izolace pro diagnostikované onemocnění COVID-19 
způsobené novým koronavirem SARS CoV-2 a nebyly hospitalizovány a nejsou schopny zajistit svoji 
potřebu bydlení, a spočívající v zajištění provozu nemovitosti nově od 1. 4. 2021 až do odvolání pro 
občany obcí ve správním obvodu ORP Pardubice, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1.  

 

II. 
Předmět Dodatku 

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na tom, že: 
a. Čl. I. předmětné smlouvy se mění tak, že nově zní takto: 

 
Objednatel v souladu s rozhodnutími Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č.j. 
KHSPA 20559/2020/EPI-Pce ze dne 25.9.2020 a č.j. KHSPA 3713/2021/Ř-Pce ze dne 3. 3. 
2021, kterými mu bylo dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízeno mimořádné opatření při 
epidemii, vyčlenil byty v objektu k bydlení č. p. 1117 a č.p. 1119 na Bílém Předměstí, v 
Husově ulici, který je součástí stavební parcely č. 3509 v obci a katastrálním území 
Pardubice, na níž stojí, k ubytování fyzických osob bez přístřeší, kterým byla uložena 
karanténa nebo domácí izolace pro diagnostikované onemocnění COVID-19 způsobené 
novým koronavirem SARS CoV-2 a nebyly hospitalizovány a nejsou schopny zajistit svoji 
potřebu bydlení, a zajistil provoz nemovitosti od 1.10.2020 na dobu neurčitou pro občany 
obcí ve správním obvodu ORP Pardubice. 
 

b. Čl. VII. odst. 1. předmětné smlouvy se mění tak, že nově zní takto: 
 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to ode dne 1.10.2020. Ustanovení čl. III. odst. 4 
této Smlouvy (max. finanční rámec plnění smlouvy) tímto není dotčeno. 
 

II. 
Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou 
nadále platná a účinná. 

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení.  

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. 
Účinnosti nabývá tento Dodatek okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění.  

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

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

6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 
504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 
7. Smluvní strany si tento Dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné 

vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což 
potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy. 

 
 
 

       V Pardubicích dne ………………..   V Pardubicích dne …………………. 
 
       za Objednatele     za Dodavatele 
             
 
 
 
        .................................................                ................................................. 
 Ing. Martin Charvát                                                               Pavel Jenčík 

primátor                                                              jednatel 
        statutárního města Pardubice        BERSERK SECURITY s.r.o. 



Příloha č. 1 Smlouvy o v!půjčce 
 
Seznam sbírkov!ch předmětů, které jsou předmětem v!půjčky: 
 
   1/  Inv.č. Ok 0001  Pouta 
 Pouta na ruce, tzv. klepeta. Německo, II. světová válka. Bez klíčků. 
 V!robní číslo 18575. 
 Lehk! kov, zřejmě dural. 
 Max.délka 24,5 cm, max. "ířka 10 cm. 
 Uzavřená-bez klíčků nelze otevřít. 
 Jednotlivé díly spojeny třemi kovov!mi destičkami na čepech. 
 Na ka#dé straně pout kromě v!robního čísla nápis: 
 DEUTSCHE POLIZEI 
 D.R.PAT. 
 AUGUST SCHWARZ 
 BERLIN S.W.11 
  Materiál za"l!, funkční části se stopami pou#ívání. Bylo na ně jednodu"e vyryto  
 "CWIEKAKA" a "SEP". 
           Pojistná cena: 10 000 Kč 
 
    2/  Inv.č. Ok 0002 Pouta 
 Pouta na ruce, tzv. klepeta. Německo, II. světová válka. Bez klíčků. 
 V!robní číslo 18578. 
 Lehk! kov, zřejmě dural. 
 Max.délka 24,5 cm, max. "ířka 10 cm. 
 Jedno rameno je otevřené, proto#e uzamykací mechanismus je po"kozen. 
 Jednotlivé díly spojeny třemi kovov!mi detičkami na čepech. 
 Na ka#dé straně pout kromě v!robního čísla nápis: 
 DEUTSCHE POLIZEI 
 D.R.PAT. 
 AUGUST SCHWARZ 
 BERLIN S.W.11 
 Materiál za"l!, funkční části se stopami pou#ívání.  
          Pojistná cena: 10 000 Kč 
 
   3/   Inv. č. Ok 0003 Předváděcí řetízky 
 Předváděcí řetízky (tzv.téčka). Snad z pardubického Gestapa nebo jiného německého  
 vězení za II. sv. války 
 Dva kovové segmenty ve tvaru písmene T jsou spojeny řetízkem. 
 Značení v!robce ani u#ivatele není. 
 Povrch niklovan!m niklování na vět"ině plochy opadané, jemná plo"ná koroze, stopy  
 pou#ívání. 
 Celková délka 34,5 cm, max. "ířka 9 cm. 
         Pojistná cena: 5000 Kč 
 
  4/   Inv.č. Ok 000 Předváděcí řetízky 
 Předváděcí řetízky (tzv.téčka). Snad z pardubického Gestapa nebo jiného německého  
 vězení za II. sv. války 
 Dva kovové segmenty ve tvaru písmene T jsou spojeny řetízkem. 
 Značení v!robce ani u#ivatele není. 



 Povrch niklovan!m niklování opadává, jemná koroze. 
 Celková délka 34,5 cm, max. "ířka 9 cm. 
         Pojistná cena: 5000 Kč 
 
5/    Inv.č. Ok 0005  Okovy 
 Okovy na nohy. 
 Snad z pardubického Gestapa nebo jiného německého vězení za II. sv. války 
 Dva okovy, uzavírané "roubem s patentní trojhrannou hlavicí jsou spojeny masivním  
 řetězem. 
 Kov odrezen!, v barvě kovu bez povrchové úpravy. 
 Neznačeno v!robcem, ani u#ivatelem. 
 Celková délka 84 cm, průměr otvorů pro nohy 8 cm. 
       Pojistná cena: 20 000 Kč 
 
6/    Inv.č. Ok 0008 Obu"ek 
 Obu"ek, snad z pardubického Gestapa nebo jiného německého vězení za II. sv. války 
 Ocelová směrem vpřed se zu#ující pru#ina.  
 Vzadu zasazena do plechového pouzdra, na něm# jsou zbytky černění. Na hlavici  
 poiuzdra jsou plastická písmena ML-čísi logo. 
 Na hlavici připevněn ko#en! řemínek proti vypadnutí z ruky. 
 Cel! předmět je černěn!, nyní napaden jemnou korozí. 
 Celková délka 36 cm, max. průměr rukojeti 18 mm. 
 Amatérská v!roba. 
       Pojistná cena: 5000 Kč 
 
7/   Inv.č. Ok 0009  Obu"ek 
 Obu"ek, snad z pardubického Gestapa nebo jiného německého vězení za II. sv. války 
 Ocelová směrem vpřed se zu#ující pru#ina je zakončena olověn!m nálitkem. Vzadu  
 zasazena do plechového pouzdra, pota#eného hnědou ků#í.  
 Celková délka 31 cm, max. průměr 26 mm. 
 Kov povrchově zkorodovan!. Ků#e odřená-stopy pou#ívání. 
 Amatérská v!roba, bez jakékoli signatury nebo značení majitele. 
       Pojistná cena: 5000 Kč 
 
8/   Inv.č. Ok 0010  Obu"ek 
 Obu"ek, snad z pardubického Gestapa nebo jiného německého vězení za II. sv. války 
 V hnědém ko#eném obalu v přední části olověná (?) kulička, na ni navazuje pru#ina- 
 obojí za"ito v ků#i. Navazuje prou#ek ků#e, zakončen! očkem k provléknutí prstu (očko  
 proti vypadnutí). 
 Ků#e lesklá, stopy velmi intenzivního no"ení a pou#ívání, odřené, v  prostoru pru#iny  
 prodřené. 
 Celková délka cca 31 cm, průměr kuličky 28 mm. Amatérská v!roba. 
       Pojistná cena: 5000 Kč 
 
9/  Inv.č. Ok 0024  Důtky 
 Důtky. Snad z pardubického Gestapa nebo jiného německého vězení za II. sv. války 
 Dřevěná hlazená rukojeť z nepříli" kvalitního světlého dřeva. Nelakovaná, ve spodní  
 části razítko v!robce A.G.K. 838. Délka rukojeti 30 cm. 
 Na rukojeť je nasazena ko#ená man#eta, která k ní připojuje sedm pruhů ků#e. Délka  
 průhů je cca 37 cm. 



 Ků#e man#ety lesklá. Minimální stopy no"ení nebo pou#ívání. 
       Pojistná cena: 5000 Kč 
 
10/  Inv.č. Ok 0029  Kůl popravčí 
 Popravčí kůl ze Zámečku v Pardubicích. Červen a# červenec 1942. 
 V!"ka 80 cm, průměr cca 18 cm. 
 Na černém podstavci, mírně nakloněn!. 
 Kůl byl původně evidentně rozříznut na dvě poloviny, později slo#ené k sobě. 
 Je silně po"kozen!, kusy dřeva chybí-byly od"típnuty střelami. Rozpraskan!. Jsou zde i  
 viditelné stopy drah střel. 
 Ke kůlu patří provazy-dvě tlou"ťky, které jsou kolem něj omotány. 
       Pojistná cena: 100 000 Kč 
 
11/ Inv.č. Ok 0032 Urna 
 Urna s popelem obětí z pardubického Zámečku. 1942 
 Plechová urna ze světlého za"lého kovu bez povrchové úpravy. Zaletovaná. Drobné  
 odřeniny. 
 Zdola nahoru se roz"iřuje. 
 V přední části urny místo pro "títek. $títek je papírov! s předti"těn!m formulářem  
 Městského krematoria v Pardubicích. Je vyplněn strojem "Část společného popele z  
 popraven!ch z Pardubic ze 40 lidí". 
 Na víku vyra#en kruhov! nápis: "Městské krematorium Pardubice. Úředně uzavřeno." 
 V!"ka urny 21 cm, průměr u víka 16 cm. 
 Obsahuje popel. 
       Pojistná cena: 50 000 Kč 
 
12/  Inv.č. Ok 0033  Urna 
 Urna s popelem obětí z pardubického Zámečku. 1942 
 Plechová urna ze světlého za"lého kovu bez povrchové úpravy. Zaletovaná. Drobné  
 odřeniny. 
 Zdola nahoru se roz"iřuje. 
 V přední části urny místo pro "títek, které je prázdné. 
 Na víku vyra#en kruhov! nápis: "Městské krematorium Pardubice. Úředně uzavřeno." 
 V!"ka urny 21 cm, průměr u víka 16 cm. 
 Obsahuje popel. 
       Pojistná cena: 50 000 Kč 
 
  13/ Inv.č.OK 0034 Urna 
 Urna s popelem obětí z pardubického Zámečku.  1942 
 Plechová urna ze světlého za"lého kovu bez povrchové úpravy. Zaletovaná. Drobné  
 odřeniny. 
 Zdola nahoru se roz"iřuje. 
 V přední části urny místo pro "títek, které je prázdné. 
 Na víku vyra#en kruhov! nápis: "Městské krematorium Pardubice. Úředně uzavřeno." 
       V!"ka urny 21 cm, průměr u víka 16 cm. 
       Obsahuje popel. 
       Pojistná cena: 50 000 Kč 
 
 14/  Inv. č. OK 41  Rakev 

Rakev, v ní# byla odvá#ena těla popraven!ch z pardubického Zámečku do krematoria. 



Skládá se z víka a dna, dno je vyplechované.  
Pou#ívala se vícenásobně. Dřevo nehlazené, bez nátěru s nápisy pocházejícími zřejmě z 
v!roby předmětu. 
2 kusy 

       Pojistná cena: 200 000 Kč (100 000 Kč za kus). 
 
15/  Inv. č. Un 0162 Dětská suk!nka 

Dětská suk!nka z Le#áků. Potrhaná, dříve zřejmě červené barvy. Se stopami intenzivního 
vystavován v minulosti. Zapínání na patentky, značení v!robce není.Rozměry: ".52 cm,  
v: 36 cm. 

       Pojistná cena: 100 000 Kč 
 
16/  Inv. č. Un 0188  Ko"ile 

Pánská ko"ile s dlouh!m rukávem, kostkovaná, prostřílená, velké plochy neodstraněné 
krve, pochází od popraven!ch ze Zámečku, nalezeno mezi předměty, které s tím mají 
souvislost,  
Stav: po"kozeno moly, od války neprané, jen mechanicky či"těné, za"lé 

       Pojistná cena: 100 000 Kč 
 
17/ Inv. č. Un 0190 #aty dámské  

$aty dámské, modré, silně po"kozené moly, podle tradice někoho z popraven!ch na 
Zámečku v Pardubicích. 
Červená "ňůra, červené knoflíky. 
Stav: silně po"kozené moly, vystavitelné, opatrně manipulovat 

       Pojistná cena: 100 000 Kč 
 
18/ Inv. č. Mil 2697 Pu"ka  

Pu"ka opakovací Mauser vz.1898, rá#e 7,92 mm Mauser, původní v!robce arzenál v  
Gdaňsku (Danzig), v!robní číslo: 4359. 
Standardní provedení pu"ky Mauser 98 z I. světové války (respektive z období těsně po  
ní) v úpravě pro II. světovou válku, která spočívá v zahnuté klice závěru. Pu"ka v"ak má  
zachovalé původní velké hledí, typické pro I. světovou válku. 
Na pouzdru závěru je signatura původního v!robce  a vročení "1920 koruna DANZIG   
1917". Vpravo od nich jsou německé císařské přejímací značky. Vlevo od signatury je  
orlice, dr#ící v rukou #ezlo a ří"ské jablko a tamté# je v!robní číslo 4359 nn (zbraň je  
evidována na policii jen pod číslem 4359). Na pouzdru závěru zleva je také nápis  
"Gew.98". 
Na klice závěru je číslo S 8410 a na křidélku pojistky 1049. Závěr má zahnutou kliku a  
jeho původní číslo je odbrou"eno (?) 
Na hlavni vzadu vlevo se opakuje v!robní číslo 8890 a na dně nábojové schránky 2489 a 
 62. Na přední objímce je číslo 8E, na druhé 6. Na přední zprava je císařská přejímací  
značka, na druhé objímce zprava je číslo 15. 
Hledí je původní, velké, pro I. světovou válku se značkou "Gl.V." 
Na botce je číslo 1489 nebo 2489 (přerá#eno). 
 
Pa#ba původní, s novou politurou, ve které je několik drobn!ch oděrek.Z pravé strany  
do hlavi"tě druhotně vytlačeno značení Z SLT 030001/68. V!znam značení neznám. 
 
Ke zbrani patří nepůvodní ko#en! řemen z hnědé ků#e. 

 



Černění je druhotné přes stopy koroze, patrné nejvíc na přední čísti hlavně a pouzdru  
závěru, jako# i na botce. Hlaveň volná, závěr pohybliv!, spou"ťov! mechanismus  
funkční. Pa#ba původní, s novou politurou, ve které je několik drobn!ch oděrek 

       Pojistná cena: 100 000 Kč 
 
19/ Inv.č. Mil 2703 Pu"ka 

Pu"ka opakovací Mauser vz.1898, rá#e 7,92 mm Mauser, původní v!robce bavorská  
státní zbrojovka v Ambergu,  v!robní číslo: 2779. Rok v!roby 1917. 
Standardní provedení pu"ky Mauser 98 z I. světové války  v úpravě pro II. světovou  
válku, která ov"em spočívá pouze v zahnuté klice závěru. K v!měně původního vysokého 
 hledí za hledí moderněj"í-nízké nedo"lo, tak#e je zde stále původní vysoké hledí. 
Na pouzdru závěru je signatura původního v!robce  a vročení "koruna AMBERG 1917".  
Vpravo od nich jsou bavorské (nikoli německé vísařské) přejímací značky. Vlevo od  
signatury je bavorsk! lev s mečem a tamté# je v!robní číslo 2779 c (zbraň je evidována  
na policii jen pod číslem 2779). Na pouzdru závěru zleva je také nápis "Gew.98". 
Na klice závěru je číslo 9352, na křidélku pojistky pak 033. Závěr má zahnutou kliku- 
úprava "pro II. světovou válku". 
Na hlavni vzadu vlevo se opakuje v!robní číslo 2779 c, ale není tam obvyklá německá  
orlice. Na dně nábojové schránky je číslo 6554, německé císařské přejímací značky a  
číslo 54. Pod hledím jsou z obou stran na hlavni vyznačeny vzdálenosti, na které se  
střílí.  
Na hlavni je druhotně a velmi "patně čitelně vy"krábáno nebo mo#ná vyjiskřeno značení, 
z 
 něho# je čitelné:" DS-ZS  30001/486" 
 
Na přední objímce je zprava císařská přejímací značka, zleva číslo 1751. Na zadní  
objímce zprava je číslo 54 a zleva pak císařská přejímací značka. 
Na botce je číslo 3554, německá císařská přejímací značka a shluk písmen a čísel 2 S  
H 9. 
 
Pa#ba původní, s nepůvodní politurou, ve které je v"ak velké mno#ství drobn!ch i  
vět"ích oděrek a otlačků. Z pravé strany do hlavi"tě druhotně vytlačeno značení Z SLT  
030001/13. V!znam značení neznám. 
Vedle tohoto značení jsou také nepatrné zbytky staré německé císařské značky.  
Zdola v hlavi"ti je tu"it zbytky německé císařské přejímací značky, skoro zahlazené.  
 
Ke zbrani patří nepůvodní ko#en! řemen z hnědé ků#e, délkově staviteln!. 
 
Černění je druhotné, místy přes stopy nehluboké koroze, černěn! je i závěr, kter! je  
zaslepen!. Hlaveň zaslepená, resp. neprůchodná, závěr pohybliv!, spou"ťov!  
mechanismus funkční. Pa#ba původní, s nepůvodní politurou, ve které je velké mno#ství 
drobn!ch i vět"ích oděrek a  otlačků. Aktivní koroze na závěru, pouzdru závěru a hledí,  
na kterém byla poměrně rozsáhlá, byla odstraněna při konzervaci 2016.  

       Pojistná cena: 100 000 Kč 
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z 83. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 29.03.2021 od 10:00 hodin  

prostřednictvím videokonference 

Přítomni: 
Martin Charvát, Petr Kvaš, Jan Mazuch, Jan Nadrchal, Jakub Rychtecký, Tomáš Pelikán, Jiří Rejda, 
Vítězslav Štěpánek, Vladimír Martinec, Ludmila Ministrová, Vít Ulrych 
 
 
Radim Jelínek, vedoucí KP 
Michal Zitko, tajemník 
Věra Netolická, interní audit 

 

I. 
Schválení programu jednání 

Program 83. řádné schůze RmP dne 29.03.2021 byl schválen takto: (pro 11, proti 0, zdrž. 0, nehl.) 
 
1. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí v 
rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

P: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

2. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
- OMI 

P: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

3. Dotace z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty 
P: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Slach Roman, odbor životního prostředí 
4. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
– OIT 

P: Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 
Z: Bakrlík David, odbor informačních technologií 
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5. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
- Parkovací dům Mezi Mosty 

P: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 
Z: Ptáček Martin, odbor hlavního architekta 

6. Prodloužení smlouvy na výpůjčku nebytových prostor v budově nám. Republiky 12 
P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Z: Marek Petr, kancelář tajemníka 

7. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení RmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 
8. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - ORS 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Vojta Vít, odbor rozvoje a strategie 
Štefanča Branislav, odbor rozvoje a strategie 

9. Žádost o dotaci na projekt Obnova kapličky v Popkovicích 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Führerová Zora, odbor rozvoje a strategie 

Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 
10. Program valné hromady BK Pardubice a.s. 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Šebestyánová Kamila, odbor rozvoje a strategie 
11. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Musilová Renata, odbor ekonomický 

12. Akční plány komunitního plánování sociálních služeb na období 2021-2022 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Stránská Michaela, odbor sociálních věcí 
13. Odpisový a investiční plán příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic 

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

Burdová Martina, odbor sociálních věcí 
14. Souhlas zřizovatele 

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

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
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15. Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku - příspěvkové organizace ve školství 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Morávková Natálie, odbor školství, kultury a sportu 
16. Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování služeb 

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

Burdová Martina, odbor sociálních věcí 
17. Smlouva o výpůjčce s VČM - expozice Památníku Zámeček 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Rašková Kateřina, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
18. Ocenění nejlepších pedagogických pracovníků 

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

Šťásková Dana, odbor školství, kultury a sportu 
19. Projektový záměr a ILP - Centrum sociálních služeb Bělehradská 389, Pardubice 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Štefanča Branislav, odbor rozvoje a strategie 
20. Jmenování vedoucího OMI - revokace 

P: Zitko Michal, tajemník magistrátu 
Z: Zitko Michal, tajemník magistrátu 

Matičková Ivana, kancelář tajemníka 
21. Aktualizace Organizačního řádu 

P: Zitko Michal, tajemník magistrátu 
Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

22. Záležitosti komisí RmP 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Kutálková Lucie, kancelář primátora 

Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
23. Dodatek ke smlouvě mezi Statutárním městem Pardubice a Dostihovým spolkem a.s. o 
reklamě, propagaci a spolupráci 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

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

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
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25. Memorandum o porozumění při zavádění a provozování elektrických koloběžek na území 
města Pardubice 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Kvaš Petr, náměstek primátora 

26. Identifikační listina projektu letní stadion 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 
27. Diskuse 
Informativní zpráva:  
 
Územní studie Svítkov – Na Pašti 

P: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 
Z: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 

 
 

 

II. 
Jmenování ověřovatelů z 83. řádné schůze RmP dne 29.03.2021 

Ověřovateli zápisu ze 83. řádné schůze RmP byli jmenováni Petr Kvaš 
        Vít Ulrych 

 
 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
 
Rozprava: 

- V. Štěpánek: uvedl, že v návrzích č. 003 – 006 se jedná o tři dozory pro jednu stavbu (LS), 
považuje toto za dělení zakázek a doporučil otevřené výběrové řízení → reagoval J. Hruška 
s tím, že nesouhlasí a uvedl, že tímto způsobem se postupovalo např. při projektu CPD 

- P. Kvaš: doporučil nepodstupovat zbytečné riziko nařčení z dělení zakázek a navrhl schválit 
návrhy s uveřejněním → J. Hruška souhlasil s uveřejněním – viz doplnění bodu III. k návrhům 
č. 003 – 006 

- M. Charvát: konstatoval, že dojde ke „změně režimu výběrového řízení“. 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5410/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-013 
„Dostihové závodiště – nová vrátnice“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• R E O P v. o. s., IČO: 48155641 
• THS servis Pardubice s.r.o., IČO: 25917021 
• PT point s.r.o., IČO: 25944312 
• RONING spol. s.r.o., Pardubice, IČO: 62028405 
• TEREGO s.r.o., IČO: 64791581. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-013 „Dostihové závodiště – nová vrátnice“ hodnotící komisi v tomto 
složení: 
•   Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Milan Ujec - OITS/OMI. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5411/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-024 
„Oprava fasády a okapového chodníku – Mozartova 456“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k 
podání nabídky:  
• RONING spol. s.r.o., IČO: 62028405 
• R E O P  v. o. s., IČO: 48155641 
• Smilova Park s.r.o., IČO: 02147912 
• TEREGO s.r.o., IČO: 64791581 
• THS servis Pardubice s.r.o., IČO: 25917021. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-024 „Oprava fasády a okapového chodníku – Mozartova 456“ 
hodnotící komisi v tomto složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Milan Ujec - OITS/OMI. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5412/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-025 
„Revitalizace letního stadionu - Správce stavby + technický dozor investora SO – 01 Západní tribuna 
+ tréninkové hřiště“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• Libor Matoušek, IČO: 66812585 
• INGENIRING KRKONOŠE a.s., IČO: 27472493  
• astalon s.r.o., IČO: 27542009  
• SAFETY PRO s.r.o., IČO: 28571690  
• Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., IČO: 27504514. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-025 „Revitalizace letního stadionu - Správce stavby + technický dozor 
investora SO – 01 Západní tribuna + tréninkové hřiště“ hodnotící komisi v tomto složení: 
•   Bc. Jan Nadrchal  –  náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Milan Ujec - OITS/OMI. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zveřejnění výzvy k podání nabídek na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5413/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-026 
„Revitalizace letního stadionu - Technický dozor JUNIOR“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k 
podání nabídky:  
• Sinc s.r.o., IČO: 28814878 
• DH PRO s.r.o., IČO: 04885091 
• Ing. Jiří Bakeš IČO: 45975817, Chrudim 
• MALÍNSKÝ s.r.o., IČO: 25998153 
• Jiří Smolík, IČO: 72956283. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-026 „Revitalizace letního stadionu - Technický dozor JUNIOR“ 
hodnotící komisi v tomto složení: 
•   Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Milan Ujec - OITS/OMI. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zveřejnění výzvy k podání nabídek na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic. 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/5414/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-027 
„Revitalizace letního stadionu - Technický dozor, specialista SIL, SLP, ÚT, ZTI“ níže uvedené 
dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• Callipso Pardubice s.r.o., IČO: 25297236 
• Ing. Tomáš Srba, IČO: 04695461  
• ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s r.o., IČO: 46506187  
• Ing. Vladislav Vízner, IČO: 13551299  
• MAXIMUM CZ s.r.o., IČO: 25964984. 



  8 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-027 „Revitalizace letního stadionu - Technický dozor, specialista SIL, 
SLP, ÚT, ZTI“ hodnotící komisi v tomto složení: 
•   Bc. Jan Nadrchal - náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Milan Ujec - OITS/OMI. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zveřejnění výzvy k podání nabídek na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic. 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/5415/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-028 
„Revitalizace letního stadionu - Koordinátor BOZP“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 
nabídky:  
• Chaloupka BOZP s.r.o., IČO: 08792526  
• JAFIS s.r.o., IČO: 25963244  
• AZ Optimal s.r.o., IČO: 27510468  
• TURKE CZ s.r.o., IČO: 27524141 
• astalon s.r.o., IČO: 27542009.               

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-028 „Revitalizace letního stadionu - Koordinátor BOZP“ hodnotící 
komisi v tomto složení: 
•   Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Milan Ujec - OITS/OMI. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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zveřejnění výzvy k podání nabídek na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic. 

2 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členky rady Ludmily Ministrové podána informace o jejím poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5416/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a na základě čl. 14 odst. 5 - přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných 
zakázek o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-020 „Areál koupaliště Cihelna 
– rekonstrukce kartového systému“ dodavateli Vladimír Nekvinda, Pardubice, Zelené Předměstí, 
Mikulovická 1378, IČO: 66299918, s nabídkovou cenou 1.442.269,- Kč (neplátce DPH). 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5417/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a na základě čl. 14 odst. 4 - přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných 
zakázek o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-023 „Terminál B - likvidace 
autobazaru“ dodavateli Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČO: 25262572 s 
nabídkovou cenou 353.000,- Kč bez DPH. 

3 
Dotace z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty 

 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5418/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotací z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty subjektům uvedeným v 
tabulce, která je přílohou tohoto usnesení, a to ve výši uvedené ve sloupci "Navrhovaná výše 
dotace v Kč". 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací se subjekty uvedenými v usnesení č. 1 bodu I.  
 
Z: Ing. Miroslav Míča  
T: 30.6.2021 

 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotací z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty subjektům uvedeným v příloze 
návrhu tohoto usnesení. 

 

4 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu – OIT 

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5419/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-03 "Prodloužení technické podpory virtuálního 
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prostředí VMware o 1 rok“ dodavateli AutoCont a.s., Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, 
Hornopolní 3322/34, IČ: 04308697, s nabídkovou cenou 131 200,- Kč bez DPH (158 752,- Kč včetně 
DPH). 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5420/2021                       (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-05 "Prodloužení technické podpory diskových polí Dell“ 
dodavateli AutoCont a.s., Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Hornopolní 3322/34, IČ: 04308697, s 
nabídkovou cenou 416 000,- Kč bez DPH (503 360,- Kč včetně DPH). 

5 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - Parkovací dům Mezi Mosty 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- Uvedl, že vítězný projekt byl doporučen Komisí pro urbanismus a architekturu a obsahuje 

mimo jiné využití komerčních ploch.   
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5421/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 Směrnice zadavatele č. 1/2021, Zadávacího 
řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu „Parkovací dům Mezi 
Mosty" na základě doporučení hodnotící komise viz „Příloha – Zápis z hodnocení 25.2.2021“ výběr 
zhotovitele – společnost:  
Med Pavlík architekti s.r.o. 
Mezi Mosty 436, 530 03 Pardubice 
IČO: 05765871 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5422/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Ukládá 

OHA zajistit provedení výplaty cen a náhrad výloh spojených s účastí v soutěži soutěžícím, v 
souladu s výsledným rozhodnutím hodnotící komise.  
Z: Ing. arch. Zuzana Kavalírová 
T: 21.5.2021 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5423/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 

vypracovat provozně-ekonomický model pro akci „Parkovací dům mezi mosty“. Cílem je 
ekonomická udržitelnost celého projektu. Potenciálem je ekonomické zhodnocení pozemků 
prostřednictvím navrhované budovy s aktivní komerční plochou v této atraktivní lokalitě. V rámci 
řešení budou získána data o provozních nákladech z reálného provozu. Plocha komerčních ploch se 
může částečně změnit na úkor počtu parkovacích míst.  
Z: Ing. arch. Zuzana Kavalírová 
T: 30.9.2021 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5424/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavření smlouvy o dílo na zpracování dokumentace návrhu stavby „Parkovací dům Mezi Mosty" 
se společností Med Pavlík architekti s.r.o. se sídlem Mezi Mosty 436, 530 03 Pardubice, IČO: 
05765871 za celkovou cenu 302.500 Kč včetně DPH. Do smlouvy bude uloženo promítnout výsledky 
provozně – ekonomického modelu do návrhu stavby a stanovena optimální max. cena stavby. 
Z: Ing. arch. Zuzana Kavalírová 
T: 21.5.2021 

6 
Prodloužení smlouvy na výpůjčku nebytových prostor v budově nám. Republiky 12 

 
Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník 

- Uvedl, že se jedná o prodloužení smlouvy na dalších 10 let. Na dotaz M. Charváta odpověděl, 
že smlouvu je možné prodlužovat bez omezení. 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5425/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

prodloužení doby výpůjčky nebytových prostor nacházejících se v budově čp. 12, nám. Republiky, 
530 02 Pardubice, včetně příslušenství a vybavení kanceláří dle přílohy č. 1 Smlouvy o výpůjčce ze 
dne 2. 9. 2010, ve znění jejích dodatků č. 1 - 3, uzavřené na dobu určitou do 31. 12. 2021 mezi 
statutárním městem Pardubice jakožto vypůjčitelem a Pardubickým krajem, IČO: 70892822, se 
sídlem Komenského 125, 532 11 Pardubice, jakožto půjčitelem, a to v souladu s ujednáním v čl. IV. 
odst. 2 této smlouvy o dalších 10 let, tj. do 31. 12. 2031.   

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

podepsat a doručit Pardubickému kraji, IČO: 70892822, se sídlem Komenského 125, 532 11 
Pardubice, v souladu s čl. IV. odst. 2 Smlouvy o výpůjčce ze dne 2. 9. 2010, ve znění jejích dodatků 
č. 1–3, písemnou notifikaci zájmu statutárního města Pardubice o prodloužení doby výpůjčky 
nebytových prostor včetně příslušenství a vybavení kanceláří o dalších 10 let, tj. do 31.12.2031. 
Uvedená notifikace je přílohou tohoto usnesení.  
 
T: 15.4.2021 
Z: Martin Charvát, primátor města  
Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka 

7 
Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení RmP 

Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5426/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení Rady města Pardubic uvedené v příloze 
usnesení. 
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8 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek – 

ORS 

Rozprava: 
- P. Kvaš: vznesl dotaz na časový harmonogram realizace projektu „Dukla sportovní“ (návrh č. 

001) → reagoval J. Rychtecký s tím, že materiál by v dubnu až květnu tohoto roku mohl být 
připraven pro pracovní seminář zastupitelů a poté projednán v orgánech města. 
 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5427/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, otevřené řízení v rámci nadlimitní 
veřejné zakázky na služby "Dukla sportovní – multifunkční hala, tribuna a zázemí, tréninková hala – 
PD a související činnosti" z důvodu, že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné 
zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v 
zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. 
Zadavatel zadávací řízení ruší ve fázi zadávacího řízení, kdy nejsou žádní účastníci zadávacího 
řízení. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5428/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci nadlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce zadávané v otevřeném řízení "Oprava bytových jednotek  - 16. etapa“, že ekonomicky 
nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí, je nabídka 
dodavatele OTISTAV s.r.o., Praha, IČO: 24832898, s nabídkovou cenou ve výši 3.048.063,-- Kč bez 
DPH; druhý v pořadí se umístil dodavatel STAKVO s.r.o., Pardubice, IČO: 27472221, s nabídkovou 
cenou ve výši 3.230.872,13 Kč bez DPH; třetí v pořadí se umístil dodavatel LZ STAVBY A DEMOLICE 
s.r.o., Lázně Bohdaneč, IČO: 06978754, s nabídkovou cenou ve výši 3.236.534,00 Kč bez DPH.   

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5429/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 



  15 

 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a na základě čl. 14 odst. 5 Zadávacího řádu veřejných zakázek (výjimky ze směrnice zadavatele – 
přímé zadání) o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Vytvoření studie Svět dětí pro Centrální 
polytechnické dílny v Pardubicích" dodavateli Matej Al Ali, Buštěhrad, IČO: 74459325, s 
nabídkovou cenou ve výši 250.000,-- Kč vč. DPH. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5430/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a na základě čl. 14 odst. 5 Zadávacího řádu veřejných zakázek (výjimky ze směrnice zadavatele – 
přímé zadání) o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování zásad spolupráce mezi 
klientem a investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Pardubice" dodavateli 
Frank Bold Advokáti, s.r.o., Brno, IČO: 28359640, s nabídkovou cenou ve výši 371.900,-- Kč bez 
DPH. 

9 
Žádost o dotaci na projekt Obnova kapličky v Popkovicích 

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5431/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

záměr ucházet se o dotaci ve výši 50 tis. Kč na projekt Obnova kapličky v Popkovicích pro městský 
obvod Pardubice VI-Svítkov z dotačního programu Program podpory kultury a památkové péče v 
Pardubickém kraji na rok 2021, Podprogramu 3 – Podpora památkové péče. Celkové náklady 
projektu jsou vyčísleny na 605 tis. Kč, kdy maximální výše podpory je limitována částkou max. 50 
tis. Kč. Zbývající podíl žadatele ve výši 555 tis. Kč bude hrazen z rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice VI-Svítkov. 
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10 
Program valné hromady BK Pardubice a.s. 

Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Víta Ulrycha podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5432/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 

program valné hromady společnosti BK Pardubice a.s., sídlem Pardubice, V Ráji 311, IČO: 276 547 
96 s datem konání dne 31. 3. 2021. Pozvánka včetně programu valné hromady je přílohou č. 1 
důvodové zprávy. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5433/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 

v souladu s usnesením zastupitelstva č. Z/220/2019 ze dne 24. ledna 2019 PaedDr. Jana Mazucha k 
zastupování města Pardubice na řádné valné hromadě společnosti BK Pardubice a.s., IČO: 276 547 
96 s datem konání dne 31. 3. 2021. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5434/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 

zástupci města postupovat na řádné valné hromadě společnosti BK Pardubice a.s., IČO: 276 547 96 
dne 31. 3. 2021 při hlasování u jednotlivých bodů programu takto:  
1. hlasovat u bodu č. 2 programu pro schválení navrhovaných osob do orgánů valné hromady 
(budou zvoleny na místě), 
2. hlasovat u bodu č. 4 programu pro schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 30. 6. 2020 
(hospodářský rok 2019/2020), která je přílohou pozvánky na valnou hromadu, 
3. hlasovat u bodu č. 5 programu pro schválení vypořádání hospodářského výsledku dle účetní 
závěrky zpracované ke dni 30. 6. 2020 tak, že zisk vytvořený Společností v hospodářském roce 
2019/2020 ve výši 43.182,44 Kč bude použit na snížení kumulované ztráty Společnosti z 
předchozích období. 
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11 
Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5435/2021               ((pro 11, proti 0, zdrž. 0)) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotace XXXXXXXXXXXXX, na preventivní kampaň "Bezpečně na elektrokoloběžce", ve 
výši Kč 30,0 tis., z rezervy Rady města Pardubic. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5436/2021               ((pro 11, proti 0, zdrž. 0)) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotace XXXXXXXXXXXXX, na realizaci charitativního prodeje pro Nadační fond Šance 
onkoláčkům a na nákup materiálů a potřeb na výrobu předmětů určených na charitativní prodej a 
prodloužení domény, ve výši Kč 50,0 tis., z rezervy Rady města Pardubic. 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5437/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotace Gymnáziu, Pardubice, Dašická 1083, IČ 48160989, Dašická 1083, Pardubice, na 
úhradu nákladů spojených s oslavami 111. výročí založení gymnázia , ve výši Kč 15,0 tis., z rezervy 
Rady města Pardubic. 

12 
Akční plány komunitního plánování sociálních služeb na období 2021-2022 

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5438/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Akční plány komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb na roky 2021-2022, které jsou 
přílohou č. 1 tohoto návrhu usnesení. 

13 
Odpisový a investiční plán příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic 

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5439/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odpisový a investiční plán příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic, Kpt. Jaroše 726, 
531 81 Pardubice, IČO 75090970, pro rok 2021. Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 

14 
Souhlas zřizovatele 

Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5440/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 

s realizací projektu Mateřské školy Pardubice, Na Třísle 70 a s čerpáním finanční podpory z 
Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" dle výzvy "Šablony III" výzva č. 02_20_080 (viz 
příloha). 

15 
Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku - příspěvkové organizace ve 

školství 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5441/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odpisové plány dlouhodobého majetku pořízeného příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže 
ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 334, 53009 Pardubice, IČ 48161233. Odpisový plán je přílohou č. 
1 tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5442/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odpisové plány dlouhodobého majetku pořízeného příspěvkovou organizací Ratolest, dětská péče 
a léčebná rehabilitace, K Blahobytu 727, 530 02 Pardubice, IČ 00190756. Odpisový plán je přílohou 
tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5443/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní uměleckou školou 
Pardubice-Polabiny, Lonkova 510, IČ 72566639. Odpisové plány jsou přílohou tohoto usnesení. 

 

16 
Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování služeb 

Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5444/2021               ((pro 11, proti 0, zdrž. 0)) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytování služeb se společností BERSERK SECURITY s.r.o., se 
sídlem Lidická 374, 53009 Pardubice, IČ 28818181. Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování služeb je 
přílohou tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování služeb se společností BERSERK SECURITY s.r.o., se 
sídlem Lidická 374, 53009 Pardubice, IČ 28818181. Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování služeb je 
přílohou tohoto usnesení. 
 
Z: Ing. Martin Charvát 
T: 10.4.2021 

17 
Smlouva o výpůjčce s VČM - expozice Památníku Zámeček 

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5445/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Smlouvu o výpůjčce mezi statutárním městem Pardubice jako vypůjčitelem a Východočeským 
muzeem v Pardubicích, IČO: 14450542, se sídlem Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice, jako půjčitelem, 
na základě níž v rámci realizace projektu „Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“ 
budou bezplatně městu poskytnuty exponáty pro účely expozice Památníku Zámeček. Znění 
smlouvy je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

Uzavřít Smlouvu o výpůjčce mezi statutárním městem Pardubice jako vypůjčitelem a 
Východočeským muzeem v Pardubicích jako půjčitelem v rámci realizace projektu „Rekonstrukce a 
modernizace Památníku Zámeček“ dle bodu I. tohoto usnesení, ve znění, které tvoří přílohu č. 1 
tohoto usnesení. 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor 
T: 16.4.2021 

18 
Ocenění nejlepších pedagogických pracovníků 

Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5446/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí finančních darů z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit nejlepším 
pedagogickým pracovníkům příspěvkových organizací statutárního města Pardubic za rok 2020 ve 
výši 5.000,-- Kč/osoba dle přílohy tohoto usnesení. 

19 
Projektový záměr a ILP - Centrum sociálních služeb Bělehradská 389, Pardubice 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5447/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

projektový záměr a identifikační listinu projektu - Centrum sociálních služeb Bělehradská 389, 
Pardubice, které jsou přílohou č. 1 a č. 2 této zprávy. 

 

20 
Jmenování vedoucího OMI – revokace 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník  
- Stručně okomentoval důvody předložené revokace 

 
 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5448/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 

sdělení Ing. Petra Škody, které je přílohou tohoto usnesení. 
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II. Rada města Pardubic 
Ruší 

své usnesení č. R/5167/2021 ze dne 8.2.2021. 

III. Rada města Pardubic 
Jmenuje 

s účinností od 1. 7. 2021 pana Ing. Petra Škodu, MBA, xxxxxx, vedoucím Odboru majetku a investic 
Magistrátu města Pardubic. Jmenováním se zakládá pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební 
dobou v trvání 6 měsíců. 

21 
Aktualizace Organizačního řádu 

 
Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník  

- Stručně okomentoval předložené návrhy úprav, které vycházejí z požadavků vedoucích 
odborů. 
 

Rozprava: 
- T. Pelikán: upozornil na rozdílné datum v přílohách → bude sjednoceno (01.04.2021) 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5449/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

s účinností od 1.4.2021 úpravu směrnice č. 15/2019, Organizační řád, ve znění změn vyznačených v 
příloze tohoto usnesení, přičemž nedílnou součástí přílohy usnesení je úprava grafického přehledu 
organizační struktury Magistrátu města Pardubic. 
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Záležitosti komisí RmP 

Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5450/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 

rezignaci paní Renaty Říhové (Pardubáci společně) na její členství v Komisi pro rodinu a děti Rady 
města Pardubic podanou ke dni 15.03.2021. 

 

23 
Dodatek ke smlouvě mezi Statutárním městem Pardubice a Dostihovým spolkem 

a.s. o reklamě, propagaci a spolupráci 

 
Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů rady Petra Kvaše a Ludmily Ministrové podána informace o jejich poměru k projednávané věci. 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5451/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření  dodatku č. 2 ke smlouvě o reklamě, propagaci a spolupráci mezi Statutárním městem 
Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 53021 Pardubice, IČ: 00274046 a Dostihovým spolkem a.s., 
Pražská 607, 530 02 Pardubice, iČ: 481 55 110, kterým se aktualizuje seznam akcí na sezónu 2021, 
kterých se týká reklamní spolupráce. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

zajistit uzavření  dodatku č. 2 ke smlouvě o reklamě, propagaci a spolupráci mezi Statutárním 
městem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 53021 Pardubice, IČ: 00274046 a Dostihovým spolkem 
a.s., Pražská 607, 530 02 Pardubice, iČ: 481 55 110, kterým se aktualizuje seznam akcí na sezónu 
2021, kterých se týká reklamní spolupráce. 
 
Z: Radim Jelínek, vedoucí KP 
T: 30.04.2021 

24 
Zpráva komise pro pozemky a reklamu 

Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise 
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- Okomentoval návrh č. 005 a s ním související 020 (BD Teplého ul. - Češkova)→ po diskusi je 
oba na návrh J. Rejdy stáhl. 

- Na dotaz V. Ulrycha vysvětlil situaci k návrhu č. 016 (Erbenovi), že z důvodu nesouhlasu druhé 
smluvní strany je návrh nedoporučený. 

 
 
 
Číslo: 001 
Přijaté usnesení č. R/5452/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 3710/1 o výměře 50 m2 v k.ú. Pardubice společnosti 
MAHU s.r.o., IČO 04431740, se sídlem č.p.  116, 533 52 Ráby, na dobu neurčitou s 6 měsíční 
výpovědní dobou, za nájemné 400,- Kč/m2/rok + DPH v případě, že pozemek bude spadat do 
režimu podléhajícímu DPH, za účelem umístění a provozování terasy před restaurací Fregata v 
objektu čp. 326 ul. Valčíkova. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 3710/1 o výměře 50 m2 v 
k.ú. Pardubice se společností MAHU s.r.o., IČO 04431740. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 3. 2022 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5453/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

vyjmutí pozemku označeného jako p.p.č. 383/3 o výměře 710 m2 v k.ú. Rosice nad Labem z 
předmětu nájmu v nájemní smlouvě č. NS 1165 uzavřené s družstvem Zemědělské a obchodní 
družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice, IČO 00127876, se sídlem č.p. 206, 533 42 Živanice, z 
důvodu plánované investiční akce ÚMO Pardubice VII. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. NS 1165 s družstvem Zemědělské a obchodní družstvo 
„Bratranců Veverkových“ Živanice, IČO 00127876, o vyjmutí pozemku označeného jako p.p.č. 
383/3 o výměře 710 m2 v k.ú. Rosice nad Labem.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 3. 2022 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5454/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

udělení souhlasu statutárního města Pardubice jako vlastníka: 
-pozemku označeného jako p.p.č. 70/29 o výměře 165 m2, částí pozemků označených  jako p.p.č. 
70/36 o výměře 158 m2, p.p.č. 149/2 o výměře 73 m2, p.p.č. 221/4 o výměře 925 m2, vše v k.ú 
Ohrazenice,  
-částí pozemků označených jako p.p.č. 209/2 o výměře 89 m2, p.p.č. 210/4 o výměře 304 m2, p.p.č. 
211/2 o výměře 39 m2, p.p.č. 313/3 o výměře 4 m2, p. p. č. 315/2 o výměře 119 m2, vše v k.ú. 
Semtín,  
-pozemku označeného jako p.p.č. 603/1 o výměře 951 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 
603/3 o výměře 39 m2, p.p.č. 622/11 o výměře 197 m2, p.p.č. 622/12 o výměře 168 m2, p.p.č. 
627/5 o výměře 39 m2, p.p.č. 743 o výměře 292 m2, p.p.č. 760/1 o výměře 8 m2, p.p.č. 760/5 o 
výměře 8 m2, p.p.č. 761/3 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Rosice nad Labem, 
-části pozemku označeného jako p.p.č. 282/3 o výměře 138  m2, pozemku označeného jako p.p.č. 
635 o výměře 23 m2, vše v k. ú. Trnová,  
-části pozemku označeného jako p.p.č. 1102/3 o výměře 69 m2, pozemku označeného jako p.p.č. 
1103/3 o výměře 191 m2, části pozemku označeného jako p.p.č. 1191/4 o výměře 1222 m2, vše v 
k.ú. Svítkov,  
- části pozemku označeného jako p.p.č. 1807/18 o výměře 2173 m2, pozemku označeného jako 
p.p.č. 2629/27 o výměře 46 m2, části pozemku označeného jako p.p.č. 2802/31 o výměře 990 m2, 
pozemku označeného jako p.p.č. 2802/33 o výměře 510 m2, části pozemku označeného jako p.p.č. 
3838/5 o výměře 67 m2, pozemků označených jako p.p.č. 3839/2 o výměře 48 m2, p.p.č.  3839/3 o 
výměře 128 m2 , p.p.č. 3839/4 o výměře 393 m2, p.p.č. 3839/5 o výměře 102 m2, p.p.č. 3839/6 o 
výměře 10 m2, p.p.č. 3839/7 o výměře 95 m2, p.p.č. 3839/8 o výměře 10 m2, p.p č. 3879 o výměře 
11 m2, p.p.č. 4327/2 o výměře 18 m2, p.p.č. 4327/3 o výměře 43 m2, p.p.č. 4328/2 o výměře 17 
m2, p.p.č. 4329/2 o výměře 1146 m2, části pozemku označeného jako p.p.č. 4329/3 o výměře 77 
m2, pozemků označených jako p.p.č. 4329/4 o výměře 604 m2, p.p.č. 4333/1 o výměře 85 m2, 
p.p.č. 4333/2 o výměře 135 m2, části pozemku označeného jako p.p.č. 4449 o výměře 27 m2, vše v 
k.ú. Pardubice  
s realizací stavby „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, 
zdvoukolejnění Pardubice – Rosice nad Labem – Stéblová“, v rozsahu 4.115 m2 trvalého záboru a v 
rozsahu 7.843 m2 dočasného záboru na výše uvedených pozemcích  
Správě železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 
1003/7, PSČ 11000, formou uzavření smlouvy o právu provést stavbu.  
Ve smlouvě o právu provést stavbu budou zakotveny podmínky odboru životního prostředí MmP: 
a)  nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa kromě částí pozemků dotčených 
stavbou, 
b) pozemky budou maximálně šetřeny, aby nedošlo k poškození okolních stromů ani jejich 
kořenových náběhů a dopad případných škod byl minimální, 
c) na lesních pozemcích nebude skladován žádný stavební materiál a odpad  
d)těžební zbytky, tj. pařezy, klest apod. nebudou uloženy na lesních pozemcích v majetku 
statutárního města Pardubic, 
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e) investor uhradí vlastníkovi pozemků všechny náhrady, viz přílohy žádosti o vyjádření, 
f) vzhledem k velikosti a charakteru dočasného odnětí MmP OŽP nevyžaduje plán rekultivace 
dotčených částí pozemků, 
g) na lesní pozemky označené jako p.p.č. 313/3, p.p.č. 315/2 a p.p.č. 314/2 v k.ú. Semtín bude 
zajištěn přístup pro hospodárné využívání těchto pozemků, tím se rozumí možnost využívání 
přejezdu mezi pozemky označenými jako p.p.č. 557/13 v k.ú. Trnová a p.p.č.314/2 v k.ú. Semtín, 
h) dočasné odnětí lesních pozemků konkrétně se jedná o pozemky označené jako p.p.č. 315/2 
(dočasné odnětí 119 m2) a p.p.č. 313/3 (dočasné odnětí 4 m2) v k.ú. Semtín. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem 
-pozemku označeného jako p.p.č. 70/29 o výměře 165 m2, částí pozemků označených  jako p.p.č. 
70/36 o výměře 158 m2,  p.p.č. 149/2 o výměře 73 m2, p.p.č. 221/4 o výměře 925 m2, vše v k.ú 
Ohrazenice,  
-částí pozemků označených jako p.p.č. 209/2 o výměře 89 m2, jako p.p.č. 210/4 o výměře 304 m2, 
p.p.č. 211/2 o výměře 39 m2, p.p.č. 313/3 o výměře 4 m2, p. p. č. 315/2 o výměře 119 m2, vše v 
k.ú. Semtín,  
-pozemku označeného jako p.p.č. 603/1 o výměře 951 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 
603/3 o výměře 39 m2, p.p.č. 622/11 o výměře 197 m2, p.p.č. 622/12 o výměře 168 m2, p.p.č. 
627/5 o výměře 39 m2, p.p.č. 743 o výměře 292 m2, p.p.č. 760/1 o výměře 8 m2, p.p.č. 760/5 o 
výměře 8 m2, p.p.č. 761/3 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Rosice nad Labem, 
-části pozemku označeného jako p.p.č. 282/3 o výměře 138 m2, pozemku označeného jako p.p.č. 
635 o výměře 23 m2, vše v k. ú. Trnová,  
-části pozemku označeného jako p.p.č. 1102/3 o výměře 69 m2, pozemku označeného jako p.p.č. 
1103/3 o výměře 191 m2, části pozemku označeného jako p.p.č. 1191/4 o výměře 1222 m2, vše v 
k.ú. Svítkov,  
- části pozemku označeného jako p.p.č. 1807/18 o výměře 2173 m2, pozemku označeného jako 
p.p.č. 2629/27 o výměře 46 m2, části pozemku označeného jako p.p.č. 2802/31 o výměře 990 m2, 
pozemku označeného jako p.p.č. 2802/33 o výměře 510 m2, části pozemku označeného jako p.p.č. 
3838/5 o výměře 67 m2, pozemků označených jako p.p.č. 3839/2 o výměře 48 m2, p.p.č.  3839/3 o 
výměře 128 m2 , p.p.č. 3839/4 o výměře 393 m2, p.p.č. 3839/5 o výměře 102 m2, p.p.č. 3839/6 o 
výměře 10 m2, p.p.č. 3839/7 o výměře 95 m2, p.p.č. 3839/8 o výměře 10 m2, p.p č. 3879 o výměře 
11 m2, p.p.č. 4327/2 o výměře 18 m2, p.p.č. 4327/3 o výměře 43 m2, p.p.č. 4328/2 o výměře 17 
m2, p.p.č. 4329/2 o výměře 1146 m2, části pozemku označeného jako p.p.č. 4329/3 o výměře 77 
m2, pozemků označených jako p.p.č. 4329/4 o výměře 604 m2, p.p.č. 4333/1 o výměře 85 m2, 
p.p.č. 4333/2 o výměře 135 m2, části pozemku označeného jako p.p.č. 4449 o výměře 27 m2, vše v 
k.ú. Pardubice 
Správě železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 
1003/7, PSČ 11000,  
na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s účinností ode dne protokolárního 
předání  předmětných pozemků za nájemné ve výši 61,- Kč/m2/rok + DPH v případě, že pozemky 
budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem stavby „Modernizace trati Hradec Králové – 
Pardubice – Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění Pardubice – Rosice nad Labem – Stéblová“ za 
podmínky, že pozemky, které budou v rámci stavby použity dočasně, budou žadatelem na jeho 
náklady uvedeny po dokončení stavby  do původního stavu. 
Nájemní smlouva bude uzavřena po vyjmutí níže uvedených pozemků popř. jejich částí ze 



  27 

smluvních vztahů:  
- části p. p. č. 603/1 o výměře 36 m2 v k. ú. Rosice nad Labem, ze smlouvy o výpůjčce se společností 
TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč, IČO 15050114, 
-části p. p. č. 1807/18 o výměře 2173 m2 k.ú. Pardubice z nájemní smlouvy se společností ZEAS a.s., 
IČO 481 54 954 a smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce s Ústředním automotoklubem České 
republiky, IČO 00565555. 
V nájemní smlouvě budou zakotveny podmínky odboru životního prostředí MmP: 
a)  nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa kromě částí pozemků dotčených 
stavbou, 
b) pozemky budou maximálně šetřeny, aby nedošlo k poškození okolních stromů ani jejich 
kořenových náběhů a dopad případných škod byl minimální, 
c) na lesních pozemcích nebude skladován žádný stavební materiál a odpad                                    
d) těžební zbytky, tj. pařezy, klest apod. nebudou uloženy na lesních pozemcích v majetku 
statutárního města Pardubic, 
e) investor uhradí vlastníkovi pozemků všechny náhrady, viz přílohy žádosti o vyjádření, 
f) vzhledem k velikosti a charakteru dočasného odnětí MmP OŽP nevyžaduje plán rekultivace 
dotčených částí pozemků, 
g) na lesní pozemky označené jako p.p.č. 313/3, p.p.č. 315/2 a p.p.č. 314/2 v k.ú. Semtín bude 
zajištěn přístup pro hospodárné využívání těchto pozemků, tím se rozumí možnost využívání 
přejezdu mezi pozemky označenými jako p.p.č. 557/13 v k.ú. Trnová a p.p.č.314/2 v k.ú. Semtín, 
h) dočasné odnětí lesních pozemků konkrétně se jedná o pozemky označené jako p.p.č. 315/2 
(dočasné odnětí 119 m2) a p.p.č. 313/3 (dočasné odnětí 4 m2) v k.ú. Semtín. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh záměru budoucího prodeje pozemků dotčených trvalým záborem z vlastnictví statutárního 
města Pardubice do vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu 
železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 
11000. Přílohou usnesení je tabulka pozemků dotčených trvalým záborem. 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

vyjmutí části pozemku označeného jako p. p. č. 1807/18 o výměře 2173 m2 v k.ú. Pardubice z 
nájemní smlouvy se společností ZEAS a.s., IČO 481 54 954. 

V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

vyjmutí části pozemku označeného jako p. p. č. 1807/18 o výměře 2173 m2 v k.ú. Pardubice ze 
smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce s Ústředním automotoklubem České republiky, IČO 
00565555. 

VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

vyjmutí části pozemku označeného jako p. p. č. 603/1 o výměře 36 m2 v k. ú. Rosice nad Labem ze 
smlouvy o výpůjčce se společností TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč, IČO 15050114. 
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VII. Rada města Pardubic 
Ukládá 

vydat souhlas statutárního města Pardubice jako vlastníka: 
-pozemku označeného jako p.p.č. 70/29 o výměře 165 m2, částí pozemků označených  jako p.p.č. 
70/36 o výměře 158 m2, p.p.č. 149/2 o výměře 73 m2, p.p.č. 221/4 o výměře 925 m2, vše v k.ú 
Ohrazenice,  
-částí pozemků označených jako p.p.č. 209/2 o výměře 89 m2, p.p.č. 210/4 o výměře 304 m2, p.p.č. 
211/2 o výměře 39 m2, p.p.č. 313/3 o výměře 4 m2, p. p. č. 315/2 o výměře 119 m2, vše v k.ú. 
Semtín,  
-pozemku označeného jako p.p.č. 603/1 o výměře 951 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 
603/3 o výměře 39 m2, p.p.č. 622/11 o výměře 197 m2, p.p.č. 622/12 o výměře 168 m2, p.p.č. 
627/5 o výměře 39 m2, p.p.č. 743 o výměře 292 m2, p.p.č. 760/1 o výměře 8 m2, p.p.č. 760/5 o 
výměře 8 m2, p.p.č. 761/3 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Rosice nad Labem, 
-části pozemku označeného jako p.p.č. 282/3 o výměře 138  m2, pozemku označeného jako p.p.č. 
635 o výměře 23 m2, vše v k. ú. Trnová,  
-části pozemku označeného jako p.p.č. 1102/3 o výměře 69 m2, pozemku označeného jako p.p.č. 
1103/3 o výměře 191 m2, části pozemku označeného jako p.p.č. 1191/4 o výměře 1222 m2, vše v 
k.ú. Svítkov,  
- části pozemku označeného jako p.p.č. 1807/18 o výměře 2173 m2, pozemku označeného jako 
p.p.č. 2629/27 o výměře 46 m2, části pozemku označeného jako p.p.č. 2802/31 o výměře 990 m2, 
pozemku označeného jako p.p.č. 2802/33 o výměře 510 m2, části pozemku označeného jako p.p.č. 
3838/5 o výměře 67 m2, pozemků označených jako p.p.č. 3839/2 o výměře 48 m2, p.p.č.  3839/3 o 
výměře 128 m2 , p.p.č. 3839/4 o výměře 393 m2, p.p.č. 3839/5 o výměře 102 m2, p.p.č. 3839/6 o 
výměře 10 m2, p.p.č. 3839/7 o výměře 95 m2, p.p.č. 3839/8 o výměře 10 m2, p.p č. 3879 o výměře 
11 m2, p.p.č. 4327/2 o výměře 18 m2, p.p.č. 4327/3 o výměře 43 m2, p.p.č. 4328/2 o výměře 17 
m2, p.p.č. 4329/2 o výměře 1146 m2, části pozemku označeného jako p.p.č. 4329/3 o výměře 77 
m2, pozemků označených jako p.p.č. 4329/4 o výměře 604 m2, p.p.č. 4333/1 o výměře 85 m2, 
p.p.č. 4333/2 o výměře 135 m2, části pozemku označeného jako p.p.č. 4449 o výměře 27 m2, vše v 
k.ú. Pardubice  
s realizací stavby „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3.stavba, 
zdvoukolejnění Pardubice – Rosice nad Labem – Stéblová“, v rozsahu 4.115 m2 trvalého záboru a v 
rozsahu 7.843 m2 dočasného záboru na výše uvedených pozemcích  
Správě železnic, státní organizace, IČO 70994234. 
Souhlas bude vydán po schválení záměru budoucího prodeje pozemků dotčených trvalým záborem 
z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví České republiky s právem hospodařit s 
majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové 
Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, Zastupitelstvem města Pardubic. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 3. 2022 

VIII. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem 
-pozemku označeného jako p.p.č. 70/29 o výměře 165 m2, částí pozemků označených  jako p.p.č. 
70/36 o výměře 158 m2,  p.p.č. 149/2 o výměře 73 m2, p.p.č. 221/4 o výměře 925 m2, vše v k.ú 
Ohrazenice,  
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-částí pozemků označených jako p.p.č. 209/2 o výměře 89 m2, p.p.č. 210/4 o výměře 304 m2, p.p.č. 
211/2 o výměře 39 m2, p.p.č. 313/3 o výměře 4 m2, p. p. č. 315/2 o výměře 119 m2, vše v k.ú. 
Semtín,  
-pozemku označeného jako p.p.č. 603/1 o výměře 951 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 
603/3 o výměře 39 m2, p.p.č. 622/11 o výměře 197 m2, p.p.č. 622/12 o výměře 168 m2, p.p.č. 
627/5 o výměře 39 m2, p.p.č. 743 o výměře 292 m2, p.p.č. 760/1 o výměře 8 m2, p.p.č. 760/5 o 
výměře 8 m2, p.p.č. 761/3 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Rosice nad Labem, 
-části pozemku označeného jako p.p.č. 282/3 o výměře 138 m2, pozemku označeného jako p.p.č. 
635 o výměře 23 m2, vše v k. ú. Trnová,  
-části pozemku označeného jako p.p.č. 1102/3 o výměře 69 m2, pozemku označeného jako p.p.č. 
1103/3 o výměře 191 m2, části pozemku označeného jako p.p.č. 1191/4 o výměře 1222 m2, vše v 
k.ú. Svítkov,  
- části pozemku označeného jako p.p.č. 1807/18 o výměře 2173 m2, pozemku označeného jako 
p.p.č. 2629/27 o výměře 46 m2, části pozemku označeného jako p.p.č. 2802/31 o výměře 990 m2, 
pozemku označeného jako p.p.č. 2802/33 o výměře 510 m2, části pozemku označeného jako p.p.č. 
3838/5 o výměře 67 m2, pozemků označených jako p.p.č. 3839/2 o výměře 48 m2, p.p.č.  3839/3 o 
výměře 128 m2 , p.p.č. 3839/4 o výměře 393 m2, p.p.č. 3839/5 o výměře 102 m2, p.p.č. 3839/6 o 
výměře 10 m2, p.p.č. 3839/7 o výměře 95 m2, p.p.č. 3839/8 o výměře 10 m2, p.p č. 3879 o výměře 
11 m2, p.p.č. 4327/2 o výměře 18 m2, p.p.č. 4327/3 o výměře 43 m2, p.p.č. 4328/2 o výměře 17 
m2, p.p.č. 4329/2 o výměře 1146 m2, části pozemku označeného jako p.p.č. 4329/3 o výměře 77 
m2, pozemků označených jako p.p.č. 4329/4 o výměře 604 m2, p.p.č. 4333/1 o výměře 85 m2, 
p.p.č. 4333/2 o výměře 135 m2, části pozemku označeného jako p.p.č. 4449 o výměře 27 m2, vše v 
k.ú. Pardubice 
Správě železnic, státní organizace, IČO 70994234. 
Nájemní smlouva bude uzavřena po schválení záměru budoucího prodeje pozemků dotčených 
trvalým záborem z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví České republiky s 
právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, IČO 70994234, se 
sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, Zastupitelstvem města Pardubic. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 3. 2022 

IX. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek  ke  smlouvě o výpůjčce se společností TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč, IČO 
15050114, o vyjmutí části pozemku označeného jako p. p. č. 603/1 o výměře 36 m2 v k. ú. Rosice 
nad Labem. 
Dodatek bude uzavřen po schválení záměru budoucího prodeje pozemků dotčených trvalým 
záborem z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 
1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, Zastupitelstvem města Pardubic. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 3. 2022 

X. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí o výpůjčce s Ústředním automotoklubem České 
republiky, IČO 00565555, o vyjmutí části pozemku označeného jako p. p. č. 1807/18 o výměře 2173 



  30 

m2 v k.ú. Pardubice. 
Dodatek bude uzavřen po schválení záměru budoucího prodeje pozemků dotčených trvalým 
záborem z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 
1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, Zastupitelstvem města Pardubic. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 3. 2022 

XI. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek k nájemní smlouvě se společností ZEAS a.s., IČO 481 54 954, o vyjmutí části 
pozemku označeného jako p. p. č. 1807/18 o výměře 2173 m2 v k.ú. Pardubice. 
Dodatek bude uzavřen po schválení záměru budoucího prodeje pozemků dotčených trvalým 
záborem z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 
1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000 Zastupitelstvem města Pardubic. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 3. 2022 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5455/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

vyjmutí spoluvlastnického podílu ve výši id. 33/50 vzhledem k celku na části pozemku označeného 
jako p.p.č. 121/15 o výměře 3.720 m2 a  spoluvlastnického podílu ve výši id. 33/50 vzhledem k 
celku na pozemcích označených jako st.p.č. 895 o výměře 453 m2, jehož součástí je stavba bez 
čp/če, jiná stavba, st.p.č. 896 o výměře 502 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, 
st.p.č. 897 o výměře 160 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, vše v  k.ú. Popkovice 
ze smlouvy o výpůjčce uzavřené se společností EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČO 48154938, a 
statutárním městem Pardubice, Pardubickým krajem v případě, že bude schváleno vyjmutí 
spoluvlastnického podílu ve výši id. 17/50 vzhledem k celku na předmětných pozemcích orgány 
Pardubického kraje. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce se společností EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČO 
48154938, a statutárním městem Pardubice, Pardubickým krajem na vyjmutí spoluvlastnického 
podílu ve výši id. 33/50 vzhledem k celku na části pozemku označeného jako p.p.č. 121/15 o 
výměře 3.720 m2 a  spoluvlastnického podílu ve výši id. 33/50 vzhledem k celku na pozemcích 
označených jako st.p.č. 895 o výměře 453 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, st.p.č. 
896 o výměře 502 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, st.p.č. 897 o výměře 160 m2, 
jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, vše v  k.ú. Popkovice, a to v případě, že bude 
schváleno vyjmutí spoluvlastnického podílu ve výši id. 17/50 vzhledem k celku na předmětných 
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pozemcích orgány Pardubického kraje. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2022 

Návrh usnesení č. 005 byl stažen                
 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 2318/47 o výměře 178 m2 v k.ú. Pardubice 
společnosti VITEUM s.r.o., IČO 04742281, se sídlem třída Míru 92, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby na výše uvedeném 
pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření 
smlouvy o výpůjčce, za účelem vybudování stavebních úprav komunikace pro rozšíření sjezdu z ul. 
Češkova v rámci stavby „Bytový dům, Teplého – Češkova v Pardubicích“. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odkoupení vybudovaných stavebních úprav komunikace pro rozšíření sjezdu z ul. Češkova na části 
pozemku označeném jako p.p.č. 2318/47 o výměře 178 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví společnosti 
VITEUM s.r.o., IČO 04742281, se sídlem třída Míru 92, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu 1.000,- Kč, a to po vydání souhlasu či 
kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedené stavební úpravy. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 2318/47 o výměře 178 m2 v k.ú. 
Pardubice se společností VITEUM s.r.o., IČO 04742281, se sídlem třída Míru 92, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2022 

IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu o odkoupení vybudovaných stavebních úprav komunikace pro rozšíření sjezdu 
z ul. Češkova na části pozemku označeném jako p.p.č. 2318/47 o výměře 178 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví společnosti VITEUM s.r.o., IČO 04742281, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 31. 3. 2022 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/5456/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 611 o výměře 16 m2 v k.ú. Rosice nad Labem 
xxxxxx, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby na výše uvedeném 
pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření 
smlouvy o výpůjčce za účelem vybudování části komunikace v rámci stavby „Pardubice-Rosice nad 
Labem, novostavba účelové komunikace" dle Zásad výstavby technické infrastruktury určené pro 
následný převod do majetku města. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odkoupení vybudované stavby komunikace na části pozemku označeného jako p.p.č. 611 o výměře 
16 m2 v k.ú. Rosice nad Labem, z vlastnictví xxxxxx, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za 
kupní cenu 1.000,- Kč, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše 
uvedenou stavbu. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 611 o výměře 16 m2 v k.ú. Rosice 
nad Labem xxxxxx  

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2022 

IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení vybudované stavby komunikace na části pozemku 
označeného jako p.p.č. 611 o výměře 16 m2 v k.ú. Rosice nad Labem, z vlastnictví Davida Nováka, 
nar. 22. 2. 1983, trvale bytem Smilova 103, Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 31. 3. 2022 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/5457/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení bezúplatné služebností inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 752/1 a 
p.p.č. 752/2, vše v k.ú. Staré Čívice, ve prospěch xxxxxx jako vlastníka a každého dalšího vlastníka 
pozemku označeného jako st.p.č. 124/1 v k.ú. Staré Čívice, spočívající v umístění a provozování 
stávající kanalizační sítě včetně jímky. Rozsah služebnosti bude upřesněn geometrickým plánem 
doloženým žadatelem. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o zřízení bezúplatné služebností inženýrské sítě na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 752/1 a p.p.č. 752/2, vše v k.ú. Staré Čívice, ve xxxxxx Z: Macela Miroslav, vedoucí 
OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2022 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/5458/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 

text v usnesení č. 'R/7389/2018' týkajícího se zřízení budoucího věcného břemene a věcného 
břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 40502, na částech pozemků označených jako p.p.č. 2316/42, p.p.č. 2316/1, 
p.p.č. 2318/17 a p.p.č. 2335/39, vše v k.ú. Pardubice ve znění " a zřízení věcného břemene" bez 
náhrady. Ostatní text usnesení zůstává v platnosti. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení budoucího věcného břemene a zřízení věcného břemene na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 2316/42, p.p.č. 2316/1, p.p.č. 2318/17 a p.p.č. 2335/39, vše v k.ú. Pardubice, ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 40502, za jednorázovou náhradu ve výši 300,- Kč/bm+DPH spočívajícího v 
uložení a provozování kabelového vedení VN a NN v rámci stavby „Pardubice- TS PA_0039 
náhrada“ po doložení geometrického plánu na zaměření rozsahu věcného břemene za podmínky 
úpravy trasy kabelu tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým systémem. 
Smlouva o zřízení budoucího věcného břemene bude uzavřena po uplynutí doby platnosti původní 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-
2006407/SOSBVB/03, název stavby: „Pardubice - TS  PA_0039 náhrada" nebo po jejím ukončení 
dohodou. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení 
věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2316/42, p.p.č. 2316/1, p.p.č. 
2318/17 a p.p.č. 2335/39, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,a.s., IČO 
24729035, v rámci stavby: „Pardubice - TS  PA_0039 náhrada". 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2022 
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Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/5459/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení bezúplatného budoucího věcného břemene a zřízení bezúplatného věcného břemene na 
části pozemku označeném jako p.p.č. 168/11 v k.ú. Pardubičky, ve vlastnictví společnosti GLOBAL 
SERVICES SOLUTIONS s.r.o., IČO 27524850, se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, 
ve prospěch statutárního města Pardubice, spočívajícího v uložení a provozování kabelu veřejného 
osvětlení budovaného v rámci investiční akce města „Rekonstrukce a modernizace památníku 
Zámeček“, ve smyslu § 1267 zákona č. 89/2012 Sb., pozemková služebnost. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o zřízení bezúplatného budoucího věcného břemene a zřízení bezúplatného 
věcného břemene na části pozemku označeném jako p.p.č. 168/11 v k.ú. Pardubičky, ve vlastnictví 
společnosti GLOBAL SERVICES SOLUTIONS s.r.o., IČO 27524850, v rámci investiční akce města 
„Rekonstrukce a modernizace památníku Zámeček“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2022 

 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/5460/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako  p.p.č. 1616/6, p.p.č. 1616/8, p.p.č. 
1621/2, p.p.č. 1626/1, p.p.č. 1626/4, p.p.č. 1626/5, p.p.č. 1626/7, p.p.č. 1632/2, p.p.č. 1635/41, 
p.p.č. 1635/42, p.p.č. 1635/43, p.p.č. 2676/8, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu geometrického plánu 
č. 9408-52/2020, ve vlastnictví statutárního města Pardubice ve prospěch statutárního města 
Pardubice, jako vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě, spočívajícího v 
uložení a provozování stávajícího kanalizačního výtlaku z koupaliště Cihelna. Služebnost se zřizuje 
in rem, bezúplatně, na dobu neurčitou. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení bezúplatného věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 1635/7 v k.ú. 
Pardubice v rozsahu geometrického plánu č. 9408-52/2020, ve vlastnictví společnosti Tennis Port 
Pardubice s.r.o., IČO 08819149, se sídlem Bulharská 1592, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, ve 
prospěch statutárního města Pardubice jako vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího vlastníka 
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inženýrské sítě, spočívajícího v uložení a provozování stávajícího kanalizačního výtlaku z koupaliště 
Cihelna. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako  p.p.č. 1616/6, 
p.p.č. 1616/8, p.p.č. 1621/2, p.p.č. 1626/1, p.p.č. 1626/4, p.p.č. 1626/5, p.p.č. 1626/7, p.p.č. 
1632/2, p.p.č. 1635/41, p.p.č. 1635/42, p.p.č. 1635/43, p.p.č. 2676/8, vše v k.ú. Pardubice, v 
rozsahu geometrického plánu č. 9408-52/2020, ve vlastnictví statutárního města Pardubice ve 
prospěch statutárního města Pardubice, spočívajícího v uložení a provozování stávajícího 
kanalizačního výtlaku z koupaliště Cihelna, ve prospěch statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 3. 2022 

IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o zřízení bezúplatného věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 
1635/7 v k.ú. Pardubice v rozsahu geometrického plánu č. 9408-52/2020, ve vlastnictví společnosti 
Tennis Port Pardubice s.r.o., IČO 08819149, se sídlem Bulharská 1592, Bílé Předměstí, 530 03 
Pardubice, ve prospěch statutárního města Pardubice  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 3. 2022 

 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/5461/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 3638/4 o výměře cca 208 m2 v k.ú. Pardubice 
z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství vlastníků domu čp. 117 U 
Josefa, Pardubice, IČO 09103341, se sídlem U Josefa 117, Cihelna, 530 09 Pardubice, za kupní cenu 
dle Zásad pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách 
ve vlastnictví statutárního města Pardubice v platném znění ve výši 500,- Kč/m2 povýšenou o DPH 
v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického 
plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 
pozemcích.  
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene na předmětný 
pozemek se společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, GasNet, s.r.o., IČO 27295567, a po 
vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
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Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/5462/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh bezúplatného převodu části pozemku označeného jako p.p.č. 1616/16 o výměře 1.653 m2 
(dle geometrického plánu č. 9619-78/2020 p.p.č. 1616/26 a p.p.č. 1616/27) v k.ú. Pardubice, z 
vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 
00 Praha 2, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/5463/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh bezúplatného převodu části pozemku označeného jako p.p.č. 1616/22 o výměře 171 m2 (dle 
geometrického plánu č. 9619-78/2020 p.p.č. 1616/28) v k.ú. Pardubice z vlastnictví České republiky 
s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, se sídlem 
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/5464/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 vzhledem k celku na pozemku 
označeném jako p.p.č. 115/25 o celkové výměře 1.157 m2 v k.ú. Studánka z vlastnictví České 
republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 180 00 Praha 2, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4 vzhledem k celku na pozemku označeném 
jako p.p.č. 115/25 o celkové výměře 1.157 m2 v k.ú. Studánka z vlastnictví xxxxxx, za kupní cenu v 
čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2010-07/2020 ze dne 7. 12. 2020 ve výši 
1.100,- Kč/m2 do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
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III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/8 vzhledem k celku na pozemku označeném 
jako p.p.č. 115/25 o celkové výměře 1.157 m2 v k.ú. Studánka z vlastnictví xxxxxx za kupní cenu v 
čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2010-07/2020 ze dne 7. 12. 2020 ve výši 
1.100,- Kč/m2 do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/8 vzhledem k celku pozemku označeném 
jako p.p.č. 115/25 o celkové výměře 1.157 m2 v k.ú. Studánka z vlastnictví xxxxxx,  za kupní cenu v 
čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2010-07/2020 ze dne 7. 12. 2020 ve výši 
1.100,- Kč/m2 do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/5465/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 49/5 o výměře cca 22 m2 v k.ú. Hostovice u 
Pardubic z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti RD HOSTOVICE s.r.o., 
IČO 07283598, se sídlem Za Pasáží 1428, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice za kupní cenu v čase a 
místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 1057-63/20 ze dne 19. 2. 2021 ve výši 1.000,- 
Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, , po doložení 
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. 
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 3.800,- Kč uhrazené statutárním 
městem Pardubice za znalecký posudek. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh darování části pozemku označeného jako p.p.č. 49/1 o výměře cca 3.429 m2 v k.ú. Hostovice 
u Pardubic z vlastnictví společnosti RD HOSTOVICE s.r.o., IČO 07283598, se sídlem Za Pasáží 1428, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice do vlastnictví statutárního města Pardubice po doložení 
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku. Darovací 
smlouva bude uzavřena po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na 
technickou infrastrukturu vybudovanou na části pozemku označeného jako p.p.č. 49/1 o výměře 
cca 3.429 m2 v k.ú. Hostovice u Pardubic.  
Darovací smlouva bude uzavřena zároveň s kupní smlouvu na odkoupení technické infrastruktury 
vybudované na části pozemku označeného jako p.p.č. 49/1 o výměře cca 3.429 m2 v k.ú. Hostovice 
u Pardubic. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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odkoupení technické infrastruktury vybudované na části pozemku označeného jako p.p.č. 49/1 o 
výměře cca 3.429 m2 v k.ú. Hostovice u Pardubic  z vlastnictví společnosti RD HOSTOVICE s.r.o., IČO 
07283598, se sídlem Za Pasáží 1428, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice do vlastnictví statutárního 
města Pardubice za kupní cenu ve výši 1.000,-Kč povýšenou o DPH v případě, že stavba technické 
infrastruktury bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a to po vydání souhlasu či kolaudačního 
souhlasu stavebního úřadu na výše uvedenou technickou infrastrukturu. 
Kupní smlouva na odkoupení technické infrastruktury bude uzavřena zároveň s darovací smlouvu 
na předmětnou část pozemku. 

IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení technické infrastruktury vybudované na části pozemku 
označeného jako p.p.č. 49/1 o výměře cca 3.429 m2 v k.ú. Hostovice u Pardubic  z vlastnictví 
společnosti RD HOSTOVICE s.r.o., IČO 07283598,  do vlastnictví statutárního města Pardubice za 
kupní cenu ve výši 1.000,-Kč. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2022 

 
 
Návrh usnesení č. 016 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 3710/21 o výměře 24 m2 v k.ú. Pardubice xxxxxx na 
dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné 400,- Kč/m2/rok + DPH v případě, že 
pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem užívání 2 parkovacích míst pro klienty 
Em studia v objektu čp. 542 ul. Bělehradská na pozemku označeném jako st.p.č. 9977/2 v k.ú. 
Pardubice. Nájemní smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětné části pozemku z nájemní smlouvy 
uzavřené se společností Centrum služeb Polabiny s.r.o., IČO 25918869. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 3710/21 o výměře 24 m2 v 
k.ú. Pardubice xxxxxx  

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 3. 2022 

 
 
 
Návrh usnesení č. 017 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výpůjčku pozemků označených jako p.p.č. 4329/3 o výměře 182 m2, p.p.č. 4329/2 o výměře 1.146 
m2, p.p.č. 4333/2 o výměře 135 m2, p.p.č. 3839/8 o výměře 10 m2, p.p.č. 3839/6 o výměře 10 m2, 
p.p.č. 3839/7 o výměře 95 m2, p.p.č. 4328/2 o výměře 17 m2, p.p.č. 4327/2 o výměře 18 m2, p.p.č. 
3839/3 o výměře 128 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 3848/2 o výměře 48 m2, p.p.č. 
4329/4 o výměře 553 m2, p.p.č. 4333/1 o výměře 61 m2, p.p.č. 3839/4 o výměře 371 m2, p.p.č. 
3839/2 o výměře 42 m2, p.p.č. 3838/5 o výměře 2 m2, p.p.č. 3839/5 o výměře 101 m2, vše v k.ú. 
Pardubice, části pozemku označeného jako p.p.č. 627/5 o výměře 6 m2 v k.ú. Rosice nad Labem, 
spolku Pardubický spolek historie železniční dopravy, IČO 48160733, se sídlem Na Staré poště 2865, 
530 02 Pardubice, na dobu určitou 12 let za účelem výstavby a provozování areálu rozšířeného 
Muzea Rosice nad Labem (zpevnění ploch, výstavby a provozování objektu remízy, stavby vlečky a 
zázemí železničního muzea). 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o výpůjčku pozemků označených jako p.p.č. 4329/3 o výměře 182 m2, p.p.č. 4329/2 
o výměře 1.146 m2, p.p.č. 4333/2 o výměře 135 m2, p.p.č. 3839/8 o výměře 10 m2, p.p.č. 3839/6 o 
výměře 10 m2, p.p.č. 3839/7 o výměře 95 m2, p.p.č. 4328/2 o výměře 17 m2, p.p.č. 4327/2 o výměře 
18 m2, p.p.č. 3839/3 o výměře 128 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 3848/2 o výměře 48 
m2, p.p.č. 4329/4 o výměře 553 m2, p.p.č. 4333/1 o výměře 61 m2, p.p.č. 3839/4 o výměře 371 m2, 
p.p.č. 3839/2 o výměře 42 m2, p.p.č. 3838/5 o výměře 2 m2, p.p.č. 3839/5 o výměře 101 m2, vše v 
k.ú. Pardubice, části pozemku označeného jako p.p.č. 627/5 o výměře 6 m2 v k.ú. Rosice nad Labem, 
se spolkem Pardubický spolek historie železniční dopravy, IČO 48160733. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 3. 2022 

 
 
Návrh usnesení č. 018 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výpůjčku pozemku označeného jako p.p.č. 252/54 o výměře 262 m2 v k.ú. Rosice nad Labem xxxxxx, 
na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby na výše uvedeném pozemku z 
vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o 
výpůjčce za účelem stavby zpevněné komunikace. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odkoupení vybudované stavby zpevněné komunikace na pozemku označeného jako p.p.č. 252/54 o 
výměře 262 m2 v k.ú. Rosice nad Labem, z vlastnictví  xxxxxx do vlastnictví statutárního města 
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Pardubice za kupní cenu 1.000,- Kč, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního 
úřadu na výše uvedenou stavbu. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemku označeného jako p.p.č. 252/54 o výměře 262 m2 v k.ú. Rosice 
nad Labem s xxxxxx 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 3. 2022 

IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení vybudované stavby zpevněné komunikace na pozemku 
označeného jako p.p.č. 252/54 o výměře 262 m2 v k.ú. Rosice nad Labem, z vlastnictví  xxxxxx do 
vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 31. 3. 2022 

 
 
Návrh usnesení č. 019 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 1317/2 o výměře cca 22 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví xxxxxx za kupní cenu určenou znaleckým 
posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části 
pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

 
 
Návrh usnesení č. 020 byl stažen                

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 2107/3 o výměře 84 m2 v k.ú. Pardubice společnosti 
VITEUM s.r.o., IČO 04742281, se sídlem třída Míru 92, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na dobu 
určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby na výše uvedeném pozemku z vlastnictví 
vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za 
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účelem vybudování parkovacího stání v chodníku v ul. Teplého v rámci stavby „Bytový dům, Teplého 
– Češkova v Pardubicích“. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odkoupení vybudované stavby parkovacích stání v chodníku v ul. Teplého na části pozemku 
označeném jako p.p.č. 2107/3 o výměře 84 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví společnosti VITEUM 
s.r.o., IČO 04742281, se sídlem třída Míru 92, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice za kupní cenu 1.000,- Kč, a to po vydání souhlasu či kolaudačního 
souhlasu stavebního úřadu na výše uvedenou stavbu. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 2107/3 o výměře 84 m2 v k.ú. 
Pardubice se společností VITEUM s.r.o., IČO 04742281. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2022 

IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení vybudované stavby parkovacích stání v chodníku v ul. Teplého 
na části pozemku označeném jako p.p.č. 2107/3 o výměře 84 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví 
společnosti VITEUM s.r.o., IČO 04742281, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 31. 3. 2022 

 
 
Návrh usnesení č. 021 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 450/1 o výměře 37.375 m2, v k.ú. Mnětice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví  xxxxxx, za kupní cenu určenou znaleckým 
posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice.  
Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětného pozemku ze smlouvy o pachtu zemědělských 
pozemků uzavřené se společností EUROBIT REAL a.s., IČO 27443752. 

 
 
Návrh usnesení č. 022 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 306/4 o výměře 172 m2 v k.ú. Rosice nad Labem z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví  xxxxxx za kupní cenu určenou znaleckým 
posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH. 

 
 
Návrh usnesení č. 023 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 332/49 o výměře 162 m2 a části pozemku 
označeného jako p.p.č. 332/3 o výměře cca 25 m2, vše v k. ú. Rosice nad Labem z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví xxxxxx za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na 
stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem 
Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po 
doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, 
žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

 
 
Návrh usnesení č. 024 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje pozemků označených jako p.p.č. 33/15 o výměře 87 m2, p.p.č. 33/14 o výměře 29 m2, 
vše v k.ú. Trnová z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví xxxxxx, za kupní cenu 
určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem 
schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat 
do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud 
bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.  
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětné pozemky a po vkladu práv vyplývající z této smlouvy do 
katastru nemovitostí. 

 
 
Návrh usnesení č. 025 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 



  43 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh směny pozemku označeného jako p.p.č. 1402/8 o výměře 346 m2, části pozemku označeného 
jako p.p.č. 507/1 o výměře cca 975 m2, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví statutárního města 
Pardubice za spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 vzhledem k celku pozemku označeného jako p.p.č. 
5208/3 o celkové výměře 2.970 m2 v k.ú. Pardubice, spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 vzhledem k 
celku pozemku označeného jako p.p.č. 1542 o celkové výměře 317 m2 v k.ú. Pardubice, 
spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/5 vzhledem k celku pozemku označeného jako p.p.č. 619 o celkové 
výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice ve vlastnictví xxxxxx 
 
Návrh usnesení č. 026 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

úhradu částky za bezdůvodné obohacení za bezesmluvní užívání spoluvlastnického podílu ve výši id. 
1/4 vzhledem k celku na pozemku označeném jako p.p.č. 115/25 o celkové výměře 1.157 m2 v k.ú. 
Studánka xxxxxx, za tři roky zpětně ve výši stanovené znaleckým posudkem. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uhradit částku za bezdůvodné obohacení za bezesmluvní užívání spoluvlastnického podílu ve výši id. 
1/4 vzhledem k celku na pozemku označeném jako p.p.č. 115/25 o celkové výměře 1.157 m2 v k.ú. 
Studánka xxxxxx za tři roky zpětně ve výši stanovené znaleckým posudkem. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2022 

 
 
Návrh usnesení č. 027 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh směny části pozemku označeného jako p.p.č. 49/5 o výměře cca 22 m2 v k.ú. Hostovice u 
Pardubic ve vlastnictví statutárního města Pardubice za část pozemku označeného jako p.p.č. 49/1 o 
výměře cca 3.429 m2 v k.ú. Hostovice u Pardubic včetně budoucí vybudované technické 
infrastruktury, ve vlastnictví společnost RD HOSTOVICE s.r.o., IČO 07283598, se sídlem Za Pasáží 
1428, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice po doložení geometrického plánu, kterým budou 
upřesněny výměry výše uvedených částí pozemku, bez finančního vyrovnání. 
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25 
Memorandum o porozumění při zavádění a provozování elektrických koloběžek na 

území města Pardubice 

 
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

- návrh č. 001 je nedoporučený – povolení nového provozovatele Lime Network s.r. o. 
- v návrhu č. 002 se jedná o úpravu pravidel pro společnost Bolt provozující v současné době 

elektrokoloběžky na území města 
 
Bez rozpravy 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               ((pro 0, proti 11, zdrž. 0)) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

„Memorandum o porozumění při zavádění a provozování elektrických koloběžek na území města 
Pardubice“ mezi statutárním městem Pardubice a společností Lime Network s.r.o., jež je přílohou 
tohoto usnesení. 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5466/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 

projednat nová pravidla pro provoz elektrických koloběžek na území města Pardubice v příslušných 
komisích rady města a předložit je radě města ke schválení 
Z: P. Kvaš, náměstek primátora města 
T: 30. 05. 2021 

26 
Identifikační listina projektu letní stadion 

Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5467/2021               ((pro 11, proti 0, zdrž. 0)) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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v rámci projektového řízení projektů, v souladu s metodikou projektového řízení a směrnicí 
č.10/2019 - Řízení projektů, Identifikační listinu projektu s názvem " Revitalizace letního stadionu", 
zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-19-024. 

27 
Diskuse 

J. Rejda: požádal o součinnost při úklidu a udržování pořádku v lokalitě Pod Vinicí → P. Kvaš přislíbil 
projednat. 
V. Ulrych: Informoval o jednání s náměstkyní Pk, paní Matouškovou o možnostech dalších očkovacích 
center (OC) s tím, že stávající kapacita OC je dostačující. Problémem je nedostatek vakcín. 
J. Rychtecký: vyhodnotil situaci jako zoufalou, informoval o procentuální proočkovanosti pedagogů  
(31% první vakcínou) a pracovníků „určených“ MŠ a ZŠ. 
V. Ulrych: Dotázal se na studii Svítkov - Na Pašti (soulad s územním plánem, stanovisko 
sportovní komise, stanovisko Komise pro životní prostředí) paní Kavalírové a pana starosty 
Králíčka, kteří mu dotazy zodpověděli. 
Z. Kavalírová: krátce představila územní studii Svítkov – Na Pašti s tím, že se jedná o lokalitu pro 
možné využití pro sport.  
P. Králíček: doplnil informace, zodpověděl dotazy členů rady. Uvedl, že se jedná o investiční záměr 
městského obvodu, na který jsou alokovány finanční prostředky. 
 
 

 

Schůze byla ukončena ve 12:00 hodin 

 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………………… 
Martin Charvát 
primátor města Pardubic  

 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….        
Petr   K v a š  
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……………………………………………… 
Vít  U l r y c h       
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice 01.04.2021      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. KP 
Originál (46 stránek) zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou 
být na webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1.  
        
 
 


