












Číslo 
žádosti

Žadatel IČ Popis

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu

Požadovaná 
dotace

Podíl dotace 
na 

nákladech 
projektu v 

%

Podpora de 
minimis 
ANO/NE

Návrh komise pro 
projekt

Návrh komise pro 
organizaci

1 67363156 Osobní asistence 2 420 590,00 213 400,00 8,82% ANO 180 000,00

10 67363156 Klub Lvíček 144 232,00 70 080,00 48,59% NE 15 000,00

2
Péče o duševní zdraví - 
region Pardubice

64242218 Služby následné péče pro duševně 
nemocné

1 498 850,00 549 000,00 36,63% NE 330 000,00 330 000,00

4 67441441 Ženské skupiny 199 088,00 39 818,00 20,00% NE 10 000,00
51 67441441 Integrační kurzy pro cizince 285 714,00 85 714,00 30,00% NE 30 000,00

5 67441441 Informační a integrační středisko pro 
cizince

1 968 378,00 84 000,00 4,27% NE 40 000,00

6 67441441 Multiklub pod Mostem 354 190,00 53 129,00 15,00% NE 20 000,00
7 62695487 K-centrum pardubice 3 660 516,00 584 113,00 15,96% NE 310 000,00
41 62695487 Ambulantní centrum Pardubice 1 899 355,00 320 000,00 17,00% NE 180 000,00
3 69859914 Sociální rehabilitace 650 000,00 130 000,00 20,00% NE 35 000,00

16
69859914 Sociálně aktivizační služby pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením
3 000 000,00 250 000,00 8,00% NE 80 000,00

8 26594625 Půjčovna rehabilitačních a 
kompenzačních pomůček

566 834,00 72 898,00 12,86% NE 35 000,00

27 26594625 Provozní místnost - Setkávání bez 
bariér

313 836,00 52 700,00 16,79% NE 30 000,00

14
Denní centrum SVÍTÁNÍ, 
o.p.s. (nyní Mirea, o.p.s.)

27553744
Denní stacionář 3 871 062,00 256 221,00 6,62% ANO 70 000,00 70 000,00

19
Speciální škola 
SVÍTÁNÍ,o.p.s. Mgr. Miluše 
Horská

25916092
Osobní asistence - Svítání 6 884 804,00 291 300,00 4,23% ANO 180 000,00 180 000,00

15 Tyfloservis, o.p.s. 26200481 Krajské ambulantní středisko 847 630,00 200 000,00 23,60% NE 100 000,00 100 000,00
20 46492160 Charitní pečovatelská služba 4 492 116,00 550 000,00 12,24% ANO 160 000,00
21 46492160 Charitní odlehčovací služba 4 267 814,00 550 000,00 12,89% ANO 231 000,00
23 46492160 Charitní služba osobní asistence 1 465 989,00 190 000,00 12,96% ANO 60 000,00
25 46492160 Sociální šatník 87 549,00 40 000,00 45,69% ANO 25 000,00

33 46492160 Domácí hospicová péče 1 561 964,00 200 000,00 12,80% ANO 100 000,00

28
Sdružení pro ranou péči v 
Pardubicích

26600285 Zajištění služby sociální prevence rané 
péče

3 105 000,00 400 000,00 12,88% ANO 250 000,00 250 000,00

29
KŘIŽOVATKA handicap 
centrum, o.s.

22690069 Sociálně aktivizační služby pro osoby s 
tělesným postižením

790 500,00 167 510,00 21,19% NE 80 000,00 80 000,00

30

27026728 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi s poruchami autistického spektra 
a kombinovaným vadami

342 263,00 95 475,00 27,90% NE 50 000,00

Příloha návrhu usnesení č. 1

195 000,00
Česká abilympijská 
asociace, o.s.

Most pro lidská práva 100 000,00

Laxus, o.s. 490 000,00

Sdružení občanů pro pomoc 
zdravotně postiženým 
"Apolenka" - 
hiporehabilitace

115 000,00

Centrum pro zdravotně 
postižené Pardubického 
kraje

65 000,00

576 000,00Oblastní charita Pardubice

Rodinné Integrační 
Centrum, o.s.

80 000,00



45 27026728 Doprovázení a péče o dítě 183 336,00 99 368,00 54,00% ANO 30 000,00

32 xxxxxxxxxxxxxxxxx 61233561 Kamilka - Pečovatelská služba 2 162 000,00 370 000,00 17,11% ANO 192 000,00 192 000,00

35 27534804 Terénní program při NZDM - Free klub 1 387 500,00 290 000,00 20,90% NE 130 000,00

36 27534804 Krizová pomoc 587 900,00 140 000,00 23,81% NE 30 000,00

37 27534804 Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež - Free klub

2 781 500,00 540 000,00 19,41% NE 280 000,00

38 27534804 Noclehárna pro muže 1 750 000,00 360 000,00 20,57% NE 240 000,00

39 27534804 Noclehárna pro ženy 1 563 000,00 385 000,00 24,63% NE 150 000,00
42 25997343 Sociálně aktivizační služby 1 692 400,00 247 400,00 14,62% NE 119 000,00
44 25997343 Sociální poradenství 630 800,00 72 000,00 11,41% NE 35 000,00

43 25997343
Průvodcovské a předčitatelské služby 394 000,00 94 700,00 24,00% ANO 50 000,00

46 00499277 Zařízení FOD Klokánek v Pardubicích 3 341 350,00 50 000,00 1,50% ANO 50 000,00

47
00499277 Pomoc sociálně ohroženým dětem a 

rodinám v regionec Pardubice, 
Chrudim, Přelouč, Ústí n. O. a Vysoké 
Mýto

1 786 600,00 60 000,00 3,36% NE 20 000,00

49 Darjav, o.s.
26590425 Komunitní centrum, služby sociální 

prevence
1 361 548,00 126 360,00 9,28% NE 70 000,00 70 000,00

52
Národní rada osob se 
zdravotním postižením 
České republiky, o.s.

70856478
Odborné sociálně-právní poradenství 783 466,00 164 180,00 20,96% NE 60 000,00 60 000,00

54 Hewer - občanské sdružení
66000653

Osobní asistence 2 328 524,00 300 000,00 12,88% ANO 100 000,00 100 000,00

11 22834028 Pomoc je v blízkosti 309 022,00 80 000,00 25,89% NE 15 000,00

13 22834028 Patronální pečovatelská služba 
Pomocník

1 250 330,00 160 800,00 12,86% ANO 96 000,00

CELKEM 4 268 000,00 4 268 000,00

SKP-CENTRUM, o.p.s. 830 000,00

Občanské sdružení 
POMOCNÍK v akci

111 000,00

TyfloCentrum Pardubice, 
o.p.s.

204 000,00

Fond ohrožených dětí 70 000,00



Příloha č. 1 dotace PPK 2012 ZmP

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY NA ROK 2012

ulice PSČ obec

1 Amalthea o.s. 26647214 Husova 199 53003 Pardubice Sanace rodiny Amalthea o.s. 4 381 300,00 157 880,00 4 100 000,00

2 SKP-CENTRUM, o.p.s. 27534804 Jungmannova 2550 53002 Pardubice Probační 
program - 
Přechodné 
zaměstnání

SKP-Centrum, 
o.p.s.

418 000,00 150 000,00 36 90 000,00

3 Bílý kruh bezpečí, o.s. 47607483 U Trojice 1/1042 150 00 Praha 5 Provoz poradny 
pro oběti 

kriminality v 
Pardubicích

Bílý kruh bezpečí, 
o.s.

548 160,00 254 220,00 46 75 000,00

4 Laxus, o. s. 62695487 Bedřicha Smetany 55 28802 Nymburk Centrum 
terénních 
programů 

Pardubického 
kraje - město 

Pardubice

Laxus, o.s. 3 547 681,00 295 153,00 8 190 000,00

5 Občanská poradna 
Pardubice o. s.

26597764 17. listopadu 237 530 02 Pardubice Prevence 
sociálně 

patologických 
jevů 

prostřednictvím 
občanského 
poradenství

Občanská 
poradna 

Pardubice, o.s.

1 363 466,00 300 000,00 22 150 000,00

605 000,00
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náklady projektu
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dotace

Podíl dotace 
na nákladech 
projektu v %
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prostř.
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Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb 

města Pardubic na období 2008 - 2011 
 

Aktualizace 2011 
 
 

Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením 
 
Název Cíle : 1.1 Zvyšování samostatnosti a orientace v prostředí osob se 

zdravotním postižením 
Popis a zdůvodnění  Cíle : o Služby osobní asistence podporují samostatnost osob se ZP 

a zkvalitňují jim život v přirozeném prostředí 
o Služby průvodcovské a předčitatelské zkvalitňují život 

osobám se ZP 
o Služby osobní asistence budou dostupné 24 hodin denně a 7 

dní v týdnu. Průvodcovské a předčitatelské služby budou 
dostupné denně od 6 do 23 hodin; služby budou 
poskytovány kvalifikovanými osobami a budou místně, 
časově a finančně dostupné 

o Služby sociální rehabilitace vedoucí k sociálnímu začlenění 
osob se zrakovým postižením 

 
Opatření,které vedou 
k naplnění Cíle : 

1.1.1 Zachování služeb osobní asistence  
1.1.2 Stabilizace průvodcovských a předčitatelských služeb  
1.1.3 Služby podporující samostatnost a soběstačnost osob se 

zrakovým postižením (sociální rehabilitace) 
 
Název opatření : 1.1.1 Zachování služeb osobní asistence 
Popis opatření : Zajištění kvalitní služby a dostatečného počtu pracovníků osobních 

asistentů; služby osobní asistence budou dostupné 24 hodin denně, 7 
dní  v týdnu 

Předpokládané dopady 
opatření : 

Zachování stávajících služeb osobní asistence 
 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Zachování stávajících služeb v jejích (rozsahu a kvalitě) 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

7,80% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

MPSV, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, 
obce spolufinancování uživateli, sponzoři, nadace 

Přesahy do dalších 
oblastí: 

Nejsou stanoveny 

Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Centrum pro zdravotně postižené; Česká abilympijská asociace, o.s.; 
Hewer o.s.; Oblastní charita Pardubice; Základní škola a Praktická 
škola SVÍTÁNÍ a jiní 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

o Počet osobních asistentů: min. 67 
o Počet uživatelů služeb: cca 176 
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Název opatření : 1.1.2 Stabilizace průvodcovských a předčitatelských služeb  
Popis opatření : Profesionálně poskytovat průvodcovské a předčitatelské služby dle 

potřeb uživatelů služeb: 
o udržení počtu pracovníků 
o zvýšení dostupnosti služby dle individuálních potřeb uživatelů 

Předpokládané dopady 
opatření : 

o Zmírnění problémů nevidomých a slabozrakých lidí v samostatné 
orientaci a informačním deficitu a tím zkvalitnění života lidí s tímto 
handicapem 

o Zvyšování samostatnosti občanů se zrakovým postižením 
Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Stabilizovat stávající služby na území města Pardubice 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

0,63% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

MPSV, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, spoluúčast 
uživatelů služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. 

Přesahy do dalších oblastí: Mládež – dobrovolnictví 
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

TyfloCentrum Pardubice 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Počet uživatelů služeb: cca 40 

 
Název opatření : 1.1.3 Služby podporující samostatnost a  soběstačnost osob se 

zrakovým postižením (sociální rehabilitace) 
Popis opatření : o Udržení stávajícího zajištění služeb Tyfloservisu, o.p.s. 

v Pardubicích a Pardubickém kraji převážně terénní formou 
o Zajištění ambulantních služeb ve středisku v Hradci Králové 

pro klienty z Pardubic a Pardubického kraje 
o Dle potřeb klientů z Pardubic a okolí pravidelně alespoň jedenkrát 

do měsíce zajištění služeb Tyfloservisu v prostorách TyfloCentra, 
o.p.s. Pardubice (sídlo přímo v Pardubicích) nebo v prostorách 
oblastních odboček SONS ČR v Pardubickém kraji 

o Rozvoj časové dostupnosti služby Tyfloservisu ve stávajících 
podmínkách udržením jejího personálního zajištění, případné 
rozšíření počtu pracovníků určených pro zajištění klientů se 
zrakovým postižením z Pardubic a Pardubického kraje 

Předpokládané dopady 
opatření : 

o Rozvoj časové dostupnosti ambulantní služby sociální 
rehabilitace dle potřeb klientů se zrakovým postižením 

o Zachování stávající kvality terénní služby sociální rehabilitace 
pro osoby se zrakovým postižením v přirozeném prostředí 
uživatelů 

o Seberealizace a všestranný rozvoj osobnosti osob se zrakovým 
postižením vedoucí k sociálnímu začlenění, zmírnění negativních 
následků hendikepu a prevence sociálního vyloučení 

o Aktivizace schopností, potenciálu a kompetencí osob se 
zrakovým postižením směřující k akceptaci zrakového postižení a 
nastolení psychické pohody, převzetí odpovědnosti za svůj život 
projevující se ve schopnosti vést ho aktivně a produktivně 

o Pomoc a podpora rodiny osob se zrakovým postižením 
v proaktivním přístupu k postiženým členům a dovednosti 
nabídnout účelnou pomoc 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: Udržení stávajícího zajištění služby, rozvoj její časové dostupnosti 
navýšením počtu pracovníků 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

0,78% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 
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Předpokládané zdroje 
financování: 

MPSV, Statutární město Pardubice, Pardubický kraj – IP PK 
(do 2/2013), sponzorské dary 

Přesahy do dalších oblastí: Jiné cílové skupiny – senioři, osoby s kombinovaným postižením a 
dalšími problémy 

Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Tyfloservis Pardubice 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

o Počet uživatelů služeb: 145, z toho 40 z Pardubic 
o Počet hodin výuky: 450/rok přímé práce u uživatelů 

v Pardubickém kraji, z toho 130/rok u uživatelů z Pardubic 
 
 
 
Název Cíle : 1.2 Aktivní náplň volného času 
Popis a zdůvodnění  Cíle : Umožnit osobám se ZP aktivně trávit volný - kulturní, 

společenské, sportovní a vzdělávací aktivity. 
Cílem je aktivní přístup osob se ZP k životu a jejich integrace do 
společnosti. 

Opatření,které vedou 
k naplnění Cíle : 

1.2.1 Zachování celoživotních vzdělávacích aktivit  pro osoby se 
zdravotním postižením 

1.2.2 Zachování sociálně aktivizačních služeb 
1.2.3 Denní centra – zachování kapacity a nabídky služeb pro 

osoby s mentálním a kombinovaným postižením  
1.2.4 Podpora svépomocných skupin 

 
Název opatření : 1.2.1 Zachování celoživotních vzdělávacích aktivit  pro osoby se 

zdravotním postižením 
Popis opatření : Osobám se zdravotním postižením bude umožněn přístup                         

k systematickému a soustavnému prohlubování konkrétních 
dovedností, schopností  a vědomostí na základě jejich poptávky 
(nejde o přípravu k práci). 
Zachování stávajících vzdělávacích aktivit směřujících k uplatnění 
uživatelů soc. služeb na trhu práce a rozšíření tematické nabídky 
(vzdělávacích okruhů). 

Předpokládané dopady 
opatření : 

o Větší samostatnost a aktivní přístup k životu lidí se ZP 
o Zapojení osob se ZP do společenského života 
o Vyšší uplatnění osob se ZP na trhu práce 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Opatření je naplňováno dostatečně; bude zachován stávající stav  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

2,52% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

MPSV, Pardubický kraj – IP PK, Statutární město Pardubice 

Přesahy do dalších oblastí: Opatření 1.3.4 Vzdělávání; školství, vzdělávání 
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Centrum pro zdravotně postižené; Křižovatka handicap centrum; 
Péče o duševní zdraví - region Pardubice; TyfloCentrum Pardubice; 
Společnost Parkinson, o.s. a jiní 
 
Partneři: Psychiatrické oddělení KN Pardubice, Psychiatrické 
ambulance, spolupracující poskytovatelé soc. služeb 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Počet účastníků aktivit: min. 215 
  

 
Název opatření : 1.2.2 Zachování sociálně aktivizačních služeb 
Popis opatření : Zachování stávající nabídky sociálně aktivizačních služeb pro osoby 

se zdravotním a mentálním postižením, včetně rodin s dětmi se 
zdravotním postižením nebo s ohroženým vývojem a osoby 
s duševním onemocněním 
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Předpokládané dopady 
opatření : 

o Prevence sociální izolace 
o Smysluplné trávení volného času 
o Překonání bariéry ostychu a nedostatečných sociálních 

dovedností v mezilidském kontaktu 
o Psychická podpora 
o Osvojení si návyků - pravidelnost, docházení někam, dochvilnost 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Zachování stávajících služeb 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

5,73% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

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

Přesahy do dalších oblastí: Aktivnější uživatelé pro další sociální služby, zaměstnavatelé, 
dobrovolnictví, zdravotní oblast 

Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Apolenka, CEDR, Centrum pro zdravotně postižené; Křižovatka 
handicap centrum; Rodinné Integrační Centrum o.s., Sdružení pro 
ranou péči v Pardubicích, TyfloCentrum Pardubice a jiní 
 
Partneři: Psychiatrické oddělení KN Pardubice, psychiatrické 
ambulance, spolupracující poskytovatelé soc. služeb;  

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Počet uživatelů služeb: cca 624 
 

 
Název opatření : 1.2.3  Denní centra – zachování kapacity a nabídky služeb pro 

osoby s mentálním a kombinovaným postižením a pro děti se 
zdravotním postižením 

Popis opatření : o Stabilizace kapacity a nabídky sociálních služeb - denní 
stacionář, centrum denních služeb pro osoby s mentálním 
postižením,  příp. pro osoby  s kombinací vad 

o Zachování kapacity a nabídky služeb denního stacionáře pro děti 
s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, 
narušenou komunikační schopností a poruchami autistického 
spektra – zajištění komplexní péče a předškolního vzdělávání 
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.           

Předpokládané dopady 
opatření : 

o Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
o Výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické aktivity 

dětí a dospělých s handicapem 
o Kompenzace společenských a psychických problémů, které 

postižení působí 
o Naplnění složky sociální rehabilitace 
o Umožnění pečujícím osobám vykonávat ekonomické, příp. jiné 

aktivity 
Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Stabilizace poskytovaných služeb 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

18,75% z prostředků Statutárního města Pardubice určených na 
sociální a související služby podporované přímo z rozpočtu města 
1,65% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

MPSV, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, granty, dotace, 
příspěvky (organizace), spoluúčast uživatelů služeb dle zákona 
108/2006 Sb. 

Přesahy do dalších oblastí: Zdravotnictví, školství 
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Lentilka-Dětské rehabilitační centrum Pardubice; MIREA denní 
stacionář, o.p.s.; Most do života o.s.; DS Slunečnice, SSmP a další 
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Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Počet uživatelů služeb: 144 
 

 
Název opatření : 1.2.4 Podpora svépomocných skupin 
Popis opatření : Budou podporovány aktivity sdružení, která naplňují cíl Aktivní náplň 

volného času a nejsou poskytovateli sociálních služeb dle zákona č. 
108/2007 Sb. 

Předpokládané dopady 
opatření : 

Možnost trávit aktivně volný čas 
 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Neinvestiční, rozvoj aktivit 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

0,26% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Statutární město Pardubice - fond sociálních věcí, zdravotní fond, 
úřady městských obvodů, ostatní zdroje nejsou pracovní skupině 
známy 

Přesahy do dalších oblastí: Nejsou 
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Česká abilympijská asociace a jiné organizace sdružující osoby se 
zdravotním postižením 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

o Výstupy: CAA (Klub Lvíček – svépomocná skupina) – 1 
pracovník, schůzky 1x týdně, průměrný počet účastníků 12. 
Vzhledem k otevření Integračního centra sociálních aktivit 
v Pardubicích Kosatec předpokládá poskytovatel rozšíření 
volnočasových aktivit 

o Výstupy jiných organizací, které realizují opatření, nejsou 
stanoveny 

 
 
 
Název Cíle : 1.3 Zaměstnávání 

 
Popis a zdůvodnění  Cíle : Zvyšování životní úrovně osob se ZP a jejich rodin zaměstnáním 

osob se ZP,  podporou aktivit vedoucích k jejich uplatnění na 
trhu práce a zaměstnáváním jejich rodinných příslušníků. 

Opatření,která vedou 
k naplnění Cíle : 

1.3.1 Podpora pracovního uplatnění osob se ZP  na otevřeném 
trhu práce 

1.3.2 Podpora chráněných pracovišť, chráněných dílen a 
sociálně terapeutických dílen pro osoby  se zdravotním 
postižením 

1.3.3 Vzdělávání 
1.3.4 Podpora vzdělávání pečujících osob směrem  k jejich 

možnému uplatnění na trhu práce  
1.3.5 Sociální rehabilitace duševně nemocných osob 

 
Název opatření : 1.3.1 Podpora pracovního uplatnění osob se ZP na otevřeném 

trhu práce  
Popis opatření : o Rozvoj podporovaného zaměstnávání osob se ZP (dle metodiky 

PZ – v rámci sociální rehabilitace) 
o Vzdělávání osob se ZP vedoucí k uplatnění na trhu práce 
o Podpora osob se ZP na pracovišti 
o Práce se zaměstnavateli a pracovním kolektivem (poradenství, 

výhody x nevýhody, úprava pracovního prostředí aj.) 
Předpokládané dopady 
opatření : 

o Více osob se ZP uplatňujících se na trhu práce 
o Zvýšení ekonomické aktivity osob se ZP 
o Vyšší informovanost zaměstnavatelů o možnostech osob se ZP a 

jejich možném uplatnění na trhu práce 
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Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: Zachování stávajících služeb 
Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

0,26% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Úřad práce, MPSV, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, EU 

Přesahy do dalších oblastí: Zaměstnavatelé, široká veřejnost – přirozená integrace, úřad práce – 
spolupráce v rámci pracovní rehabilitace 

Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Apolenka, Česká abilympijská asociace; TyfloCentrum Pardubice a  
jiní 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Počet uživatelů služeb: min. 120 
 

 
Název opatření : 
 

1.3.2 Podpora chráněných pracovišť, chráněných dílen a 
sociálně terapeutických dílen pro osoby se zdravotním 
postižením  a jejich dalšího rozvoje 

Popis opatření : o Chráněná pracoviště jsou důležitá pro uživatele, kteří kvůli svému 
zdravotnímu handicapu nejsou schopni uplatnit se na otevřeném 
trhu práce; chráněné pracoviště zohledňuje jejich zdravotní stav a 
potřeby; jedná se především o uživatele s částečným a plným 
invalidním důchodem 

o Realizace opatření chráněná pracoviště a dílny se potýká 
s problémem malé podpory a neustále se snižujících dotací z ÚP 

o V průběhu implementace komunitního plánu bude jednáno 
o stabilizaci služeb 

Předpokládané dopady 
opatření : 

o Rozvoj, udržení schopností a dovedností uživatele 
o Udržení pracovních návyků uživatele 
o Zlepšení kvality života 
o Pomoc při řešení pracovních vztahů 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

0,31% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Úřad práce, vlastní zdroje, sponzoři, nadace; Individuální projekt PK. 

Přesahy do dalších oblastí: Zdravotnictví, zaměstnavatelé. 
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Apolenka; CEDR;  Křižovatka handicap centrum; Výměník SOJ; ZŠ a 
PŠ Svítání, o.p.s. a jiní 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Počet uživatelů služeb: cca 103 
 

 
Název opatření : 1.3.3 Vzdělávání 

 
Popis opatření : Zachování stávajících vzdělávacích aktivit směřujících k uplatnění 

uživatelů soc. služeb na trhu práce a rozšíření tematické nabídky 
(vzdělávacích okruhů); tyto aktivity realizují někteří poskytovatelé 
v rámci opatření 1.2.1 a 1.2.2, která již byla popsána 

Předpokládané dopady 
opatření : 

Vyšší uplatnění osob se ZP na trhu práce. 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Zachování služeb 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

0,42% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje Úřad práce, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, MPSV, EU 
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financování: 
Přesahy do dalších oblastí: Školství, vzdělávání. 
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Centrum pro zdravotně postižené PK; Křižovatka handicap centrum, 
Rodinné Integrační Centrum o.s.; TyfloCentrum Pardubice 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Počet uživatelů služeb: cca 210 
 

 
Název opatření : 1.3.4 Podpora vzdělávání pečujících osob směrem k jejich 

možnému uplatnění na trhu práce 
Popis opatření : o U řady osob dlouhodobě pečujících o člena rodiny dochází ke 

snížení získaných pracovních schopností a dovedností 
potřebných pro udržení či získání práce (předpokladem 
úspěšného  zapojení pečujících osob  na trh práce je podpora 
jejich vzdělávání formou rekvalifikace, kurzů apod.) 

o V současné době je zpracován konkrétní projekt na realizaci 
vzdělávacích akreditovaných kurzů pro osoby dlouhodobě 
pečující o člena rodiny se ZP – např. počítačová gramotnost, 
kurzy zaměřené na profesionalizaci ve vztahu k dítěti (kurzy 
synergické reflexní terapie, bazální stimulace apod.) 

o Další vzdělávací aktivity budou realizovány na základě 
předložených projektů 

o Realizace vzdělávacích akreditovaných kurzů pro osoby 
dlouhodobě pečující o člena rodiny s MP – např. počítačová 
gramotnost, kurzy zaměřené na profesionalizaci ve vztahu k dítěti 
(kurzy synergické reflexní terapie, bazální stimulace apod.) 

Předpokládané dopady 
opatření : 

o Aktivní zapojení na trh práce pro osoby dlouhodobě pečující o 
členy rodiny v alternativních podobách (zkrácená  nebo pružná 
pracovní doba, práce doma apod.) představuje možnost sociální 
integrace, sebeuplatnění, seberealizace 

o Prevenci ztráty pracovních schopností a dovedností 
o Kontakt se společenským prostředím  
o Možnost rekvalifikace 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Vzdělávací aktivity dle zpracovaných projektů po celou dobu 
realizace KP 

Charakter opatření: 
 

Zachování stávajících služeb. 
 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

0,37% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Pardubický kraj; Statutární město Pardubice, MPSV, EU 
sbírky; sponzoři 

Přesahy do dalších oblastí: Zdravotnictví, technický inženýring, pracovně právní oblast, soc. 
právní ochrana, speciální pedagogika 

Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Křižovatka handicap centrum o.s., a jiní. 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Výstupy nejsou stanoveny 

 
Název opatření : 1.3.5 Sociální rehabilitace duševně nemocných osob 

vedoucí k zaměstnávání 
Popis opatření : o Předpokladem aktivního zapojení osob s duševním onemocněním 

je sociální rehabilitace, která směřuje k dosažení samostatnosti, 
nezávislosti a soběstačnosti uživatele sociální rehabilitace a  
pomáhá stabilizovat základní mezilidské vztahy uživatele 

o Sociální rehabilitace je prováděna formou ambulantní na základě 
individuálního přístupu k uživateli 

Předpokládané dopady 
opatření : 

o Získání , rozvoj a udržení schopností a dovedností uživatele 
o Získání, rozvoj a udržení praktických návyků uživatele 
o Zlepšení kvality života; pomoc při řešení mezilidských vztahů 

Předpokládaný termín Rok 2012 
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realizace: 
Charakter opatření: Zachování stávajících služeb 
Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

0,31% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

MPSV, město, kraj 

Přesahy do dalších oblastí: Zaměstnanost 
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Česká abilympijská asociace, o.s. realizuje aktivitu v rámci opatření 
1.3.1; Péče o duševní zdraví – region Pardubice - Výměník SOJ 
 
Partneři: psychiatrická zařízení, zaměstnavatelé, široká veřejnost – 
přirozená integrace, úřad práce – spolupráce v rámci pracovní 
rehabilitace 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Počet uživatelů služeb: cca 20 
 

 
 
 
Název Cíle : 1.4 Bezbariérovost 

 
Popis a zdůvodnění  Cíle : Odstraněním bariér se usnadní sociální začleňování osob se ZP 

do společnosti 
Opatření,které vedou 
k naplnění Cíle : 

1.4.1 Podpora a konzultace aktivit směřujících k odstranění 
bariér v Pardubicích 

 
Název opatření : 1.4.1 Podpora a konzultace aktivit směřujících k odstranění 

bariér v Pardubicích 
Popis opatření : o Pokračování spolupráce mezi pracovní skupinou, komisí pro 

bezbariérovost a orgány města v oblasti odstraňování 
architektonických a informačních bariér 

o Pracovní skupina, případně jednotliví poskytovatelé sociálních 
služeb, může poskytnout odborné konzultace a pomoc při 
odstraňování bariér, při předcházení jejich vzniku apod. 

Předpokládané dopady 
opatření : 

Prevence vzniku architektonických a informačních bariér a 
odstraňování bariér již existujících 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Zachování aktivity 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

0,42% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Statutární město Pardubice; samofinancování 

Přesahy do dalších oblastí: Veřejnost, zaměstnavatelé, projektanti, školství, veřejná správa, 
poradenství, doprava a stavebnictví 

Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Pracovní skupina osoby s tělesným postižením osoby se smyslovým 
postižením a osoby s chronickým onemocněním, Česká abilympijská 
asociace; Křižovatka handicap centrum o.s., Společnost Parkinson, 
TyfloCentrum Pardubice; Tyfloservis, jiní 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

o Systém komunikace mezi pracovní skupinou a Komisí pro 
bezbariérovost 

o Konzultace řešení bezbariérovosti (dle požadavků objednatele) 
o TC Pardubice: plán uživatelů služby v Pardubicích pro rok 2012 - 

jedno procento z populace = cca 800 lidí v Pardubicích (nepřímí 
uživatelé), v databázi TC, z Pardubic cca 85 přímých uživatelů 

o Výstupy ostatních organizací nejsou stanoveny 
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Název Cíle : 1.5 Bydlení 

 
Popis a zdůvodnění  Cíle : Rozvoj služeb podporujících bydlení  osob se ZP v domácím 

prostředí, integrace do společnosti 
Opatření,které vedou 
k naplnění Cíle : 

1.5.1 Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním 
1.5.2 Podpora setrvání osob s duševním onemocněním v jejich 

přirozeném prostředí  
1.5.3 Následná péče o duševně nemocné osoby navazující                

na psychiatrické služby 
1.5.4 Sociální rehabilitace duševně nemocných osob 

 
Název opatření : 1.5.1 Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním 
Popis opatření : o Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním - vznik 

bydlení pro cca 8 osob s duševním onemocněním 
Předpokládané dopady 
opatření : 

o Pracovní skupina Osoby s duševním onemocněním má toto 
opatření v plánu aktivit pro rok 2012 (zajistí poskytovatele, osloví 
kraj a město, popřípadě napíše projekt na ESF) 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Investiční (vybudování domu s chráněnými byty nebo rekonstrukce 
objektu pro potřeby služby), vznik nové služby 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Přesná výše investice bude určena na základě konkrétních projektů  

Předpokládané zdroje 
financování: 

EU, MPSV, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice 
příjmy od uživatelů dle zákona č. 108/2006 Sb. 

Přesahy do dalších oblastí:  
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Členové pracovní skupiny Osoby s duševním onemocněním 
 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Opatření není z finančních důvodů naplňováno, vzhledem k aktuální 
situaci v sociální oblasti je potřebné a bude prioritou pracovní skupiny 
Osoby s duševním onemocněním pro další období 

 
Název opatření : 1.5.2 Podpora setrvání osob s duševním onemocněním v jejich 

přirozeném prostředí 
Popis opatření : Pomoc osobám se ZP, aby mohly setrvat v přirozeném prostředí 
Předpokládané dopady 
opatření : 

o Zdravotní prevence - uživatelé služby nebudou muset být 
hospitalizováni ze sociálních důvodů 

o Sociální prevence - budou lépe adaptováni ve svém prostředí 
o Setrvání uživatelů v přirozeném prostředí a snížení nároků              

na pobytové sociální služby 
Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 
 

Charakter opatření: 
 

Zachování služby 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Finanční náklady nejsou stanoveny 

Předpokládané zdroje 
financování: 

MPSV, Pardubický kraj; Statutární město Pardubice 
příjmy od uživatelů dle zákona č. 108/2006 Sb. 

Přesahy do dalších oblastí:  
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Péče o duševní zdraví - region Pardubice a jiní 
 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Počet osob: min. 188 
Počet uživatelů se smlouvou: min. 105 
Počet kontaktů (do 30 min.): min. 1865 
Počet intervencí (30 min. a více): min. 1601 
Počet hodin poskytování služeb: min. 2991 hodin 
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Název opatření : 1.5.3 Následná péče o duševně nemocné osoby navazující         

na psychiatrické služby 
Popis opatření : Pomoc duševně nemocným osobám, aby mohly setrvat v přirozeném 

prostředí a nebyly ohroženi výkyvy jejich onemocnění 
Předpokládané dopady 
opatření : 

o Duševně nemocní jsou výrazně ohroženi sociální exkluzí v době 
zhoršení jejich nemoci, vyžadují podporu a péči v období                         
po propuštění z nemocnice atp.  

o Bez následné péče nemůže řada osob z cílové populace 
samostatně fungovat 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 
 

Charakter opatření: 
 

Zachování stávající služby 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

3,23% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby  

Předpokládané zdroje 
financování: 

MPSV, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice 

Přesahy do dalších oblastí: Žádné 
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Péče o duševní zdraví – region Pardubice; jiní 
Partneři – psychiatrická zařízení (ambulance, lůžkové oddělení KN 
Pardubice), praktičtí lékaři 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Počet uživatelů – cca 160/rok 
 

 
Název opatření : 1.5.4 Sociální rehabilitace duševně nemocných osob směřující 

k samostatnému bydlení 
Popis opatření : o Předpokladem setrvání v přirozeném prostředí je u duševně 

nemocných osob komplexní sociální rehabilitace 
o Rehabilitace napomáhá rozvoji samostatnosti a sociálního 

zapojení 
o Rehabilitace je prováděna individuálně ambulantním způsobem 

Předpokládané dopady 
opatření : 

Rozvoj sociálních a praktických dovedností a stabilizace mezilidských 
vztahů duševně nemocných osob 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Zachování stávající služby 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Od Statutárního města Pardubice nebude požadována dotace 

Předpokládané zdroje 
financování: 

MPSV, Pardubický kraj; Statutární město Pardubice 

Přesahy do dalších oblastí: Žádné 
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Péče o duševní zdraví – region Pardubice; jiní 
 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

o 20 uživatelů/rok 
o 5 tréninkových bytů, kde probíhá sociální rehabilitace 
 

 
 
 
Název Cíle : 1.6 Poskytování informací a podpory 
Popis a zdůvodnění  Cíle : Realizací cíle dojde ke zlepšení přístupu osob se zdravotním 

postižením a osob o ně pečujících k odborným informacím 
z oblasti zdravotnictví a sociálních věcí, včetně psychické 
podpory apod. Včasná a kvalitní odborná intervence zvyšuje 
šance osob se ZP na kvalitní život a začlenění  do společnosti. 

Opatření,které vedou 
k naplnění Cíle : 

1.6.1 Odborné sociálního poradenství 
1.6.2 Zachování ambulantních i terénních služeb rané péče a  
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terénních služeb speciálně pedagogického poradenství  
 
Název opatření : 1.6.1 Odborné sociální poradenství 
Popis opatření : Stabilizace odborného poradenství poskytovatelů sociálních služeb 

směrem k jednotlivým cílovým skupinám osob se zdravotním 
postižením včetně půjčování kompenzačních pomůcek 

Předpokládané dopady 
opatření : 

o Informovaný uživatel a jeho okolí 
o Poskytnutí odborné rady nebo kompenzační pomůcky 

Předpokládaný termín 
realizace: 

 
Po celou dobu realizace KP 

Charakter opatření: 
 

Zachování služeb 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

2,06% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 
 

Předpokládané zdroje 
financování: 

MPSV; Pardubický kraj; Statutární město Pardubice 

Přesahy do dalších oblastí:  
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Centrum pro zdravotně postižené; Český klub nedoslýchavých HELP; 
Křižovatka handicap centrum o.s.;  Národní rada osob se zdravotním 
postižením; TyfloCentrum Pardubice 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

o Počet intervencí celkem: min. 1133/rok 
o Počet uživatelů služeb: min. 1616 

 
Název opatření : 1.6.2 Zachování ambulantních i terénních služeb rané péče a  

terénních služeb speciálně pedagogického poradenství 
Popis opatření : o Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní 

formou služby, služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve 
věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoje je 
ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu (služba je 
zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem 
na jeho specifické potřeby) 

o Terénní služby speciálně pedagogické navazují kontinuálně na 
služby rané péče a vytvářejí tak plynulý přechod od poskytovatele 
v rámci sociálních služeb na poskytovatele služeb školských 
(gesce MŠMT ČR) 

Předpokládané dopady 
opatření : 

o Zmírnění negativních následků postižení či ohrožení pro dítě a 
rodinu 

o Podpora celkového motorického, senzorického, psychosociálního 
a kognitivního vývoje dítěte 

o Aktivizace rodiny včetně využití všech jejich potencí 
o Profesionální sociální opora při provázení rodiny 
o Podpora sociálního začlenění a integrace rodiny i dítěte 
o Prevence ústavní péče, prevence sociální exkluze 
o Zkvalitnění spolupráce jednotlivých poskytovatelů včetně 

spolupracujících a navazujících služeb (školských, 
zdravotnických) 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

o Zachování služeb Rané péče 
o Zachování terénních služeb speciálně pedagogického 

poradenství 
Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

2,61% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

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

Přesahy do dalších oblastí: Zdravotnictví, školství, sociálně právní a ekonomická oblast, 
technický inženýring 

Předpokládaní Sdružení pro ranou péči v Pardubicích – Středisko rané péče 
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realizátoři,partneři: v Pardubicích; Společnost pro ranou péči o.s. (SPRP); Středisko rané 
péče Tamtam Praha; Základní škola a Praktická škola Svítání a jiní 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Počet uživatelů: 98/rok 
 

 
 
 
Název Cíle : 1.7 Odlehčovací služby 

 
Popis a zdůvodnění  Cíle : o Odlehčovací služby poskytují osobám dlouhodobě pečujícím              

o osoby se zdravotním postižením prostor pro nezbytný 
odpočinek, relaxaci a zajištění svých záležitostí 

o Z průzkumů poskytovatelů služeb vyplývá zájem pečujících 
osob o tuto službu 

Opatření,které vedou 
k naplnění Cíle : 

1.7.1 Zachování ambulantních a terénních odlehčovacích 
služeb pro rodiče (pečující osoby) osob se zdravotním 
postižením 

1.7.2 Domácí hospicová péče – doprovázení osob v terminálním 
stádiu 

 
Název opatření : 1.7.1 Zachování ambulantních a terénních odlehčovacích služeb 

pro rodiče (pečující osoby) osob se zdravotním postižením 
Popis opatření : o Rodiče (pečující osoby) osob se zdravotním postižením se ocitají 

v důsledku  dlouhodobé náročné a vyčerpávající životní situace 
velmi často v krizi, jsou psychicky i fyzicky vyčerpáni  

o Cílem opatření je zajištění terénních a ambulantních 
odlehčovacích služeb  pro osoby se ZP 

o Odlehčovací služby pro osoby ze ZP v seniorském věku jsou 
řešeny v opatřeních pracovní skupiny Senioři  

Předpokládané dopady 
opatření : 

o Poskytnutí rodičům a osobám pečujícím o osoby se zdravotním 
postižením  nezbytný odpočinek a relaxaci 

o Aktivizace rodiny včetně využití všech jejich potencí 
o Podpora sociálního začlenění a integrace rodiny i dítěte 
o Prevence ústavní péče, prevence sociální exkluze 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

0,31% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

MPSV, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, nadace 

Přesahy do dalších oblastí: Zdravotnictví  
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Rodinné integrační centrum a jiní  

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Počet uživatelů: 15/rok 
 

 
Název opatření : 1.7.2 Domácí hospicová péče – doprovázení občanů 

v terminálním stádiu 

Popis opatření : Zachování služeb hospicové péče pro osoby v terminálním stádiu 
v domácím prostředí 

Předpokládané dopady 
opatření : 

Usnadnění/ulehčení pobytu v domácím prostředí v terminálním stádiu 
nemoci 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Zachování služby 

Předpokládaná výše 0,31% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální 
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finančních nákladů: služby 
Předpokládané zdroje 
financování: 

Zdravotní pojišťovny, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, 
uživatelé služby 

Přesahy do dalších oblastí: Zdravotnictví 
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Oblastní charita Pardubice; Hewer o.s.a jiní 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Počet uživatelů: 75 
 

 
 
 
Název Cíle : 1.8 Osoby s postižením sluchu 

 
Popis a zdůvodnění  Cíle : Bude proveden průzkum cílové skupiny osob s postižením 

sluchu. Součástí průzkumu bude zejm. zjištění počtu osob 
s postižením sluchu, které žijí v Pardubicích a(nebo) zde 
využívají některé služby, zjištění jejich potřeb (např. tlumočnické 
služby pro osoby s postižením sluchu, základní a speciální 
poradenství apod.)  a zjištění potřebnosti tlumočnických služeb 
pro instituce veřejné správy.  V Pardubicích není v současnosti 
situace osob s postižením sluchu známa. Na základě výsledků 
výzkumu budou služby zajištěny. 

Opatření,která vedou 
k naplnění Cíle : 

1.8.1 Zajištění potřebných služeb (vyplývajících z výzkumu) pro 
osoby s postižením sluchu  

 
Název opatření : 1.8.1 Zajištění potřebných služeb pro osoby s postižením sluchu 
Popis opatření : Na základě výstupů z výzkumu v cílové skupině osob s postižením 

sluchu budou zajištěny služby pro osoby s postižením sluchu, které 
budou identifikovány jako potřebné a v Pardubicích 
nedostupné/nedostatečné.  

Předpokládané dopady 
opatření : 

Vznik/rozvoj služeb pro osoby s postižením sluchu 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Po dobu realizace KP 

Charakter opatření: 
 

Realizace setkávání osob se sluchovým postižením, nákup odborné 
literatury, nákup speciální ozvučovací techniky na promítání filmů, 
zajistit možnost setkávání v Centru pro zdravotně postižené Pk 1x za 
2 měsíce 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

0,29% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Přesahy do dalších oblastí: Žádné 
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Pomocník v akci, o. s., Poradenské centrum Pardubice 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

6 setkání/rok 
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Pracovní skupina Cizinci, národnostní a etnické menšiny 
 
Název Cíle : 2.1 Rozvoj terénní a terénní sociální práci pro romskou komunitu 
Popis a zdůvodnění Cíle:  Terénní a terénní sociální pracovníci vyhledávají potenciální 

uživatele sociálních služeb v jejich přirozeném prostředí. Tento 
způsob práce umožňuje kontakt s lidmi, kteří z různých důvodů 
institucionální pomoc nevyhledávají. Návštěvy v domácnostech 
uživatelů v rámci práce v přirozeném prostředí poskytují 
příležitost ke spolupráci s celou rodinou a širším společenstvím.  
Hlavním cílem spolupráce terénního pracovníka a uživatele je: 
prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování; prevence 
sociálně rizikových jevů, prevence zadluženosti; sociální 
začleňování; zmírňování nerovností, včetně nerovného přístupu 
ke službám, vzdělávání, bydlení aj.; pomoc klientům 
získávat/znovu nabývat sociální kompetence a předávat 
informace.  

Opatření,které vedou 
k naplnění Cíle : 

2.1.1 Zvýšení počtu terénních pracovníků  
 

 
Název opatření : 2.1.1 Zvýšení počtu terénních pracovníků 
Popis opatření : o Na území Pardubic působí v současné době pouze čtyři terénní 

pracovníci – tento počet je vzhledem k potřebám a velikosti cílové 
skupiny nedostačující  

o Bude zajištěn dostatečný počet terénních (TP) a terénních 
sociálních pracovníků (TSP) působících na celém území 
Pardubic (nejen v soc. vyloučených lokalitách) 

Předpokládané dopady 
opatření : 

o Prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování 
o Prevence sociálně rizikových jevů 
o Sociální začleňování 
o Mírnění negativních důsledků a rizik životních situací klientů,  

včetně jejich dopadu na společnost 
o Zvýšení schopnosti zajištění zaměstnání 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Rozvoj služby 
 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

2,89% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Úřad vlády, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, Individuální 
projekt PK do roku 2013 
 

Přesahy do dalších oblastí: Zaměstnanost, školství, zdravotnictví, právo 
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Magistrát města Pardubic, Darjav, SKP-CENTRUM, o.p.s. a další 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

o Počet uživatelů: 150/rok/1 terénní pracovník 
o Min. 4 terénní pracovníci (1 pracovník = 1,0 pracovní úvazek) 

 
 
 
Název Cíle : 2.2 Zachování poradenských služeb pro cizince  
Popis a zdůvodnění Cíle: V důsledku velké pracovní poptávky firem se sídlem                     

v Pardubicích v současné době dochází k nárůstu pracovních 
migrantů, kteří jsou z Evropského hospodářského prostoru,                 
ze zemí bývalého Sovětského Svazu a východoasijských 
republik. Zájmem těchto lidí je legálně pobývat a pracovat v ČR. 
V souvislosti s jejich pobytem na našem území musí řešit otázku 
bytovou, sociální, pracovní a legislativní. 
Cílem je zvýšit povědomí cizinců o existenci již stávajícího 
bezplatného informačního a poradenského střediska. 
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Opatření,které vedou 
k naplnění Cíle : 

2.2.1 Zachování sociálního a pracovního poradenství pro cizince 

 
Název opatření : 2.2.1 Zachování sociálního a pracovního poradenství pro cizince 
Popis opatření : o Služba je zaměřena na cizince z tzv. třetích zemí s legálním 

pobytem v ČR, občany EU i nelegální migranty 
o Hlavními oblastmi podpory jsou: 

o řešení legálního pobytového rámce 
o pomoc při hledání bydlení a práce 
o pomoc při získávání jazykové kompetence 
o pomoc při nostrifikaci dosaženého vzdělání 
o oblast sociálního a zdravotního zabezpečení 
o získání českého občanství 
o informační servis týkající se rodinného práva 

o Motivování a praktická pomoc uživateli s vysokoškolským nebo 
odborným vzděláním uplatnit se na pracovním trhu dle jejich 
kvalifikace 

o Právní poradenství 
Předpokládané dopady 
opatření : 

o Zlepšení sociální situace 
o Omezení rizika sociálního vyloučení 
o Zvýšení zaměstnanosti 
o Lepší začlenění do společnosti 
o Obsazování vysoce kvalifikovaných profesí 
o Předcházení diskriminačních jevů ze strany zaměstnavatele 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Neinvestiční, zachování služeb 
 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

0,52% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

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

Přesahy do dalších oblastí: Bydlení, zdravotní a sociální zabezpečení, právo, zaměstnanost 
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Most pro lidská práva; Centrum na podporu integrace cizinců 
v pardubickém kraji SUZ MV ČR a další 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

o Počet intervencí: 2000/rok 
o Počet kontaktů: 3500/rok 
o Počet uživatelů: 1200/rok   
pozn: týká se pouze města Pardubice 

 
 
 
Název Cíle : 2.3 Aktivní náplň volného času 
Popis a zdůvodnění  Cíle: Nabídnout nejen dětem a mládeži, ale i dospělým lidem z cílové 

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

Opatření,které vedou 
k naplnění Cíle : 

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

 
Název opatření : 2.3.1 Podpora a rozvoj volnočasových aktivit pro romské děti a  

mládež a cizince, zachování nízkoprahových služeb  
Popis opatření : o Zachování zájmových, sportovních a vzdělávacích kroužků 

s ohledem na potřeby a zájem cílové skupiny 
o Pracovní skupina bude iniciovat vznik nových zájmových aktivit 
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pro romské děti a mládež, příp. děti cizince a bude hledat 
realizátory těchto aktivit, s prioritou vzdělávacích volnočasových 
programů 

o Zapojení dobrovolníků 
o Nízkoprahové služby pro mládež řeší pracovní skupina Rodiny 

s dětmi a mládež 
Předpokládané dopady 
opatření : 

o Větší zájem o tyto aktivity u cílové skupiny 
o Zvýšení počtu uživatelů, kteří smysluplně tráví svůj volný čas 
o Posílení kompetencí pro úspěšné zvládnutí školní docházky a 

integraci do majoritní společnosti         
Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Zachování služeb 
 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

0,62% z prostředků Statutárního města Pardubice určených na 
sociální a související služby podporované přímo z rozpočtu města 
4,95% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

MŠMT; MPSV; Pardubický kraj; nadace; Statutární město Pardubice; 
Individuální projekt PK do roku 2013 

Přesahy do dalších oblastí: Sport, kultura, školství  
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Darjav; Multikulturní centrum Pardubice; SKP-CENTRUM; Most pro 
lidská práva a další 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

o Počet uživatelů: 150/rok 
o Počet kontaktů: 3000/rok 

 
Název opatření : 2.3.2  Propojování volnočasových (kulturních a sportovních) 

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

přehlídky souborů (tanečních a dalších) 
o Každoroční jednodenní  festival seznamující širokou veřejnost 

s Romy a cizinci žijícími v našem městě 
o Podpora projektů na  seznamování rodin cizinců s jejich 

bezprostředním okolím 
o Aktivity pro cílovou skupinu a veřejnost 

Předpokládané dopady 
opatření : 

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

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Neinvestiční, rozvoj aktivity 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

0,26% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

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

Přesahy do dalších oblastí: Odbor kultury   
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

EuropeDirect; Centrum na podporu integrace cizinců v Pardubickém 
kraji SUZ MV ČR, Most pro lidská práva; Darjav; Multikulturní 
centrum Pardubice; Statutární město Pardubice; Divadlo 29; Divadlo 
Exil; Kulturní dům Dubina; Pracovní skupina Cizinci, národnostní a 
etnické menšiny a další 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

o multikulturní akce/rok 
o 20 přednášek/rok 
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Název Cíle : 2.4 Podpora bydlení 
Popis a zdůvodnění Cíle: o Na území města Pardubic se nachází několik lokalit 

s vysokou koncentrací romských rodin (sociálně 
vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených) - jedná 
se o lokality s nižším standardem bydlení: 

o v nájmu na dobu určitou v obecním či soukromém 
bytě 

o v azylových domech, městských či komerčních 
ubytovnách či tzv. ubytovně pro neplatiče 

o Obyvatelé lokalit mají obecně velmi malé šance odstěhovat 
se mimo lokalitu 

Opatření,které vedou 
k naplnění Cíle : 

2.4.1 Systém podpory samostatného bydlení  
2.4.2 Systém prevence, pravidelné kontroly a snižování 

zadlužení  
 
Název opatření : 2.4.1 Systém podpory samostatného bydlení  
Popis opatření : o Pracovní skupina bude analyzovat stávající situaci v oblasti 

bydlení a hledat způsoby řešení bytové problematiky na území 
města Pardubic s ohledem na potřeby cílové skupiny 

o Pracovní skupina a terénní pracovníci budou jednat s realitními 
kancelářemi a pronajimateli bytu o pronájmu bytů cílové skupině 

o Součástí jednání bude dohoda spolupráce terénních pracovníků, 
nájemců a pronajimatelů v době nájmu 

o Podpora samostatného bydlení je kapacitně řešena v opatření 
pracovní skupiny Osoby v obtížné životní situaci a společensky 
nepřizpůsobení 3.2.3 

Předpokládané dopady 
opatření : 

o Komplexní řešení bytové problematiky a zabránění rozšiřování 
sociálně vyloučených lokalit 

o Spolupráce všech kompetentních osob a institucí při řešení 
bytové problematiky 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Zachování aktivity 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Bude řešeno v rámci stávajících kapacit - nepředpokládají se finanční 
náklady 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Nejsou vyžadovány 
 

Přesahy do dalších oblastí: Místní správa, soukromý sektor 
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Statutární město Pardubice; kompetentní odbory Magistrátu města; 
neziskové organizace zabývající se problematikou; Pracovní skupina 
Cizinci, národnostní a etnické menšiny; terénní pracovníci 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

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

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

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

o Bude vytvořen systém prevence zadlužování 
Předpokládané dopady 
opatření : 

Minimalizace sociální exkluze celých rodin z ekonomických důvodů 

Předpokládaný termín 
realizace: 

o 2013 – systém prevence 
o Po celou dobu realizace KP 

Charakter opatření: 
 

Rozvoj aktivity 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Bude řešeno v rámci stávajících kapacit – nepředpokládají se finanční 
náklady 
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Předpokládané zdroje 
financování: 

Nejsou vyžadovány 
 

Přesahy do dalších oblastí: Místní samospráva; dodavatelské subjekty 
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Statutární město Pardubice; kompetentní odbory Magistrátu města; 
pracovní skupina Cizinci, národnostní a etnické menšiny; terénní 
pracovníci, vlastníci domů/bytů; dodavatelské subjekty; neziskové 
organizace; zástupci cílové skupiny 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Systém prevence 

 
 
 
Název Cíle : 2.5 Vzdělávání 
Popis a zdůvodnění Cíle: 
 
 
 
 

o Oblast vzdělávání je klíčovou oblastí ve snaze o změnu 
společenské pozice cílové skupiny cizinci, národnostní a 
etnické menšina 

o Důležitým prvkem v procesu vzdělání je asistent pedagoga, 
který:  

o v souladu s pokyny pedagoga pomáhá žákům 
s aklimatizací a usnadňuje komunikaci pedagoga 
s žáky a jejich rodiči 

o ve spolupráci s pedagogem přispívá k  vytvoření 
dobrých vztahů mezi žáky ze sociokulturně 
znevýhodněného prostředí a jejich spolužáky 

Opatření,které vedou 
k naplnění Cíle : 

2.5.1 Zřízení míst pedagogických asistentů pro děti                           
ze sociokulturně znevýhodněného prostředí na vybraných 
mateřských školách a vybraných základních školách 

2.5.2 Podpora integračních kurzů pro cizince 
 
Název opatření : 2.5.1 Zřízení míst pedagogických asistentů pro děti                          

ze sociokulturně znevýhodněného prostředí včetně dětí cizinců 
na vybraných mateřských školách a vybraných základních 
školách 

Popis opatření : Zachování, příp. zřízení míst asistenta pedagoga na vybraných 
školách na základě konzultací s řediteli a výchovnými poradci a 
potřeb cílových skupin (děti ze sociokulturně znevýhodněného 
prostředí včetně dětí cizinců) 

Předpokládané dopady 
opatření : 

o Začlenění sociokulturně znevýhodněných dětí do kolektivu 
o Snazší přechod na základní školu 
o Větší schopnost dětí absolvovat první třídu v základní škole 
o Posílení znalosti českého jazyka, odstraňování bariér pro 

zvládnutí školní docházky 
o Motivace rodin pro spolupráci s mateřskými a základními školami 
o Systém začleňování dětí cizinců do systému povinné školní 

docházky 
Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Zachování služby, příp. její rozvoj 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Od Statutárního města Pardubice není požadována dotace 

Předpokládané zdroje 
financování: 

MŠMT, Úřad práce; ESF; EU školám (dotační program pro základní 
školy) 

Přesahy do dalších oblastí: Školství, zaměstnanost 
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Pracovní skupina Cizinci, národnostní a etnické menšiny; předškolní a 
školní zařízení v Pardubicích; Úřad práce, Statutární město 
Pardubice, Pardubický kraj a další 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Min. 6 asistentů pro sociokulturně znevýhodněné děti v MŠ a ZŠ 
(2012) 
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Název opatření : 2.5.2 Podpora integračních kurzů pro cizince 

 
Popis opatření : o Výuka českého jazyka a počítačové gramotnosti pro cizince 

o Tematické semináře a kurzy sociokulturních kompetencí 
Předpokládané dopady 
opatření : 

o Lepší zapojení do majoritní společnosti 
o Větší samostatnost 
o Předcházení vytváření izolovaného prostředí 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Po celou dobu realizace KP 

Charakter opatření: 
 

Zachování služby, příp. její rozšíření 
 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

0,44% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

MPSV, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice Evropský 
integrační fond, Správa uprchlických zařízení MV ČR, Evropský 
sociální fond OP LZZ do poloviny roku 2013, nadace, příp. další 

Přesahy do dalších oblastí: Školství, zaměstnanost, zdravotnictví 
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Most pro lidská práva, Centrum na podporu integrace cizinců v 
Pardubickém kraji SUZ MV ČR a další 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

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

seminářů/kurzů) 
 
 
 
Název Cíle : 2.6 Rozvoj zaměstnanosti romského etnika a cizinců 
Popis a zdůvodnění  Cíle: o Integrace na trh práce je klíčovým předpokladem sociálního 

začleňování cílové skupiny 
o Mladí lidé z řad romského etnika se velmi často po ukončení 

povinné školní docházky evidují na Úřadu práce, dále se 
nevzdělávají 

o Problémem je získat (z důvodu nízké kvalifikace, 
nedostatečných pracovních návyků aj.) a trvale udržet 
zaměstnání 

Opatření,které vedou 
k naplnění Cíle : 

2.6.1 Rozvoj aktivit podporující vyšší zaměstnanost Romů 
 

 
Název opatření : 2.6.1 Rozvoj aktivit podporujících vyšší zaměstnanost Romů 
Popis opatření : o Zachování služeb terénního poradenství v oblasti zaměstnávání 

o Vyjednání spolupráce terénních pracovníků, pracovníků úřadu 
práce, zaměstnavatelů, pracovníků MmP a UMO a organizací, 
které pracují s cílovou skupinou 

o V průběhu realizace komunitního plánu bude pracovní skupina 
iniciovat sestavení projektu v oblasti motivačně aktivizačních 
služeb pro cílovou skupinu - bude vyjednávat s Úřadem práce 
v Pardubicích a organizacemi, které se dané problematice věnují 

Předpokládané dopady 
opatření : 

Vyšší počet zaměstnaných osob  (z cílové skupiny). 
Zvýšení schopnosti těchto osob vyjednávat s úřady. 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Rozvoj služby 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Není stanovena 

Předpokládané zdroje 
financování: 

MPSV, Krajský úřad, Statutární město Pardubice, EU 
 

Přesahy do dalších oblastí: Zaměstnanost 
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Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Darjav; Úřad práce; zaměstnavatelé; pracovní agentury; terénní 
pracovníci; Magistrát města Pardubice; Úřady městských obvodů; 
vzdělávací agentury 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

o Počet uživatelů: 60/rok 
o Projekt (motivačně aktivizační služby) 

 
 
Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením a 
v obtížné životní situaci 

 
Název Cíle: 3.1 Programy prevence bezdomovectví a další služby pro osoby 

bez domova 
Popis a zdůvodnění Cíle: o Vzhledem ke své poloze (hlavní železniční trať mezi Moravou 

a Prahou) a průmyslové aktivitě v oblasti Pardubic, dochází 
vedle navýšení životního standardu obyvatel, také 
k výrazným sociálním propadům mezi jednotlivými vrstvami 
obyvatel; průmyslové zóny přitahují levnou pracovní sílu, 
která si tu v mnoha případech zřizuje trvalé bydliště; z toho 
pramení možná rizika sociální exkluze (zejm. ztráta 
zaměstnání a s ním spojeného bydlení) 

o Na území města Pardubice je identifikováno mezi 150 až 170 
osob bez domova 

o Stávající kapacity služeb nevyhovují poptávce a zejména 
potřebám uživatelů 

o Zcela chybí návazné bydlení 
o Z tohoto je identifikováno cca 31 žen (terénní a nízkoprahové 

služby 
o Roste počet mladých bezdomovců (cca 30 až 40 z celkového 

počtu) 
Opatření, které vedou 
k naplnění Cíle: 

3.1.1 Programy prevence bezdomovectví (azylový dům pro 
muže, azylový dům pro ženy a matky s dětmi, dům na půli 
cesty) 

3.1.2 Monitoring situace kolem TMS 
3.1.3 Zřízení lékařské služby v rámci nízkoprahového centra 

 
Název opatření: 3.1.1 Programy prevence bezdomovectví  
Popis opatření: o Zachování stávajících služeb pro osoby bez domova s možností 

rozšíření spektra služeb a programů sociálního začleňování, 
azylových domů a domu na půli cesty v kontextu nových oblastí 
specifického poradenství pro cílovou skupinu s přihlédnutím 
k nutnosti zvýšit informovanost veřejnosti o problematice 
bezdomovectví 

o Neustále jsou monitorovány oblasti možného poradenství a 
dochází k rozšiřování počtu lokalit s výskytem osob bez domova 

o Bude vytvořena ucelená koncepce bezdomovectví na území 
města Pardubic 

Předpokládané dopady 
opatření: 

o Udržení a případné rozšíření stávajících služeb v dané oblasti 
umožní sociální začleňování osobám, u kterých by byl sociální 
propad bez kontinuální práce mnohem hlubší. Monitoring osob 
bez domova zabraňuje a umožňuje identifikaci vhodných oblastí 
intervence. Zajištění sítě služeb plně pokrývající nejvýznamnější 
příčiny vzniku bezdomovectví 

o Koncepce bezdomovectví umožní určení strategie řešení 
problematiky pro příští období 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Zachování a rozvoj stávajících služeb 
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Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

2,66% z prostředků Statutárního města Pardubice určených na 
sociální a související služby podporované přímo z rozpočtu města 
5,89% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

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

Přesahy do dalších oblastí: Zaměstnanost, vzdělávání, Intervenční centrum. 
Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

CENTRUM DON BOSCO, POMOCNÍK v akci, o.s.; SKP – 
CENTRUM, o. p. s. a jiní 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

o Počet uživatelů: min. 840 
o Počet intervencí: SKP-CENTRUM, o.p.s. cca 119/den 
o Počet intervencí: ostatní poskytovatelé 980/rok 

 
Název opatření: 3.1.2 Monitoring situace kolem squatů 
Popis opatření: o V opuštěné budově TMS se přes rok pohybovalo zhruba 75 osob 

bez přístřeší, které zde žili v  bývalých kancelářích v naprosto 
nevyhovujících podmínkách; tento způsob života, kdy nedodržují 
základní hygienická pravidla, je velice rizikový z hlediska 
infekčních chorob 

o Z důvodu ochrany nejen jejich zdraví a životů, ale i ochrany 
zdraví spoluobčanů a možného začlenění osob bez domova do 
majoritní společnosti je nutné tuto situaci monitorovat a řešit, 
přičemž  hlavní roli musí hrát motivace k využití záchranné 
sociální sítě 

o Tato budova v současné době neexistuje a všichni obyvatelé se 
rozptýlili po celém městě 

Předpokládané dopady 
opatření: 

o Bude důkladně zmapována situace a struktura osob bez přístřeší 
v nových lokalitách na území města Pardubic celkově 

o Bude rozšířeno povědomí o problematice osob bez přístřeší mezi 
odbornou i širokou veřejností 

o Osoby bez přístřeší budou více využívat prostředků záchranné 
sociální sítě 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: Zachování a rozvoj stávajících služeb 
Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Vyčíslení v rámci terénního programu 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Z rozpočtů organizací, které se o toto téma zajímají. Pardubický kraj. 
Statutární město Pardubice. SKP-CENTRUM, o. p. s. 

Přesahy do dalších oblastí: Sociální a zdravotnická oblast 
Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

SKP-CENTRUM, pracovní skupina Osoby v obtížné životní situaci a 
společensky nepřizpůsobení 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

o Bude zmonitorována situace osob bez přístřeší v Pardubicích, 
věková struktura 

o Cca 80 osob, které prostory obývají 
 
Název opatření: 3.1.3 Zřízení lékařské služby v rámci nízkoprahového centra 
Popis opatření: o Vzhledem k obtížnému přístupu osob bez domova k lékařské 

péči, je nutno hledat cesty k zlepšení tohoto stavu 
o Vzhledem ke kumulaci sociálních handicapů se předpokládá 

využívání služby i dalších cílových skupin (zejm. uživatelé 
drogových služeb) 

o V rámci přípravné fáze budou osloveny zdravotní pojišťovny 
(možnosti úhrad za zdravotní péči), dále praktičtí lékaři (model 
fungování lékařské péče) a budou hledány další zdroje 
financování služby z aktuálních grantových schémat 

o Pracovní skupina bude dále diskutovat nad variantami zajištění 
lékařské péče 
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Předpokládané dopady 
opatření: 

o Budou zmapovány potřebné kroky k zajištění nízkoprahové 
lékařské péče 

o Rozšíření spektra služeb pro cílovou skupinu 
Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: Investiční, vznik nového programu rozšiřující stávající služby 
Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Bude vyčísleno během tvorby koncepce 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Zdravotní pojišťovny; organizace poskytující služby pro cílovou 
skupinu; nadace 

Přesahy do dalších oblastí: Zdravotnictví, sociální oblast 
Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

SKP – CENTRUM, o. p. s.; pracovní skupina Osoby v obtížné životní 
situaci a společensky nepřizpůsobení 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Bude vytvořen koncept (projekt) nízkoprahové lékařské ordinace 

 
 
 
Název Cíle: 3.2 Komplex služeb pro osoby ohrožené drogovou závislostí a 

jejich blízké ve městě Pardubice 
Popis a zdůvodnění Cíle: o Služby poskytované lidem ohroženým drogou a jinými 

závislostmi a jejich blízkým zahrnují služby harm reduction – 
Kontaktní centrum a Terénní program a služby poradenské – 
Ambulantní centrum a Drogové služby ve vězení 

o Harm reduction služby si kladou za cíl snižovat zdravotní a 
sociální rizika plynoucí z užívání návykových látek 

o Poradenské služby poskytují léčbu a odborné poradenství 
v oblasti závislostí 

Opatření, které vedou 
k naplnění Cíle: 

Zajištění následujících služeb: 
3.2.1 Terénní program 
3.2.2 Kontaktní centrum 
3.2.3 Ambulantní centrum 
3.2.4 Drogové služby ve vězení 

 
Název opatření: 3.2.1 Terénní program 
Popis opatření: o Služba je poskytována uživatelům drog s cílem snižovat zdravotní 

a sociální rizika užívání drog; zejména se jedná o osoby, které 
injekčně užívají drogy a momentálně nejsou motivovány ke 
změně 

o Smyslem terénní práce je aktivní vyhledávání injekčních uživatelů 
drog a působení v jejich přirozeném prostředí 

o Klientům jsou v rámci programu poskytovány služby harm 
reduction – služby s cílem snížit zdravotní a sociální rizika užívání 
drog, kam patří zejména výměnný injekční program, informace, 
sociální práce a poradenství 

Předpokládané dopady 
opatření: 

o Minimalizace zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním 
drog, motivace, podpora k řešení osobní situace a zlepšení kvality 
života klientů 

o Ochrana veřejnosti, snížení výskytu a přenosu infekčních 
onemocnění (zejména hepatitid), bezpečná likvidace použitého 
infekčního materiálu včetně sběru pohozených stříkaček 

o Zmapování drogové scény v regionu. Navazování kontaktů se 
skrytou populací problémových uživatelů drog 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: Zachování a rozvoj stávajících služeb 
Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

1,74% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 
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Předpokládané zdroje 
financování: 

MPSV , RVKPP, MZ; Pardubický kraj, Statutární město Pardubice a 
obce 

Přesahy do dalších oblastí: Zdravotnictví, další sociální služby 
Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

Laxus o.s., další sociální a zdravotní služby v rámci sociální sítě 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

o 200 osob 
o 1 500 kontaktů 
o 30 000 vyměněných injekčních setů/rok 

 
Název opatření: 3.2.2 Kontaktní centrum 
Popis opatření: o Kontaktní centrum poskytuje služby uživatelům drog a jejich 

blízkým. Jedná se zejména o služby vedoucí k minimalizaci škod 
způsobených užíváním drog (harm reduction služby), hygienický 
servis, zprostředkování dalších služeb (léčba, zdravotnická péče, 
sociální a veřejné služby), poradenství 

o Cílem služeb je sociální a zdravotní stabilizace klienta, motivace 
k léčbě a podpora ve využívání dalších služeb 

Předpokládané dopady 
opatření: 

o Snížení zdravotních a sociálních rizik v populaci uživatelů drog. 
Prevence šíření infekčních onemocnění (hepatitidy, HIV) 

o Ovlivňování životního stylu uživatelů směrem k bezpečnějším 
praktikám a sociální stabilizaci 

o Bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu 
o Motivace k léčbě a zprostředkování léčby závislostí 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Po celou dobu realizace komunitního plánu 

Charakter opatření: Zachování a rozvoj stávajících služeb 
Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

3,37% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

RVKPP; MPSV; MZ, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice. 
MMP 

Přesahy do dalších oblastí: Zdravotní, další sociální služby 
Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

Laxus o.s. 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

o 250 osob 
o 2 500 kontaktů 
o 55 000 vyměněných stříkaček/rok 

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

cílovou skupinu uživatelů nealkoholových drog, závislé na 
alkoholu, gamblery a osoby blízké 

o Služba zahrnuje: ambulantní léčbu, následnou péči (doléčování) a 
poradenství 

Předpokládané dopady 
opatření: 

o Změna životního stylu klientů, abstinence od návykových látek, 
zařazení do běžného života 

o Včasné zahájení služby snižuje náklady na řešení negativních 
dopadů dlouhodobého užívání, z ekonomického pohledu je 
ambulantní péče efektivnější než rezidenční péče 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: Zachování a rozvoj stávajících služeb 
Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

2,21% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstvo 
zdravotnictví, MPSV, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, 
Magistrát města Svitavy 

Přesahy do dalších oblastí: Zdravotní a další sociální služby 
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Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

Občanské sdružení Laxus a jiní poskytovatelé 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

o 180 osob 
o 700 kontaktů /rok 

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

do konfliktu se zákonem a jsou umístěni ve věznici Pardubice; 
jedná se o dílčí část programu, který je realizován v 5 věznicích na 
území 3 krajů 

o Vychází z pragmatického přístupu, kdy je zřejmé, že abstinence 
ve vězení neznamená, že bude pokračovat i po propuštění; 
důležitý je kontakt již během uvěznění s cílem navázání důvěry a 
nakontaktování do návazných služeb 

o Přímo ve věznici se poskytují služby poradenské, léčebné a 
informace o harm reduction 

Předpokládané dopady 
opatření: 

o Podpora v abstinenci 
o Předvýstupní poradenství 
o Prevence recidivy 
o Zprostředkování návazné péče po propuštění 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Zachování a rozvoj stávajících služeb 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

1,04% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

RVKPP, MPSV, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj, Mm HK, MsP 

Přesahy do dalších oblastí: Další drogové a sociální služby 
Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

Občanské sdružení Laxus  

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

o 270 uživatelů 
o 1000 kontaktů/rok  

 
 
 
Název Cíle: 3.3 Programy pro zaměstnávání uživatelů služeb cílové skupiny 
Popis a zdůvodnění Cíle: Pracovní návyky jsou u velké části cílové skupiny velmi 

omezené (nikdy je buď neměli, anebo se jejich schopnosti 
snížily vlivem jejich životního stylu) 
Někteří jedinci z cílové skupiny jsou schopni podávat kvalitní 
krátkodobé pracovní výkony 
Často mají zájem pracovat, ale vzhledem ke svým handicapům a 
návykům je jejich uplatnění velmi problematické a často i 
krátkodobé 
Programy budou sloužit k vytvoření pracovních návyků cílové 
skupiny, aby byly schopné uplatnit se na otevřeném trhu práce, 
tzn. získat pracovní uplatnění, pracovní místo si udržet 

Opatření, které vedou 
k naplnění Cíle: 

3.3.1 Tréninková pracoviště 

 
Název opatření: 3.3.1 Tréninková pracoviště 
Popis opatření: o Zachování tréninkových pracovišť pro mladé dospělé (ve věku 15 

– 26 let) ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností 
o Vznik tréninkových pracovišť pro osoby ohrožené dlouhodobou 

nezaměstnaností ve věku nad 26 let 
o Tréninkové pracoviště obsahuje – trénink pracovních návyků, job 

klub (sepsání životopisu, komunikace se zaměstnavatelem), práce 
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na PC, odborné psychologické poradenství (osobnostní, profesní 
testy), sociální práce, odborné a sociální poradenství 

Předpokládané dopady 
opatření: 

o Rozvoj pracovních návyků pro získání zaměstnání osob z cílové 
skupiny 

o Zvýšení kompetencí jednotlivců k udržení získaného zaměstnání 
o Aktivní náplň času uživatelů služeb 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: Neinvestiční, zachování a rozvoj stávajících služeb 
Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Od Statutárního města Pardubice není požadována dotace 

Předpokládané zdroje 
financování: 

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

Přesahy do dalších oblastí: Neinvestiční, zachování a rozvoj stávajících služeb 
Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

SKP CENTRUM (Přechodné zaměstnání – Sociální rehabilitace) a 
jiní 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

o Počet uživatelů (mladých dospělých): 80/rok 
o Počet uživatelů (nad 26 let): 200/rok + zajištění nových prostor do 

roku 2011  
o Vytvořen projekt podporovaného zaměstnávání pro osoby 

ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností ve věku nad 26 let do 
roku 2011 

 
 
 
Název Cíle: 3.4 Zajištění krizových služeb pro oběti trestných činů a 

domácího násilí a veřejných poradenských služeb. 
Popis a zdůvodnění Cíle: o Jedná se zejména o odborné poradenství obětem a svědkům 

trestné činnosti. Poradenství trestně právní a sociálně právní, 
krizová intervence, psychologická a organizační podpora, 
kontakt na navazující služby 

o Cílem je zajistit služby lidem, kteří se ocitli v krizové situaci, 
kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Vedle 
pomoci v krizi je důležité napojení uživatele na další sociální 
síť 

Opatření, které vedou 
k naplnění Cíle: 

3.4.1 Zajištění pomoci pro oběti domácího násilí 
3.4.2 Zajištění poradenství pro oběti trestných činů 
3.4.3 Zachování občanské poradny s možností jejího rozvoje 

v aktuálních poradenských potřebách cílové skupiny 
 
Název opatření: 3.4.1 Zajištění pomoci pro oběti domácího násilí 
Popis opatření: o Služba zajišťuje krizovou intervenci a následnou poradenskou 

službu 
o Krizová intervence zahrnuje: 

o stabilizace aktuálního stavu uživatele (telefonní, 
ambulantní, terénní kontakt) 

o stanovení krizové plánu 
o Poradenské služby: 

o zajištění návazné pomoci (plánování) 
o orientace v legislativě 
o sociální, sociálně - právní a psychologické 

poradenství 
Předpokládané dopady 
opatření: 

o Oběť domácího násilí má možnost řešit svou situaci nejen 
prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení, ale i se 
specializovaným pracovištěm, které pracuje individuálně 
s osobností oběti (psychická podpora) 

o Dále dochází ke komplexnímu řešení celé situace oběti (přístup 
k informacím, zprostředkování krizového ubytování, orientace 
v situaci a prostředí, apod.) 
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Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Neinvestiční, zachování a rozvoj stávajících služeb. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

0,16% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Pardubický kraj (individuální projekt z prostředků Evropského 
sociálního fondu – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost), 
MPSV, SKP – CENTRUM o. p. s. (Intervenční centrum) 

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

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

CENTRUM DON BOSCO, SKP – CENTRUM; Bílý kruh bezpečí; 
Občanská poradna v Pardubicích a jiní 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

o Cca 185 případů 
o 860 intervencí ročně 

 
Název opatření: 3.4.2 Zajištění poradenství pro oběti trestných činů 
Popis opatření: o Poradenství zahrnuje dvě základní služby: 

o krizovou intervenci (tým právníků a psychologů 
odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem 
trestných činů včetně morální podpory blízkých osob, 
pomáhá lidem, kteří se odůvodněně obávají, že se 
stanou obětí trestného činu) 

o přednášky a besedy pro širokou veřejnost se 
zaměřením na prevenci kriminality (šikanování, 
týrání, domácí násilí atd.) 

Předpokládané dopady 
opatření: 

o Formování právního povědomí uživatelů služeb a posluchačů 
přednášek 

o Právní, psychologická a morální pomoc obětem trestných činů 
o Vyšší informovanost veřejnosti a institucí o problematice trestných 
činů 

o Zlepšení postavení poškozeného v trestním řízení a v systému 
náhrady škody 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Neinvestiční, zachování a rozvoj stávajících služeb  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

1,53% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby  

Předpokládané zdroje 
financování: 

Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, nadace Preciosa, 
soukromí dárci a sponzoři 

Přesahy do dalších oblastí: Policie ČR, soudy, specializované poradny, školství 
Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

Bílý kruh bezpečí – regionální poradna Pardubice a jiní 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Počet kontaktů: 600/rok 

 
Název opatření: 3.4.3 Zachování stávajících služeb občanského poradenství a 

jeho rozvoj dle aktuálních potřeb cílové skupiny 
Popis opatření: o Zabezpečení dosavadního rozsahu odborného sociálního 

poradenství v souladu s § 37, odst. 3 zákona 108/2006 Sb., 
o sociálních službách prostřednictvím občanské poradny 

o Podpora rozvoje odborného sociálního poradenství občanům 
v obtížné životní situaci, zvyšování právního povědomí občanů, 
prevence sociálně patologických jevů atd. 

Předpokládané dopady 
opatření: 

o Zlepšení informovanosti občanů v základních sociálně právních 
oblastech 
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o Zabezpečení přístupu klientů k aktualizovaným, věcně správným, 
srozumitelným a přehledným informacím, radám či kontaktům na 
jednom místě 

o Podpora řešení obtížných životních situací klientů v jejich 
 přirozeném vztahovém prostředí 

o Zplnomocňování klientů při řešení jejich problémů tak, aby netrpěli 
neznalostí svých práv a povinností a neznalostí dostupných služeb 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012   

Charakter opatření: Neinvestiční. Zachování a rozvoj stávajících služeb 
Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

1,88% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

MPSV, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice 

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

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

Občanská poradna Pardubice a jiní.   

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

o Počet konzultací:1000/rok 
o Počet dotazů: 1300/rok. 

 
Pracovní skupina Senioři 
 
Název cíle: 4.1 Péče o osobu 
Popis a zdůvodnění cíle: o Zkvalitnit služby péče o osobu 

o Zajistit dostupnost a pravidelnost těchto služeb 
o V sociodemografickém vývoji obyvatelstva města Pardubice se 

předpokládá nárůst počtu seniorů 
Opatření, které vedou 
k naplnění cíle: 

4.1.1 Pečovatelská služba – zachování dosavadní kvality a    
         rozsahu  
4.1.2 Zařízení pečovatelské služby – domovina – zachování   
dosavadní kvality a rozsahu 
4.1.3 Osobní asistence – zachování dosavadní kvality a rozsahu 
4.1.4 Odlehčovací služby – zachování dosavadní kvality a rozsahu 
4.1.5 Pobytové služby – zachování dosavadní kvality a rozsahu  
4.1.6 Hospicová péče – zachování dosavadní kvality a rozsahu 

 
Název opatření: 4.1.1 Pečovatelská služba – zachování dosavadní kvality a 

rozsahu 
Popis opatření: Umožnit čerpání sociálních služeb péče o osobu v domácím prostředí 

ve všech obvodech města Pardubice 
Předpokládané dopady 
opatření: 

Dosažení, co nejdelšího pobytu seniora v domácím prostřední se 
zajištěním dostupných kvalifikovaných služeb 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření:  Kvalitativní rozvoj služeb 
Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

1,15% z prostředků Statutárního města Pardubice určených na sociální 
služby podporované přímo z rozpočtu města  
29,86% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

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

Přesahy do dalších 
oblastí: 

Zdravotnictví 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

Oblastní charita Pardubice, Pomocník v akci, SsmP – Pečovatelská 
služba, Miluše Kačerová DOP 

Předpokládané výstupy: o Žádní neuspokojení žadatelé, snížení zájmu (počtu žádostí) o 
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kvantitativní pobytové služby při zajištění kvalitní péče v domácím prostředí 
o Počet uživatelů v Rok 2012 cca 950/měsíčně 
o Oblastní charita - Počet uživatelů v roce 2012:190 - 200 

 
Název opatření: 4.1.2 Zařízení pečovatelské služby – domovina – zachování 

dosavadní kvality a rozsahu 
Popis opatření: Zajistit dostupné a pravidelné služby sociální péče o seniory, kteří 

nemohou pobývat celodenně v domácím prostředí 
Předpokládané dopady 
opatření: 

o Zajištění denní sociální péče o seniory, kteří nemohou pobývat 
celodenně v domácím prostředí 

o Oddálení celoroční pobytové sociální služby 
Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření:  Kvalitativní rozvoj služeb 
Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

14,34% z prostředků Statutárního města Pardubice určených na 
sociální a související služby podporované přímo z rozpočtu města 

Předpokládané zdroje 
financování: 

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

Přesahy do dalších 
oblastí: 

Nejsou 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

SsmP – Pečovatelská služba, jiní 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní 

o Žádní neuspokojení žadatelé, snížení zájmu (počtu žádostí) o 
pobytové služby při zajištění kvalitní péče v domácím prostředí 

o Počet uživatelů v roce 2012 cca 40/měsíčně 
 
Název opatření: 4.1.3 Osobní asistence – zachování dosavadní kvality a rozsahu 

 
Popis opatření: Umožnit čerpání sociálních služeb péče o osobu v domácím prostředí 

ve všech obvodech města Pardubice po celých 24 hodin denně 
Předpokládané dopady 
opatření: 

Dosažení, co nejdelšího pobytu seniora v domácím prostřední se 
zajištěním dostupných kvalifikovaných služeb 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření:  Kvalitativní rozvoj služeb 
Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

0,16% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

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

Přesahy do dalších 
oblastí: 

Zdravotnictví 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

Česká abilympijská asociace; Hewer o.s.; Kamilka; Oblastní charita 
Pardubice a jiní 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní 

o Žádní neuspokojení žadatelé, snížení zájmu (počtu žádostí) o 
pobytové služby při zajištění kvalitní péče v domácím prostředí. 

o Počet uživatelů v roce 2012 cca 60 
 
Název opatření: 4.1.4 Odlehčovací služby – zachování dosavadní kvality a rozsahu 

 
Popis opatření: Umožnit osobě/osobám pečujícím o seniora v domácím prostředí 

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

Předpokládané dopady 
opatření: 

Dosažení, co nejdelšího pobytu seniora v domácím prostřední a 
umožnit pečujícím osobám potřebný odpočinek 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření:  Kvalitativní rozvoj služeb 
Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

0,63% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 
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Předpokládané zdroje 
financování: 

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

Přesahy do dalších 
oblastí: 

Zdravotnictví 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

Oblastní charita Pardubice, SKP-CENTRUM, o.p.s., Miluše Kačerová 
Domácí ošetřovatelská péče 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní 

o Žádní neuspokojení žadatelé 
o Kapacita odlehčovacích služeb pobytových v roce 2012: 25 
o Kapacita odlehčovacích služeb ambulantních v roce 2012: cca 25 
o Kapacita odlehčovacích služeb terénních v roce 2012: 60 dnů 

 
Název opatření: 4.1.5 Pobytové služby – zachování dosavadní kvality a rozsahu  

 
Popis opatření: Zajištění kvalitní 24 hodinové péče v pobytovém zařízení o seniory, 

kterým z důvodu zdravotního či sociálního, nemůže být zajištěna péče 
v domácím prostředí 
 

Předpokládané dopady 
opatření: 

Zajištění dostupnosti pobytových služeb pro seniory 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření:  Kvalitativní rozvoj služeb 
Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

53,29% z prostředků Statutárního města Pardubice určených na 
sociální a související služby podporované přímo z rozpočtu města 

Předpokládané zdroje 
financování: 

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

Přesahy do dalších 
oblastí: 

Zdravotnictví 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

SsmP 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní 

o Zajištění služeb uživatelům ve stupni pnp 3 a 4 
o Využívání služeb uživateli, kteří skutečně potřebují 24 hodinovou 

péči 
o Kapacita pobytových zařízení v roce 2012: 467  

 
 
Název opatření: 4.1.6 Hospicová péče – zachování dosavadní kvality a rozsahu  

 
Popis opatření: Hospicová péče je řešena Hospicem v Chrudimi. Domácí hospicová 

péče – doprovázení občanů v terminálním stádiu 
Předpokládané dopady 
opatření: 

Zajištění dostupnosti hospicové péče pro občany města Pardubic 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření:  Kvalitativní rozvoj služeb 
Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

1,04% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

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

Přesahy do dalších 
oblastí: 

Zdravotnictví 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

Miluše Kačerová Domácí ošetřovatelská péče 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní 

o Žádní neuspokojení žadatelé, snížení zájmu (počtu žádostí) o 
pobytové služby při zajištění kvalitní péče v domácím prostředí, 
které umožní seniorovi dožít v domácím prostředí  

o Počet uživatelů v roce 2012 cca 30 
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Název cíle: 4.2 Aktivní náplň volného času 
Popis a zdůvodnění cíle: Aktivizací seniorů zamezit sociálnímu vyloučení seniorů, zajistit 

nabídku a dostupnost volnočasových aktivit pro seniory a 
následkem aktivizace seniorů oddálit potřebnost sociální péče 

Opatření, které vedou 
k naplnění cíle: 

4.2.1 Udržení současného stavu klubů seniorů a Seniorcentra 
4.2.2 Vzdělávání seniorů 
 

 
Název opatření: 4.2.1. Udržení současného stavu klubů seniorů a Seniorcentra 

 
Popis opatření: o Zajistit pravidelnou dostupnost volnočasových aktivit pro seniory 

podporou klubové činnosti seniorů 
o Podpora aktivit jednotlivých klubů 
o Zajistit vzdělávání seniorů - přizpůsobení se vývoji ve společnosti 

(např. práce na PC, s mobilním telefonem apod.) 
Předpokládané dopady 
opatření: 

o Podpora zdravého stárnutí obyvatelstva 
o Prodloužení soběstačnosti a psychické svěžesti obyvatel 

seniorského věku 
Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření:  Kvalitativní rozvoj služeb 
Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

1,50% z prostředků Statutárního města Pardubice určených na sociální 
služby podporované přímo z rozpočtu města  

Předpokládané zdroje 
financování: 

Statutární město Pardubice 

Přesahy do dalších 
oblastí: 

Nejsou 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

Statutární město Pardubice a jiní 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní 

o Žádní neuspokojení žadatelé 
o 26 klubů seniorů, případně nárůst dle zájmu ročně 

 
 
 
Název cíle: 4.3. Poradenství 
Popis a zdůvodnění cíle: Zajistit seniorům informace o sociálních službách, v sociálně-

právní oblasti a v oblasti speciálního poradenství 
Opatření, které vedou 
k naplnění cíle: 

4.3.1 Občansko-právní poradenství pro seniory  
4.3.2 Proškolení personálu organizací poskytující pečovatelskou 

službu 
4.3.3 Předávání informací přes rozhlas, Radniční zpravodaj a 

jiné komunikační kanály 
 

 
Název opatření: 4.3.1. Občansko-právní poradenství pro seniory 

 
Popis opatření: Zachování právního poradenství Seniorcentra, zachování aktivit 

Občanské poradny a rozšířit právní poradnu na MmP 
Předpokládané dopady 
opatření: 

Dostatečně informovaní senioři – o svých právech, o službách a 
podpořit je ve schopnosti se adekvátně rozhodovat ve svých 
záležitostech 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření:  Neinvestiční 
Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Nejsou stanoveny 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Statutární město Pardubice, klienti, EU 
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Přesahy do dalších 
oblastí: 

Přesah do všech ostatních pracovních skupin 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

MmP, Seniorcentrum, Občansko-právní poradna Pardubice a jiní 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní 

Zkrácení čekací doby na právní poradu 
Počet seniorů, kterým bude poskytnuta erudovaná informace v roce 
2012 cca 10/měsíčně 

 
Název opatření: 4.3.2. Proškolení personálu organizací poskytující pečovatelskou 

službu 
 

Popis opatření: Proškolením personálu o možnosti informovat uživatele v přímé péči o 
dalších nabízených službách, které nabízí jiné organizace, zajistit 
dostatečnou informovanost seniorů o sociálních službách 

Předpokládané dopady 
opatření: 

Dostatečně informovaní senioři o možných formách pomoci – využití 
celé škály terénních služeb a tím oddálení poskytování péče 
v pobytovém zařízení 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Březen 2012 

Charakter opatření:  Neinvestiční 
Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Žádné 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Svépomocí pracovní skupiny 

Přesahy do dalších 
oblastí: 

Nejsou 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

Organizace poskytující pečovatelskou službu a pracovní skupina 
Senioři 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní 

Proškolení zaměstnanci pečovatelských služeb v městě Pardubice, 
dobře informování senioři 

 
Název opatření: 4.3.3. Předávání informací přes média 

 
Popis opatření: Předávat informace seniorům prostřednictvím médií 
Předpokládané dopady 
opatření: 

Dostatečně informovaní senioři o možných formách pomoci 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření:  Neinvestiční 
Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Na základě předložených projektů 
 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Statutární město Pardubice, sponzoři 

Přesahy do dalších 
oblastí: 

Přesah do všech ostatních pracovních skupin 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

Pracovní skupina Senioři, MmP a další 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní 

Dobře dostupné informace pro seniory 

 
 
Pracovní skupina Rodiny s dětmi a mládež 
 
Název Cíle : 5.1 Zdravá rodina 

 
Popis a zdůvodnění  Cíle : Vytvoření sítě služeb napomáhající plnění všech funkcí rodiny a 

zvyšování schopností rodiny využívat nabízené služby 
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Opatření,které vedou 
k naplnění Cíle : 

5.1.1 Vznik a podpora odborných služeb v oblasti sanace rodin 
5.1.2 Zachování stávajících služeb pro gravidní ženy a rodiče s 

dítětem raného věku v tíživé soc. situaci 
5.1.3 Podpora pěstounské péče 

 
Název opatření : 5.1.1 Vznik a podpora odborných služeb v oblasti sanace rodin 
Popis opatření : o Služby pro rodiny dětí v ústavní výchově nebo ústavní výchovou 

ohrožených a služby pro rodiny ohrožené sociální exkluzí (včetně 
dětí se zdravotním postižením nebo s ohroženým vývojem – řešeno 
v opatřeních pracovní skupiny Osoby se ZP) 

o Terénní asistenční služby pro rodiny s dětmi 
o Služby – posílení rodičovských kompetencí, navázání kontaktu, 

příprava prostředí na návrat dítěte, doprovázení rodiny, 
multidisciplinární přístup, poradenství, sociální terapie, 
zplnomocňování klienta 

o Udržení a posílení vztahů mezi rodiči a dítětem s nařízenou ústavní 
výchovou (celodenní návštěvy rodičů v zařízení, návštěvy dítěte v 
rodinném prostředí); spolupráce soc. pracovnic a psychologů; 
pomoc při úpravě poměrů před propuštěním dítěte ze zařízení 
(včetně event. splátkových kalendářů, vyřízení soc. dávek, 
doprovázení apod.)  

o Preventivní aktivity v práci s  rodinami, kde jsou děti ohroženy 
ústavní výchovou, sociální exkluzí 

Předpokládané dopady 
opatření : 

o Posílení kompetencí rodiny směrem k plnění jejich funkcí tak, aby 
se snížil počet dětí s nařízenou ústavní výchovou  

o se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem umístěných  
v ústavní péči jen z důvodu, že rodiče jejich péči a  výchovu 
nezvládají – řešeno v opatřeních pracovní skupiny Osoby se ZP 

o Včasné zachycení případů dětí ohrožených sociální exkluzí 
o Spolupráce při řešení problémů v oblasti mezi nestátními 

neziskovými organizacemi a oddělením sociálně-právní ochrany 
dětí 

o Práce s rodinou v období ústavní výchovy a v období po návratu 
dítěte do rodiny 

o Vytvoření vhodného rodinného prostředí (pomoc při úpravě 
rodinného prostředí), tak aby mohlo dojít k navrácení dítěte do 
původní rodiny 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

0,16% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby; náklady některých poskytovatelů služeb jsou 
uvedeny v Opatřeních 1.6.2 a 5.4.3 
Náklady vzniklé v souvislosti s výkonem SPO jsou dle §58 
zák.359/1999 Sb. nákladem státu a jsou tedy plně hrazeny ze státního 
rozpočtu 
 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Statutární město Pardubice – Fond sociálních věcí, Program prevence 
kriminality, Pardubický kraj, MPSV, nadace 

Přesahy do dalších 
oblastí: 

Nejsou 

Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Amalthea o.s.; Dětské centrum Veská 
Fond ohrožených dětí, pobočka Pardubice; Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi Oblastní charita Pardubice; Statutární město 
Pardubice - Oddělení sociálně právní ochrany dětí, OSV – Úsek 
prevence; Středisko rané Péče v Pardubicích, SVP Pyramida 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Počet uživatelů v roce 2012: min. 55 dětí 
Počet uživatelů v roce 2012: min. 8 rodin 
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Název opatření : 5.1.2 Zachování stávajících služeb pro gravidní ženy a rodiče s 

dítětem raného věku v tíživé soc. situaci 
Popis opatření : o Zachování počtu lůžkového fondu pro gravidní ženy a rodiče 

s dítětem raného věku v tíživé soc. situaci 
o Zachování sociálně aktivizačních služeb a výchovně vzdělávacích 

aktivit pro gravidní ženy a rodiče s dítětem raného věku v tíživé soc. 
situaci 

Předpokládané dopady 
opatření : 

Zajištění situace gravidní ženy a rodiče s dítětem raného věku v tíživé 
soc. situaci po stránce zdravotní, sociální 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Zachování služeb 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Financováno v rámci opatření 5.1.1, 3.1.1, 5.6.2 a IP PK 
 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Pardubický kraj; MPSV; Statutární město Pardubice 

Přesahy do dalších 
oblastí: 

Nejsou 

Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Amalthea o.s., Dětské centrum Veská; SKP-CENTRUM, o.p.s.  – 
Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi a jiní 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

DC Veská – pro cca 15 žen. 
SKP- centrum o.p.s.- Poradna pro podporu rodiny – Kurz efektivního 
rodičovství – řešeno v opatření 5.6.2 
SKP – MADŽ:15 000 lůžkodnů (min. 80 % - 12 000), celková kapacita 
je 50 lůžek. 
Další aktivity jsou zahrnuty v opatření PS Osoby v obtížné životní 
situaci a společensky nepřizpůsobení 3.1.1 

 
Název opatření : 5.1.3 Podpora pěstounské péče 
Popis opatření : o Podpora stávajících pěstounských rodin, osvěta a propagace 

pěstounství, iniciace změn v koncepci práce v oblasti náhradní 
rodinné péče, spolupráce NNO a soc. odboru MMP 

o Sociální, psychologické, právní poradenství, asistenční program 
v rodinách, setkávání pěstounských rodin, individuální plány, 
doprovázení, supervize v rodinách, krizová intervence, 
svépomocné skupiny  

o Podpora vzniku profesionální pěstounské péče, pěstounská péče 
jako zaměstnání. Iniciace vzniku pilotní pěstounské péče na 
přechodnou dobu, nábor pěstounů, odborný servis, vzdělávání, 
propojenost v síti 

o Ambulance pro děti mající spec. potřeby a pro děti v náhradní 
rodinné péči 

o Doprovázení biologické i náhradní rodiny při návštěvách 
o Příprava náhradních rodičů 

Předpokládané dopady 
opatření : 

o Usnadnění role pěstounů, změna koncepce práce v oblasti 
náhradní rodinné péče, zefektivnění práce s náhradními rodinami, 
zvýšení zájmu o pěstounství, přispění k rozvoji profesionální 
pěstounské péče, zvýšení odbornosti pěstounů 

o Profesionální pěstounská rodina na přechodnou dobu je zapojena 
do systému sociálních služeb ve městě Pardubic pro ohrožené děti, 
spolupracuje s OSPOD, soudy a využívá odborné služby a 
doprovod  NNO působících v této oblasti 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Neinvestiční 
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Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

0,03% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 
Náklady vzniklé v souvislosti s výkonem SPO jsou dle §58 
zák.359/1999 Sb. nákladem státu a jsou tedy plně hrazeny ze státního 
rozpočtu 
 

Předpokládané zdroje 
financování: 

MPSV, Pardubický kraj, nadace, soukromí dárci 

Přesahy do dalších 
oblastí: 

Nejsou 

Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Amalthea; Dětské centrum Veská; Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi Oblastní charita Pardubice; Statutární město Pardubice 
- Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Počet uživatelů v roce 2012: cca 12 rodin/rok 
 

 
 
 

 
 
Název opatření : 5.2.1 Zachování stávajících služeb nízkoprahového zařízení  
Popis opatření : Zachování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Pardubicích 
Předpokládané dopady 
opatření : 

Přímá práce s neorganizovanou mládeží, prevence sociálně 
patologických jevů, snížení počtu dětí trávících čas na ulici 
(vandalismus, drobná kriminalita) 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: Zachování služeb 
Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Cílová skupina 15-26 let financována do 1/2013 z IP Pk 
Cílová skupina 6–14 let - 4,33% z dotací Statutárního města 
Pardubice určených na sociální a související služby  
Náklady některých organizací jsou zahrnuty do opatření 2.3.1 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Cílová skupina 15-26 let – IP Pk 
Cílová skupina 6-14 let - MPSV, MmP, Pardubický kraj 
Dále viz. 2.3.1 

Přesahy do dalších 
oblastí: 

Prevence kriminality, drogová prevence 

Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Darjav, SKP-CENTRUM, o.p.s. – Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež Free – klub aj. 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

o Cílová skupina 6-14 let 4700 kontaktů, 70 uživatelů služby 
o Cílová skupina 15-26 let 2300 kontaktů, 50 uživatelů služby 
o Výstupy některých organizací jsou zahrnuty v rámci opatření 2.3.1 

 
Název opatření : 5.2.2 Zachování stávajících terénních služeb  
Popis opatření : Zachování stávajících terénních služeb pro děti a mládež 

v Pardubicích 
Předpokládané dopady 
opatření : 

Včasné zachycení a monitoring potencionálně rizikové 
neorganizované mládeže – prevence sociálně-patologických jevů 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: Zachování služeb 
Předpokládaná výše 2,07% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 

Název Cíle : 5.2 Volnočasové aktivity pro neorganizovanou mládež 
Popis a zdůvodnění  Cíle : Cílem je smysluplné využití volného času neorganizované  

mládeže, zajistit zázemí a snížit tak ohrožení mládeže sociálně 
patologickými jevy 

Opatření,které vedou 
k naplnění Cíle : 

5.2.1 Zachování stávajících služeb nízkoprahového zařízení 
5.2.2 Zachování stávajících terénních služeb 
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finančních nákladů: související služby 
Předpokládané zdroje 
financování: 

Cilová skupina 15-26 let – IP Pk 
Cílová skupina 6-14 let - MPSV, MmP, Pardubický kraj 

Přesahy do dalších 
oblastí: 

Prevence kriminality, drogová prevence 

Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

SKP-CENTRUM, o.p.s. – Terénní program při Nízkoprahovém 
zařízení pro děti a mládež Free - klub 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

o Cílová skupina 6-14 let 1000 kontaktů, 40 uživatelů služby 
o Cílová skupina 15-26 let 1600 kontaktů, 70 uživatelů služby 

 
 

 
Název opatření : 5.3.1 Prevence kriminality 

 
Popis opatření : Probační a resocializační program "Právo pro každý den" 
Předpokládané dopady 
opatření : 

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

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: Neinvestiční 
Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Není stanovena 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Statutární město Pardubice, Ministerstvo spravedlnosti, Pardubický 
kraj 

Přesahy do dalších 
oblastí: 

Okresní soud Pardubice, Okresní státní zastupitelství Pardubice, 
SKP-CENTRUM, o.p.s. – Probační program, OSPOD Pardubice 

Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Městská policie Pardubice – přednášky; Probační a mediační služba 
Pardubice; SKP-CENTRUM, o.p.s. – Probační program 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Počet uživatelů služeb v roce 2012: 6 
 

 
Název opatření : 5.3.2 Zkvalitnění a sjednocení péče o dítě ohrožené syndromem 

CAN ve všech oblastech poskytujících dítěti pomoc 
Popis opatření : Pokračování spolupráce všech subjektů poskytujících dítěti 

ohroženému syndromem CAN pomoc.  
Bude usilováno o zřízení odborné služby pro týrané děti – 
psychoterapeutická péče, o čemž bude jednáno s Krajským úřadem 
PK 

Předpokládané dopady 
opatření : 

Zefektivnění služeb. Méně traumatizující pro děti (výslech 1x). 
Budou jasně vymezeny pozice jednotlivých poskytovatelů. 
Vznik ambulance poskytující psychoterap. péči 

Název Cíle : 5.3 Péče o rodinu a dítě se speciálními potřebami 
 

Popis a zdůvodnění  Cíle : Zajištění služeb pro děti se speciálními potřebami a jejich rodiny 
nebo osoby o ně pečující. 
Speciálními potřebami se (v rámci tohoto cíle) 
rozumí vychovněvzdělávací problémy, ohrožení sociálně 
patologickými jevy, ohrožení syndromem CAN, sociální 
handicap. 

Opatření,které vedou 
k naplnění Cíle : 

Zřízení ordinace pedopsychiatra 
Zvýšení dostupnosti odborných služeb pro rodinu a dítě 

s výchonvěvzdělávacími problémy a pro děti ohrožené 
sociálně patologickými jevy 

5.3.1  Prevence kriminality 
5.3.2   Zkvalitnění a sjednocení péče o dítě ohrožené syndromem 

CAN ve všech oblastech poskytujících dítěti pomoc 
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Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012  

Charakter opatření: Neinvestiční, vznik nové služby 
Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Náklady na činnost pobočky (vyhledávání ohrožených dětí +  
práce s rodinou) jsou uvedeny u opatření 5. 4. 3. 
Náklady vzniklé v souvislosti s výkonem SPO jsou dle dle  
§58 zák.359/1999 Sb. nákladem státu a jsou tedy plně hrazeny ze  
státního rozpočtu 

Předpokládané zdroje 
financování: 

EU; Pardubický kraj; MPSV; Statutární město Pardubice 
Státní rozpočet ČR (příspěvek na děti v Klokánku) 

Přesahy do dalších oblastí: Školství (SVP Pyramida), zdravotnictví 
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Fond ohrožených dětí, Klokánek Pardubice, Pobočka FOD 
Pardubice; Statutární město Pardubice - Oddělení sociálně právní 
ochrany dětí 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Počet uživatelů služeb v roce 2012: 5 ročně (práce s dětmi); cca 10 
ročně (v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc), spolupráce 
všech subjektů i v rámci několika oblastí: 1 
Psychoterpeutická ambulance: 1 (počet uživatelů bude určen na 
základě konkrétního projektu) 

 
 
 
Název Cíle : 5.4 Odlehčovací a asistenční služby pro rodiny  s dětmi 

Popis a zdůvodnění  Cíle : Poskytování služeb osobám pečujícím o dítě v době, kdy 
potřebuje pomoc nebo zastoupení 

Opatření,které vedou 
k naplnění Cíle : 

5.4.1 Odlehčovací služby pro rodiny s dětmi 
5.4.2 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
5.4.3 Doprovod a terénní služby pro rodiny 

 
Název opatření : 5.4.1 Odlehčovací služby pro rodiny s dětmi se sociálním 

znevýhodněním  
 

Popis opatření : o Zachování stávajících terénních odlehčovacích služeb 
(krátkodobé hlídání) pro děti s výchovně vzdělávacími problémy 
ohroženými sociálně patologickými jevy, ohroženými syndromem 
CAN a sociálním handicapem 

o Zachování stávajících kapacit pobytových služeb pro rodiny dětí 
se zdravotním postižením a sociálně slabé rodiny, samoživitele a 
pěstounské rodiny 

Předpokládané dopady 
opatření : 

o Snížení zátěže rodiny dětí se zdravotním postižením a sociálně 
slabé rodiny, samoživitele a pěstounské rodiny 

o Snížení rizik selhání, umožnění rodičům zapojit se  do pracovního 
procesu a obstarat si své záležitosti 

o Psychická podpora rodiny-odpočinek 
o V některých případech zabránění umístění dětí do dětského 

domova či kojeneckého ústavu represivně, tj. soudním 
rozhodnutím 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Není stanovena 

Předpokládané zdroje 
financování: 

MPSV, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, Státní rozpočet - 
dávky za děti v zařízeních, nadace 
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Přesahy do dalších oblastí: Nejsou 
 

Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Fond ohrožených dětí - Klokánek; DC Veská, Amalthea o.s., 
Statutární město Pardubice - Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Počet uživatelů služeb roce 2012: min. 43 
 

 
Název opatření : 5.4.2 Aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 
Popis opatření : Zachování a rozvoj stávající nabídky sociálně aktivizačních služeb 

pro rodiny s dětmi, včetně rodin s dětmi se zdravotním postižením 
nebo s ohroženým vývojem 

Předpokládané dopady 
opatření : 

o Snížení sociální izolace rodičů celodenně pečujících  o dítě a dětí 
prostřednictvím výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností 

o Poskytnout rodičům psychickou podporu, zvýšit odbornou 
kvalifikaci a umožnit jejich vzájemné setkávání 

o Osvojení vhodného trávení volného času rodičů s dětmi (aktivity 
rozvíjející motorické, psychické a sociální dovednosti dětí) 

o Zprostředkování vhodných volnočasových aktivit pro děti – 
domluvení zájmového kroužku v DDM, škole nebo zájmového 
sdružení 

o Plánování denního režimu dítěte (příprava dětí do školy, 
doučování) 

o Pomoc dětem ukončujícím školní docházku – volba dalšího 
vzdělávání, pomoc při přípravě na zaměstnání 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

1,43% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby  

Předpokládané zdroje 
financování: 

MPSV, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, nadace, dárci, 
příjmy od uživatelů 

Přesahy do dalších 
oblastí: 

SVP Pyramida 

Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Rodinné Integrační Centrum o.s.; Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi Oblastní charita Pardubice; jiní 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Počet uživatelů služeb v roce 2012: min. 174 
Počet uživatelů služeb v roce 2012: 10 rodin 
 

 
Název opatření : 5.4.3 Doprovod a terénní služby pro rodiny 

 
Popis opatření : Některé rodiny nejsou schopny zajistit potřebné úřední záležitosti 

samy, nerozumí písemným vyjádřením, mají problémy při vyřizování 
formulářů atd. a potřebují radu, popřípadě pomoc další osoby. Za 
tímto účelem jim bude poskytováno: doprovod na úřady, k soudům, 
k lékařům, účast u důležitých jednání, popř. rada v nových situacích 
atd. Poskytování základního poradenství a zprostředkování 
odborného nebo právního poradenství – specializované poradny 
např. pro rodinu, manželská, právní 

Předpokládané dopady 
opatření : 

o Rodině bude nabízena pomoc v jejím přirozeném prostředí a na 
místech, kde ji skutečně potřebuje, čili v terénu nikoli z kanceláře 

o Pracovník se tak sám může přesvědčit, kde má klient nejvíce 
nedostatků, kde potřebuje nejvíce pomoci či radu 

o Pomoc nebude poskytována jen nízkopříjmovým rodinám, ale i 
rozvádějícím se rodičům, samoživitelům, lidem v krizi atd. 

o Zprostředkování mediace - mezi uživateli, ve vztahu uživatelů 
k jiným subjektům 

o Uplatnění práv a oprávněných zájmů uživatelů – při jednání na 
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úřadech, při hledání zaměstnání 
Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

0,06% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Není stanovena 

Předpokládané zdroje 
financování: 

MPSV; Pardubický kraj; Statutární město Pardubice 
 

Přesahy do dalších 
oblastí: 

Nejsou 

Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Amalthea o.s.,  Fond ohrožených dětí, pobočka Pardubice; Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi Oblastní charita Pardubice a jiní 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Počet uživatelů služeb v roce 2012: 45 
Počet uživatelů služeb v roce 2012: 4 rodiny 

 
 
 
Název Cíle : 5.5 Podpora rodin v době rodičovské dovolené 

 
Popis a zdůvodnění  Cíle : Zajištění služeb pro rodiče dětí ve věku 1 - 3 (4) roky. Služby 

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

Opatření,které vedou 
k naplnění Cíle : 

5.5.1 Zachování stávající kapacity jeslí 
 

 
Název opatření : 5.5.1 Zachování stávající kapacity jeslí 
Popis opatření : o Jesle jsou jednou z možností, jak mohou rodiče skloubit 

rodičovství s dalším profesním růstem; zamezují ztrátě pracovního 
místa (zejména matky), pracovních schopností a dovedností a 
profesního kontaktu s oborem u zaměstnání, která to vyžadují. 
Umožňují rodičům (samoživitelům) materiální zabezpečení rodiny 
v době péče o dítě raného věku; zároveň dětem poskytují 
odbornou a kvalifikovanou výchovně-vzdělávací péči a podporu 
psychomotorického vývoje dítěte, včetně jeho socializace a 
kontaktu s vrstevníky (lepší adaptabilita na vstup do MŠ) 

o Zvýšení kapacity jeslí není v současnosti možné k prostorovým 
možnostem stávajících poskytovatelů; potřebné navýšen je cca 10 
míst 

Předpokládané dopady 
opatření : 

o Zachování nabídky služeb jeslí pro rodiče (samoživitele) pečující o 
děti ve věku od 1 do 3(4) let  

o Vyšší uplatnění ohrožené skupiny (matky pečující o dítě) na trhu 
práce 

o Materiální zajištění  pro rodiče (samoživitele) v době péče o dítě 
raného věku 

o Podpora v oblasti slučitelnosti profesních a rodinných rolí 
Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Neinvestiční, rozvoj služby 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

7,68% z prostředků Statutárního města Pardubice určených na 
sociální a související služby podporované přímo z rozpočtu města 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Statutární město Pardubice, příjmy od uživatelů služeb, 
sponzoři 

Přesahy do dalších 
oblastí: 

Školství 

Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace 



 39

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Zachování provozu jeslí o současné kapacitě 34 míst/rok (2 oddělení 
po 17 dětech) 

 
 
 
Název Cíle : 5.6 Zvyšování kompetencí a nácvik dovedností 

 
Popis a zdůvodnění  Cíle : o Sociální vztahy (v rodině, mezi vrstevníky apod.), 

komunikace, řešení konfliktů atp. jsou základní dovednosti 
o Zvyšováním těchto kompetencí na straně dětí a jejich rodičů 

lze předcházet negativním jevům a problémům ve vztazích 
v rodině i ve vztahu vůči svému okolí 

Opatření,které vedou 
k naplnění Cíle : 

5.6.1 Zvyšování kompetencí a nácvik dovedností dětí a mládeže 
(v oblasti sociálních vztahů, řešení konfliktů a tíživých 
situací, komunikace) 

5.6.2 Zvyšování kompetencí a nácvik dovedností rodin (v oblasti 
sociálních vztahů, řešení konfliktů a tíživých situací, 
komunikace, péče o dítě,výchovy dětí, jednání s úřady, 
hájení práv rodiny) 

 
Název opatření : 5.6.1 Zvyšování kompetencí a nácvik dovedností dětí a mládeže 

(v oblasti sociálních vztahů, řešení konfliktů a tíživých situací, 
komunikace) 

Popis opatření : o Projekt Třídní kolektiv jsme my, projekt Sanace třídního kolektivu  
o Respitní víkendové a týdenní (letní) pobyty pro pěstounské rodiny, 

resp. pro děti z pěstounských rodin  
o Kurzy „Přípravy na život“ pro děti v ústavní péči 

Předpokládané dopady 
opatření : 

Posílení sociální zdatnosti dětí, jejich komunikačních dovedností, 
žádoucího jednání a řešení konfliktů 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

0,52% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Statutární město Pardubice - Program prevence kriminality 

Přesahy do dalších 
oblastí: 

Vzdělávání - spolupráce se školami 

Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

CENTRUM DON BOSCO SKM (dříve pod Salesiánské středisko 
mládeže); Amalthea; NZDM, MKC Pardubice, Statutární město 
Pardubice – Úsek prevence, SVP Pyramida 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

o 1 letní pobyt pěstounských rodin 
o víkendové pobyty pěstounských rodin/resp. dětí z pěstounských 

rodin 
o kurz „Přípravy na život“ – 20 víkendů/rok, 180 účastí 

 
Název opatření : 5.6.2 Zvyšování kompetencí a nácvik dovedností rodin (v oblasti 

sociálních vztahů, řešení konfliktů a tíživých situací, 
komunikace, péče o dítě,výchovy dětí, jednání s úřady, hájení 
práv rodiny) 

Popis opatření : o Víkendové pobyty pro rodiče a děti z ohrožených a pěstounských 
rodin pod vedením sociálních terapeutů a odborných lektorů 

o Přímá práce s rodinnými příslušníky – poradenství 
o Zvyšování kompetencí a nácvik specifických dovedností rodin s 

dětmi se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem - 
řešeno v opatření PS osoby se ZP 

o Realizace vzdělávacích programů pro rodiče zaměřených na 
aktivní přístup k rodičovství 

o Podpora a nácvik rodičovských dovedností v přirozeném prostředí 
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rodiny– podpořit zájem rodičů o docházku dětí do školy, 
organizaci jejich volného času k aktivnímu trávení volného času, 
vhodný systém odměn a trestů, podpora vhodné výchovy 

o Pomoc při zajištění běžného chodu domácnosti – podpora 
komunikace uvnitř rodiny 

Předpokládané dopady 
opatření : 

o Upevnění emočních a sociálních vazeb v rámci rodin zapojených 
do projektu. Osvěta rodičů v oblasti sociálně-právní (např. 
problematika domácího násilí), výchovné (řešený výchovných 
problémů u dětí), zdravotní (zdravý vývoj dětí, očkování, úrazy) a 
zdravého životního stylu (výživa, hygiena, alkoholismus, kouření 
apod.) 

o Zvýšení kompetencí a nácvik specifických dovedností, snížení 
možnosti umístění dítěte do ústavní péče 

o Rodiče samostatně zvládají přípravu vhodné stravy pro dítě 
(zdravý stravovací režim, určení vhodné přiměřené stravy pro dítě) 

o Rodina dokáže hospodařit s financemi (vytváření vyrovnaného 
měs. rozpočtu) 

o Rodina umí komunikovat v rámci organizace chodu domácnosti 
Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

0,77% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Pardubický kraj, MPSV 

Přesahy do dalších 
oblastí: 

Intervenční centrum 

Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

o Amalthea;  Multikulturní centrum Pardubice, Středisko rané péče, 
SKP-CENTRUM, o.p.s.- Poradna pro podporu rodiny;  Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi Oblastní charita Pardubice; 
SVP Pyramida 

 
Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

o Počet uživatelů služeb v roce 2012: 150; počet konzultací: 400; 
o 2 víkendové pobyty pro pěstounské rodiny - počet účastníků 80 

ročně; 5 rodin/rok 
o Realizace 3 vzdělávacích programů pro rodiče zaměřených na 

aktivní přístup k rodičovství 
Počet uživatelů služeb v roce 2012: 15 rodin/rok 

 
 
 
Společné cíle 
 
Název Cíle : 6.1 Informovanost 

 
Popis a zdůvodnění  Cíle : o Kvalitní přístup k aktuálním informacím ze sociální oblasti je 

společným požadavkem všech pracovních skupin 
komunitního plánování 

o Současně byla potřeba přístupu k informacím vyjádřena 
uživateli sociálních služeb a veřejností v dotazníkovém 
šetření 

o Cílem je zajistit přístup k aktuálním informacím co nejširšímu 
počtu osob z řad uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů 
sociálních služeb, laické a odborné veřejnosti 

Opatření,které vedou 
k naplnění Cíle : 

6.1.1 Informační kampaň 
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Název opatření : 6.1.1 Informační kampaň 
 

Popis opatření : o Informování a zapojování veřejnosti, včetně zadavatelů, 
poskytovatelů a uživatelů služeb: 

o pravidelné informace politikům 
(setkávání vedoucích PS s vedením města; prezentace 
sociálních služeb a strategie zastupitelům města 
v přípravné fázi a před schvalováním finálního 
dokumentu KP SS) 
o zprostředkování osobních setkání politiků 

s poskytovateli 
o kulaté stoly pro občany – možnost zaangažovat 

politiky 
o cílené informace v tisku 
o web komunitního plánování 
o facebook KP SS 
o veletrh sociálních služeb 
o odborná konference o sociálních a souvisejících 

službách – setkání odborníků ze sociální oblasti 1x 
ročně 

Předpokládané dopady 
opatření : 

Zvýšení informovanosti laické a odborné veřejnosti o komunitním 
plánování, o sociálních a souvisejících službách v Pardubicích 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Podpora a rozvoj aktivit 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Náklady budou stanoveny na základě konkrétního projektu; 
náklady na odbornou konferenci nese UPce 

Předpokládané zdroje 
financování: 

EU, Statutární město Pardubice 
 

Přesahy do dalších oblastí: Nejsou 
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Statutární město Pardubice, Odbor sociálních věcí, Koordinační 
skupina KPS, poskytovatelé sociálních služeb, Statutární město 
Pardubice, Univerzita Pardubice 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Výstupy budou stanoveny na základě konkrétního projektu 
Odborná konference 1x ročně 

 
 
 
Název Cíle : 6.2 Rozvoj dobrovolnictví 

 
Popis a zdůvodnění  Cíle : o Dobrovolnictví je jednou z nejúčinnějších forem participace 

veřejnosti na fungování neziskového sektoru. Dobrovolnická 
práce napomáhá zejména destigmatizaci osob využívajících 
sociální a zdravotní služby 

o Uživatel se setkává vedle odborníka také s laickou pomocí; to 
mu umožňuje jednodušší inkluzi do většinové společnosti 

o Dobrovolnictví se stává přirozenou součástí participace 
veřejnosti na fungování společnosti a je často i součástí 
firemní kultury nejrůznějších společností; aby docházelo                              
ke kvalitnějšímu využívání tohoto potenciálu, je třeba zajistit 
fungování a rozvoj profesionálního centra, které bude tento 
druh činnosti metodicky zajišťovat 

Opatření,které vedou 
k naplnění Cíle : 

6.2.1 Zachování kapacit profesionálního dobrovolnického centra 
s nabídkou akreditovaných programů pro různé cílové 
skupiny uživatelů soc., zdravotních, příp. ostatních služeb 
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Název opatření : 6.2.1 Zachování kapacit profesionálního dobrovolnického centra 

s nabídkou dobrovolnických programů pro různé cílové 
skupiny uživatelů soc. služeb 

Popis opatření : o Profesionální dobrovolnické centrum zprostředkovává 
dobrovolníky pro ostatní organizace zaměřené především sociálně 
a zdravotně 

o Nabídka dobrovolnictví v dobrovolnických programech – cílové 
skupiny:  

o senioři a osoby se zdravotním postižením 
o ohrožené děti a mládež 
o pacienti v nemocnici  
o cizinci 
o další důležitou cílovou skupinou jsou samotní 

dobrovolníci 
o Dostupnost dobrovolníků pro poskytovatele sociálních služeb 

v Pardubicích 
o Propagace dobrovolnictví 

Předpokládané dopady 
opatření : 

o Zachování stávajícího objemu dobrovolnictví v dobrovolnických 
programech, akreditace dobrovol. programů, (dostupnost 
dobrovolníků pro poskytovatele registrovaných dle Zák. 108/2006 
Sb., o sociálních službách) 

o Zachování participace uživatelů sociálních a zdravotních služeb 
na veřejném životě 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012  

Charakter opatření: 
 

Rozvoj služby 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

1,78% z dotací Statutárního města Pardubice určených na sociální a 
související služby 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Ministerstvo vnitra; Krajský úřad Pardubického kraje 
Statutární město Pardubice; sponzoři, Ministerstvo zdravotnictví 

Přesahy do dalších oblastí: Zdravotnictví, dále dle akreditovaných programů 
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s.; jiní 
Partneři: Statutární město Pardubice a jiní 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Počet dobrovolníků:  cca 100/rok 
 

 
 
 
Název Cíle : 6.3 Zachování procesu komunitní plánování v Pardubicích 
Popis a zdůvodnění  Cíle : o Ze všech pracovních skupin vzešel požadavek  na zachování 

komunitního plánování, pracovní skupiny skýtají prostor pro 
vzájemnou komunikaci zástupců poskytovatelů, uživatelů a 
zadavatele sociálních služeb; tato komunikace umožňuje 
efektivní plánování rozvoje systému sociálních a 
souvisejících služeb v rámci města a jejich fungování; 
sekundárním efektem je rozšiřování vzájemné informovanosti           
o službách mezi poskytovateli 

Opatření,které vedou 
k naplnění Cíle : 

6.3.1 Sjednocení systému pracovních skupin KP 
6.3.2 Zachování komunitního plánování v roce 2012 a 

následujících letech 
 
Název opatření : 6.3.1 Sjednocení systému pracovních skupin KP 
Popis opatření : Vyjednávání na schůzkách pro plánování v obcích s Krajským 

úřadem Pardubického kraje a obcemi s rozšířenou působností 
Pardubického kraje o sjednocení systému pracovních skupin v rámci 
komunitního plánování/střednědobého plánování v zájmu zajištění 
návaznosti komunitních plánů obcí a střednědobého plánu kraje 
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Předpokládané dopady 
opatření : 

o Návaznost obecních plánů na střednědobý plán kraje 
o Provázanost výstupů pracovních skupin a jejich snazší 

porovnávání 
Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Pokračování aktivity 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Nepředpokládají se žádné náklady 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Nepředpokládají se žádné náklady 

Přesahy do dalších oblastí: Nejsou 
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Krajský úřad Pardubického kraje; městské úřady/magistráty obcí 
Česká Třebová, Hlinsko, Holice, Chrudim, Králíky, Lanškroun, 
Litomyšl, Moravská Třebová, Pardubice, Polička, Přelouč, Svitavy, 
Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Nejsou stanoveny 

 
Název opatření : 6.3.2 Zachování procesu komunitního plánování  v Pardubicích 

v roce 2012 a následujících letech 
Popis opatření : o Pracovní skupiny a koordinační skupina se budou nadále scházet  

o KS pravidelně 1x měsíčně nebo dle potřeby 
o PS pravidelně 1x za měsíc nebo dle potřeby 
o PS budou koordinovat vedoucí pracovních skupin 

o PS a KS budou vyjednávat o realizaci KP, naplňovat cíle KP a 
řešit aktuální otázky v sociální oblasti 

Předpokládané dopady 
opatření : 

Zachování systému spolupráce poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů 
sociálních služeb 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Zachování aktivity 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Není stanovena 

Předpokládané zdroje 
financování: 

EU, Statutární město Pardubice 
 

Přesahy do dalších oblastí: Nejsou 
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Statutární město Pardubice 
poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb  v Pardubicích 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

7 pracovních skupin KPSS po celou dobu platnosti KP 

 
 
 
Název Cíle : 6.4 Krizová intervence 
Popis a zdůvodnění  Cíle : o Na území města Pardubic neexistuje v tuto chvíli krizové 

centrum ani systém služeb krizové intervence 
o Vzděláním pracovníků NNO v krizové intervenci, kteří 

následně budou poskytovat služby občanům v akutní krizi - 
dle cílové skupiny organizace - bude alespoň částečně 
kompenzována  neexistence krizového centra 

Opatření,které vedou 
k naplnění Cíle : 

6.4.1 Vzdělávání „sociálních pracovníků“ a „pracovníků 
v sociálních službách“ v krizové intervenci 
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Název opatření : 6.4.1 Vzdělávání "sociálních pracovníků" a "pracovníků 

v sociálních službách" v krizové intervenci 
Popis opatření : o Realizace vzdělávacího programu pro "sociální pracovníky" a 

"pracovníky v sociálních službách" v krizové intervenci 
o Bude jednáno s komerčními subjekty (vzdělávací agentury)                         

o vytvoření/sestavení projektu na vzdělávání sociálních 
pracovníků a pracovníků v sociálních službách 

o Poskytovatelé soc. služeb budou partnery projektu 
Předpokládané dopady 
opatření : 

Kvalifikovaní „pracovníci v sociálních službách“ dle zákona č. 
108/2006 Sb. 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Rozšíření služby 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Bude stanoveno na základě konkrétní nabídky vzdělávací agentury 

Předpokládané zdroje 
financování: 

EU 

Přesahy do dalších oblastí: Vzdělání, soukromý sektor 
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

CC Systems, a. s.; Dům techniky Pardubice, spol. s r. o.;  
Marlin B & V a jiní; 
 
Partneři: poskytovatelé soc. služeb 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Počet frekventantů kurzu: cca 62 – 70 (bude upraveno dle aktuální 
poptávky) 
 

 
 
 
Název opatření : 6.5 Podpora svépomocných skupin 
Popis opatření : Pracovní skupiny i jednotliví poskytovatelé budou v případě zájmu ze 

strany sdružení osob se ZP, příp. jiných cílových skupin, poskytovat 
informace z pracovních skupin – informace o jednáních PS, 
o prioritách v sociální oblasti, legislativních změnách, výzvách 
k předkládání žádostí o dotace apod. 
Opatření je zaměřeno zejm. na organizace, které neposkytují sociální 
služby dle zák. o sociálních službách 

Předpokládané dopady 
opatření : 

Informovaná cílová skupina 
 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Zachování aktivity 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Opatření nepředpokládá finanční náklady 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Není stanovena 

Přesahy do dalších oblastí: Nejsou 
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Pracovní skupiny komunitního plánování, jednotliví poskytovatelé, 
organizace sdružující osoby se zdravotním postižením, příp. jiné 
cílové skupiny 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Nejsou stanoveny 
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Název opatření : 6.6 Spolupráce s Univerzitou Pardubice 
Popis opatření : Spolupráce při řešení vědecko výzkumných úkolů a zajišťování praxe 

studentů  dle zaměření studijních oborů na  jednotlivých fakultách 
Univerzity Pardubice, zejména Fakulty zdravotnických studií (FZS), 
Fakulty ekonomicko správní FES, Filozofické fakulty (FF, Dopravní 
fakulty DF) 

Předpokládané dopady 
opatření : 

Vzájemná informovanost a spolupráce bude mít kvalitativní dopad 
např. na problematiku zdravotně sociální péče a služeb (FZS), 
správní  (FES), bezbariérovosti (DF) 
 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2012 

Charakter opatření: 
 

Nová aktivita 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Opatření nepředpokládá finanční náklady 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Společné projekty, granty, sponzoři 

Přesahy do dalších oblastí: Nejsou 
Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

Pracovní skupiny komunitního plánování, jednotliví poskytovatelé, 
organizace sdružující osoby se zdravotním postižením, příp. jiné 
cílové skupiny, Fakulty Univerzity Pardubice 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Vědecko výzkumné aktivity, zajištění odborných praxí studentů,  
výpomoc studentů jednotlivým poskytovatelům sociálních a 
souvisejících služeb při pořádání různých akcí  
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Příloha návrhu usnesení č. 1, zpráva č. 21 jednání ZmP dne 13. 12. 2011  
 
 

S M L O U V A     
O  POSKYTNUTÍ PŮJČKY  

 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely  
 
Statutární město Pardubice  
IČO: 00274046  
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
zastoupené MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou města  
bankovní spojení KB Pardubice, č.ú. 9005-326561/0100  
(dále též jen „město“)  
 
a  
 
společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
IČO: 60108631  
se sídlem: Teplého 2014, 530 02 Pardubice  
zastoupené Ing. Michalem Koláčkem, předsedou představenstva  
bankovní spojení: ČSOB, Hradec Králové, č. účtu: 17699313/0300  
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu 
B, vl. 999  
(dále též jen „společnost“)  
 
tuto  
 

smlouvu o poskytnutí půjčky 
 
 
1. Město Pardubice se zavazuje poskytnout společnosti účelovou půjčku ve výši 5.000.000,- Kč 

(slovy pět miliónů korun českých) (dále též jen „půjčka“ nebo jen „jistina“).  
 
2. Půjčka bude poskytnuta bezhotovostním převodem na účet společnosti číslo 17699313/0300 

vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., pod variabilním symbolem 
60108631, a to nejpozději do 30. 12. 2011.  

 
3. Poskytnutí půjčky je účelově vázáno, tzn. společnost je oprávněna finanční prostředky použít 

výhradně na realizaci investiční akce financování „IO 02 – Kanalizace splašková, tlaková 
včetně čerpací stanice“ na dostihovém závodišti Pardubice v souladu s pravomocným 
stavebním povolením vydaným Magistrátem statutárního města Pardubice, stavebním úřadem, 
pod č.j. OŽP/VOD/20330/10/Mi ze dne 2.6.2010, na základě žádosti investora Statutárního 
města Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21 Pardubice (dále též jen „investiční 
akce“ nebo jen „dílo“).  

 
4. Investiční akce bude společností provedena v rozsahu příslušné projektové dokumentace 

(DPS). 
 
5. Investiční akce bude realizována  do 30.5.2012 za podmínek a v souladu se stavebně právními 

předpisy, rozhodnutím příslušného stavebního úřadu a obecně závaznými právními předpisy.  
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6. Společnost je povinna vrátit takto poskytnutou půjčku městu nejpozději do 31.8.2013. 

V souladu s ujednáním uvedeným v ustanovení bodu 7 a 8 této smlouvy se smluvní strany 
dohodly, že společnost je povinna městu uhradit smluvní úrok ve výši 3 % p.a. z dlužné jistiny 
počítaný ode dne 1.9.2013 do dne úplného splacení jistiny, a to výhradně tehdy, pokud   
nebude možné realizovat postup uvedený v bodech 7 nebo 8 této smlouvy. Smluvní úrok je 
splatný měsíčně, vždy k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci počínaje dnem 30.9.2013 
a konče posledním kalendářním dnem v měsíci, kdy bude zcela splacena jistina. 

 
7. Společnost (věřitel) se zavazuje zařadit do programu valné hromady v r. 2013 zvýšení 

základního kapitálu společnosti formou peněžitých vkladů o částku minimálně 5.000.000,- Kč 
(slovy pět miliónů korun českých), kdy současně navrhne, aby valná hromada v rámci 
usnesení o zvýšení základního kapitálu připustila možnost započtení pohledávek tak, že proti 
pohledávce města za společností ve výši 5.000.000,- Kč (slovy pět miliónů korun českých) 
z titulu splacení půjčky dle této smlouvy byla započtena peněžitá pohledávka společnosti za 
městem ve výši 5.000.000,- Kč (slovy pět miliónů korun českých) z titulu splacení emisního 
kurzu akcií upsaných městem. Pro započtení platí pravidlo, že emisní kurz akcií společnosti 
upsaných městem při zvýšení základního kapitálu bude činit 1.000,- Kč a jmenovitá hodnota 
jedné akcie společnosti emitované při zvýšení základního kapitálu bude činit rovněž 1.000,- 
Kč.   
 

8. Neschválí-li valná hromada zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem 
v souladu s ustanovením bodu 7 této smlouvy, zavazuje se společnost převést na město 
spoluvlastnický podíl na zhotoveném díle /investiční akci/ odpovídající částce ve výši 
5.000.000,- Kč z výše pořizovací ceny díla, přičemž dohodou dojde k započtení pohledávek, 
kdy proti pohledávce města za společností ve výši 5.000.000,- Kč (slovy pět miliónů korun 
českých) z titulu splacení půjčky dle této smlouvy bude započtena peněžitá pohledávka 
společnosti za městem ve výši 5.000.000,- Kč (slovy pět miliónů korun českých) z titulu 
splacení ceny spoluvlastnického podílu města na díle. Převod spoluvlastnického podílu na díle 
by musel být učiněn nejpozději do 31. 10. 2013, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 
9. Smluvní strany prohlašují, že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně a na důkaz 

toho připojují své podpisy.  
 
10. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu, a nabývá 

účinnosti podpisem smlouvy oběma stranami.  
 
11. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem statutárního města Pardubice dne ……..  
 
 
 
V Pardubicích, dne  
 
 
 
 
 
____________________________________             ____________________________________ 
           Statutární město Pardubice      Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
 MUDr. Štěpánka Fraňková                                               Ing. Michal Koláček 
     primátorka Statutárního města Pardubic       předseda představenstva 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE  
ZASTUPITELSTVO MĚSTA  
 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. X/2011, KTEROU SE MĚNÍ 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 9/2010, 

O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 
 

 
Zastupitelstvo města Pardubic vydalo dne …………….usnesením č. …..na základě zmocnění v § 
14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a 
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.  
 
 

Čl. 1 
 
Obecně závazná vyhláška č. 9/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se mění 
takto: 
 
1.  V článku 1 se vkládá nový odstavec 5, který zní: „Podání lze učinit písemně, ústně do 
protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo 
která je odeslána prostřednictvím datové schránky.“   
 
2.   V článku 4 odst. 2 se vypouští slova „písemně (poštou, emailem, do datové schránky)“ a slova 
„i telefonicky“. 
 
3.  V článku 5 písm. b) se v poslední větě vypouští slova „písemnou formou“. 
 
4.   Článek 5 písm. c) nově zní: „umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 
 
                200,-         200,-              150,-                 150,-  Kč/každý i započatý den a 
                   započatých 100 m2“ 
 
5.   Článek 5 písm. d) nově zní: „umístění zařízení cirkusů 
 
                120,-         120,-              100,-                 100,-  Kč/každý i započatý den a 
                   započatých 100 m2“ 
 
6. Článek 5 písm. f) nově zní:  
 
„vyhrazení trvalého parkovacího místa svislou dopravní značkou 
 
1. osobní vozidlo 
                15 000,-         10.000,-          6.000,-         1.000,-  Kč/rok/1 parkovací místo 
                 
 

Příloha návrhu usnesení: 
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2. nákladní vozidlo do 3,5 t, přívěsy 
               25 000,-          15 000,-         8.000,-         6.000,-  Kč/rok/1 parkovací místo 
 
3. nákladní vozidlo nad 3,5 t   
                 0                    0               20 000,-       18.000,- Kč/rok/1 parkovací místo 
 
Vznikne-li nebo zanikne-li poplatková povinnost v případech vyhrazení trvalého parkovacího 
místa dle písm. f) během roku, bude hrazena příslušná poměrná část. Tyto skutečnosti je nutné 
ohlásit předem.“ 
 
7. V článku 5 písm. g) se v poslední větě vypouští slova „písemnou formou“. 
 
8. V článku 8 odst. 1 se v první větě za slovo „výměrem“ doplňují slova „nebo hromadným 
předpisným seznamem“.  
 
     
 

  Čl. 2 
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2012. 
 
 
 
 
 ………………………       ……………………….... 
  MUDr. Štěpánka Fraňková     Mgr. Jindřich Tauber 
        primátorka          náměstek primátorky 
      města Pardubic              města Pardubic 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE  
ZASTUPITELSTVO MĚSTA  
 

 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. X/2011, 
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ 

PŘÍSTROJ, KONCOVÝ INTERAKTIVNÍ VIDEOLOTERNÍ 
TERMINÁL A HERNÍ MÍSTO LOKÁLNÍHO HERNÍHO SYSTÉMU  

 
 
 

Zastupitelstvo města Pardubice se na svém zasedání dne … 2011 usnesením č. … usneslo vydat 
na základě zmocnění v § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 
 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
 
1.  Touto obecně závaznou vyhláškou se zavádí na území statutárního města Pardubic místní 
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní 
místo lokálního herního systému (dále jen „poplatek“).  
 
2.  Správu tohoto poplatku provádějí úřady městských obvodů prostřednictvím příslušného 
útvaru úřadu městského obvodu (dále jen „správce poplatku“). 
 
3.   Přiznání k poplatku je povinen podat každý, komu vzniká poplatková povinnost dle této 
vyhlášky (dále jen „poplatník“). Poplatník je povinen sám si poplatek vypočítat, uvést případné 
výjimky, tyto náležitosti předkládá zároveň s přiznáním k poplatku. Nebude-li přiznání k  
poplatku podáno ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, a to ani po výzvě, zjistí správce poplatku 
jeho základ sám dle pomůcek, které má k dispozici nebo které si sám opatří, a to i bez 
součinnosti s poplatníkem. 
 
4.  Řízení ve věcech poplatků se provádí na základě zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, nestanoví jinak. 
 
5.  Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena 
uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky. 
                
 
 

Příloha návrhu usnesení: 



Obecně závazná vyhláška č. X/2011,  o místním poplatku za provozovaný výherní hrací 
přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému  

2 

 
 
 

Čl. 2 
Předmět poplatku a poplatník 

 
 
1.  Předmětem poplatku je každý výherní hrací přístroj definovaný v § 2 písm. e) zákona č. 
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o loteriích), každý koncový interaktivní videoloterní terminál definovaný v § 2 písm. l) 
zákona o loteriích a každé herní místo lokálního herního systému definovaného v § 2 písm. n) 
zákona o loteriích. 
 
2.  Poplatníkem je právnická osoba se sídlem v České republice, která je provozovatelem 
výherního hracího přístroje, koncového interaktivního videoloterního terminálu a herního místa 
lokálního herního systému.  
 
 

Čl. 3 
Ohlašovací povinnost 

 
1. Poplatník je povinen ve lhůtě 15 kalendářních dnů ohlásit správci poplatku uvedení výherního 
hracího přístroje, koncového interaktivního videoloterního terminálu a lokálního herního 
systému do provozu tzv. zahajovacím protokolem (vznik poplatkové povinnosti) a podat přiznání 
k místnímu poplatku do 15 kalendářních dnů po skončení příslušného čtvrtletí, v němž byl 
výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a lokální herní systém, 
provozován. 
 
2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku obchodní jméno 
právnické osoby, sídlo, IČ, adresu umístění a datum uvedení výherního hracího přístroje nebo 
koncového interaktivního videoloterního terminálu nebo lokálního herního systému do provozu, 
čísla účtů u peněžních ústavů, na němž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské 
činnosti. 
 
3. Poplatník je rovněž povinen ohlásit ve lhůtě 15 kalendářních dnů správci poplatku ukončení 
provozování výherního hracího přístroje nebo koncového interaktivního videoloterního 
terminálu nebo lokálního herního systému  tzn. zánik své poplatkové povinnosti (protokol o 
ukončení provozu). 
 
4. Poplatník je povinen do 15 kalendářních dnů ohlásit správci poplatku každou skutečnost, 
která má vliv na výši poplatku a ve stejné lhůtě je povinen ohlásit správci poplatku změnu ve 
vedení účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z podnikatelské 
činnosti. 
 
 

Čl. 4 
Sazba poplatku 

 
 
1. Za provozovaný výherní hrací přístroj nebo koncový interaktivní videoloterní terminál nebo 
herní místo lokálního herního systému činí poplatek 5.000 Kč na 3 měsíce. 
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Čl. 5 
Splatnost poplatku 

 
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo za koncový interaktivní videoloterijní 
terminál nebo herní místo lokálního herního systému  je splatný do 15 kalendářních dnů po 
skončení příslušného čtvrtletí, v němž byl výherní hrací přístroj nebo koncový interaktivní 
videoloterijní terminál nebo herní místo lokálního herního systému provozován. 
 
 

Čl. 6 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

 
1. Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla, tj. dnem zahájení provozu 
výherního hracího přístroje nebo koncového interaktivního videoloterního terminálu nebo 
herního místa lokálního herního systému. 
 
2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje nebo   
koncového interaktivního videoloterního terminálu nebo herního místa lokálního herního 
systému. 

 
 

Čl. 7 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

 
1.  Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatek 
platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacený (neodvedený) 
poplatek nebo jeho nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na 
trojnásobek.  

 
2.  Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Stejně se postupuje u příslušenství 
poplatku, pokud je předmětem samostatného vyměření.  
 
3.  Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 11/2010, o místním 
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené 
ministerstvem financí. Pro poplatkovou povinnost vzniklou před účinností této vyhlášky se 
použijí předpisy platné před účinností této vyhlášky. 
 
4.  Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2012. 
 
 
 
 
 
 
 ………………………       ……………………….... 
  Mudr. Štěpánka Fraňková                 Mgr. Jindřich Tauber 
        primátorka          náměstek primátorky 
      města Pardubic              města Pardubic 
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odstraňování komunálních odpadů 
 

1 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE  
ZASTUPITELSTVO MĚSTA  
 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. X/2011, KTEROU SE MĚNÍ 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 8/2010, 

O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, 

SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ 

KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic vydalo dne …………….usnesením č. …..na základě zmocnění v § 
14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a 
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.  
 
 

Čl. 1 
 
Obecně závazná vyhláška č. 8/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění takto: 
 
 
1.  V článku 1 se vkládá nový odstavec 4, který zní: „Podání lze učinit písemně, ústně do 
protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo 
která je odeslána prostřednictvím datové schránky.“   
 
2.  V článku 4 odst. 1 se vypouští slova „písemně nebo ústně do protokolu“. 
 
3.  V článku 4 odst. 2 se vypouští slovo „písemně“. 

4.   V článku 5 odstavec 1 zní:„Sazbu poplatku tvoří: 

 
a) částka 250,- Kč za  osobu  uvedenou  v  článku 3  odstavec 1., 2.  a  kalendářní  rok  a 
b) částka 250,- Kč na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu uvedenou 

v článku 3 odstavec 1., 2. a kalendářní rok dle skutečných nákladů na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu v předchozím roce ve výši 39 085 000,- Kč při      
82 892 poplatnících.“ 

 
5.   V článku 7 odst. 2 zní: „Od poplatku je osvobozeno třetí a další nezaopatřené dítě, žijící ve  
společné domácnosti, pokud tuto skutečnost poplatník prokazatelně doloží. U dětí, které dosáhly 
15 let, jsou poplatníci povinni prokazatelně doložit, že se dítě připravuje na budoucí povolání.“ 
 
 

Příloha návrhu usnesení: 
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6.  Článek 7 odst. 3 zní: „Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které se po dobu 6 a více 
po sobě jdoucích měsíců v kalendářním roce zdržují v zahraničí (tj. mimo území ČR), pokud tuto 
skutečnost prokazatelně doloží nejpozději do konce kalendářního roku, kterého se osvobození 
týká.“ 
 
7. V článku 7 odst. 4 za slovo „vazby“ doplňuje čárka a slova „pokud tuto skutečnost 
prokazatelně doloží“. 
 
8. V článku 7 odst. 5 za slovo „zařízeních“ doplňuje čárka a slova „pokud tuto skutečnost 
prokazatelně doloží“. 
 
9.  Článek 7 odst. 7 zní: „Vznik nároku na osvobození je podle odst. 2, 4 a 5 poplatník povinen 
ohlásit a doložit správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající 
nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit a doložit zánik nároku na 
osvobození.“ 
 
10. V článku 8 odst. 1 se v první větě za slovo „výměrem“ doplňují slova „nebo hromadným 
předpisným seznamem“.  
 
     

  Čl. 2 
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2012. 
 
 
 
 ………………………       ……………………….... 
  Štěpánka Fraňková       Mgr. Jindřich Tauber 
         primátorka          náměstek primátorky 
      města Pardubic              města Pardubic 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE  
ZASTUPITELSTVO MĚSTA  
 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. X/2011, KTEROU SE MĚNÍ 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 7/2010, 

O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ 
 

 
Zastupitelstvo města Pardubic vydalo dne …………….usnesením č. …..na základě zmocnění v § 
14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a 
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.  
 
 

Čl. 1 
 
Obecně závazná vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku ze psů se mění takto: 
 
1.  V článku 1 se vkládá nový odstavec 5, který zní: „Podání lze učinit písemně, ústně do 
protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo 
která je odeslána prostřednictvím datové schránky.“   
 
2.  V článku 3 odst. 2 se vypouští slovo „písemně“. 
 
3.  Článek 6 odst. 1 písm. f) zní: „člen Svazu záchranných brigád kynologů, jestliže požádá a 
prokáže členství do 15. 2. každého roku, popř. do 15. 7., jde-li o osvobození na II. pololetí,“ 
 
4. V článku 7 odst. 2 se v poslední větě vypouští slovo „písemně“. 
 
5. V článku 8 odst. 1 se v první větě za slovo „výměrem“ doplňují slova „nebo hromadným 
předpisným seznamem“.  

 
     

  Čl. 2 
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2012. 
 
 
 
 
 ………………………       ……………………….... 
MUDr.  Štěpánka Fraňková      Mgr. Jindřich Tauber 
        primátorka          náměstek primátorky 
      města Pardubic              města Pardubic 

Příloha návrhu usnesení: 



Příloha č.1 

 

 

 

Odhad finančních prostředků vynaložených na klíčové projekty v oblasti IT 
v jednotlivých letech (v mil. Kč): 

  

  2012 2013 2014 2015 
MmP 4,5 6,3 4 0 
MpP 2 2,5 5,5 2 
          
Celkem 6,5 8,8 9,5 2 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
MAGISTRÁT MĚSTA 
KANCELÁŘ PRIMÁTORA 

 
Zápis 

 
z XII. řádného zasedání Zastupitelstva města Pardubic, 

 
které se konalo dne 13. 12. 2011 od  14:00 hodin 

 
ve Společenském sále budovy radnice Pardubice 

 
 
Přítomni:         37 členů zastupitelstva  
 
Omluveni:    2 členové zastupitelstva 
 
 

J e d n á n í 
 
 

XII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájila a řídila Štěpánka   F r a ň k o v á ,  primátorka 
města. Úvodem přivítala všechny přítomné,  z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na počátku 
zasedání přítomno 30 členů zastupitelstva. V průběhu zasedání se dostavilo dalších 7 členů.  
 
 
Pracovní předsednictvo  bylo navrženo a schváleno v tomto složení:  

(pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 8) 
- Štěpánka  F r a ň k o v á 
- Jindřich  T a u b e r 
- Martin  B í l e k  
- František  B r e n d l 
- Jiří  R o z i n e k 
 
 
Návrhová komise  byla navržena a schválena v tomto složení: 

(pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
- Radim F ű l l e  
- Miroslav  B a ť a  
- Jiří  K o m á r e k  

 
 
Ověřovateli zápisu z XI. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli: 
- Anna  K u č e r o v á  
- Evžen  E r b a n 
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Písemné připomínky nedošly. Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byl na základě 
vyjádření ověřovatelů  s c h v á l e n . 
 
Ověřovateli  zápisu z XII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni: 
- Ladislav  K o u d e l k a 
- Aleš  K l o s e 
 
 

 
I. 

Schválení programu zasedání 
 
Program XII. řádného zasedání Zastupitelstva města byl schválen takto: (pro 36,  nehl. 3) 
Zprávy č. 6 - Rozpočet města, zprávy č. 8, 9 týkající se Dostihového spolku a 
zpráva č. 32 – Třída Míru byly  zařazeny na začátek jednání. 
Zpráva č. 29 – Hradubická labská byla projednána před zprávou č. 4 – III. změna 
rozpočtu na rok 2011 
 
1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z: Jitka Hájková, kancelář primátora  
 
2. Převody a prodeje nemovitostí 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z: Vladimíra Pilná, odbor majetku a investic  
  
3. Prodloužení termínu splatnosti půjčky - Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I. 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru  
     Petra Dvořáková, odbor ekonomický  
  
4. III. změna rozpočtu na rok 2011 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Renata Hochmanová, odbor ekonomický  
    Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru  
  
5. Změna Statutu města 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z: Radim Vávra, kancelář tajemníka  
  
6. Rozpočet města Pardubic na rok 2012 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
    Pavel Studnička, člen zastupitelstva města  
Z: Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru  
     Renata Hochmanová, odbor ekonomický  
  
7. Podání žádosti o dotaci pro MO VI-Svítkov - MKČR  "Veřejné informační služby knihoven " 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Kateřina Sedláčková, odbor ekonomický  
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8. Problematika společnosti Dostihový spolek a.s. (akcionářská smlouva, plnění usn. č.281Z a 
282Z/2011) 
P: Jan Němec, člen rady města  
Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický  
  
9. Ručitelské prohlášení pro Dostihový spolek a. s. 
P: Jan Němec, člen rady města  
Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický  
  
10. Změny obsazení představenstva společnosti MRFP a. s. 
P: Jiří Komárek, člen zastupitelstva města  
Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický  
  
11. Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z: Romana Kudrnová, odbor majetku a investic  
  
12. Prominutí poplatků z prodlení 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z: Lenka Klínská, odbor majetku a investic  
  
13. Úprava kupní ceny bytových jednotek 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z: Martin Pilař, odbor majetku a investic  
  
14. Prodej a vyřazení neupotřebitelného nemovitého majetku 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z: Jana Koblížková, odbor majetku a investic  
  
15. Odpis zmařených investic 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
Z: Jana Koblížková, odbor majetku a investic  
  
16. Dotace z programu podpory v sociální oblasti pro rok 2012 
P: Jakub Rychtecký, člen zastupitelstva města  
Z: Ivona Seidlová, odbor sociálních věcí  
  
17. Dotace z Programu prevence kriminality na rok 2012 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
Z: Petra Stoeva, odbor sociálních věcí  
  
18. Žádost o dotaci - Podpora terénní práce 2012 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
Z: Branislav Štefanča, odbor sociálních věcí  
  
19. Žádost o dotaci - EU Peníze školám 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
Z: Petra Šnejdrová, odbor komunitních služeb  
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20. Aktualizace komunitního plánu na rok 2012 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
Z: Miluše Topolská, odbor komunitních služeb  
  
21. Půjčka společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický  
  
22. Vyřazení majetku z evidence města 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
Z: Miroslava Škodová, odbor životního prostředí  
     Ivona Seidlová, odbor sociálních věcí  
  
23. Odpis projektových dokumentací 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z: Vladimír Bakajsa, vedoucí odboru dopravy  
  
24. Změna vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z: Radim Vávra, kancelář tajemníka  
  
25. Vyhláška o místním poplatku za VHP 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z: Radim Vávra, kancelář tajemníka  
  
26. Změna vyhlášky o místním poplatku za odpady 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z: Radim Vávra, kancelář tajemníka  
  
27. Změna vyhlášky o místním poplatku ze psů 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z: Radim Vávra, kancelář tajemníka  
  
28. Změna vyhlášky o veřejném pořádku 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z: Radim Vávra, kancelář tajemníka  
  
29. Vytvoření svazku obcí "Hradubická labská" 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z: Martin Bílek, náměstek primátorky  
  
30. Dotace z programu podpory cestovního ruchu 
P: Jan Němec, člen rady města  
Z: Miloslava Matějková, kancelář primátora  
  
31. Trojsměna nemovitostí mezi městem, Pardubickým krajem a Českou republikou - (STAŽENO) 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z: Aleš Uchytil, kancelář tajemníka  
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32. Třída Míru 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky   
Z: Jan Chvojka, odbor majetku a investic  
     Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic  
     Alena Blažková, odbor majetku a investic  
  
33. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZmP ke dni 30. 9. 2011 
P: Alexandr Krejčíř, předseda kontrolního výboru  
Z: Lucie Pavlová, kancelář primátora  
  
34. Závěry kontrolního výboru k usnesení ZmP č. 500/2011 
P: Alexandr Krejčíř, předseda kontrolního výboru  
Z: Alexandr Krejčíř, předseda kontrolního výboru  
  
35. Přehled investičních akcí v oblasti informační technologie v letech 2012 - 2015 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
Z: Zdeňka Malá, vedoucí odboru informačních technologií  
     Petr Kvaš, ředitel MpP  
  
36. Vybudování pomníku prvního českého letce Jana Kašpara v centru města 
P: Miroslav Rubeš, člen zastupitelstva města  
Z: Miroslav Rubeš, člen zastupitelstva města  
  
37. Diskuze 
 
Informativní zprávy:  
Průběh výstavby plaveckého areálu 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
Z: Klára Boušková, odbor majetku a investic  
  
O činnosti společnosti VaK Pardubice a.s. 
P: Michal Koláček, člen zastupitelstva města  
Z: Josef Fedák, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
  
Výhled finanční náročnosti odpadového hospodářství v roce 2012 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
Z: Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí  
    Roman Slach, odbor životního prostředí  
 
 
Na stůl byly předloženy tyto materiály: 
 

x Zpráva č. 1. „Zpráva o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od 
posledního zasedání ZmP“ - Předkl.: Š. Fraňková 

x Nová zpráva „Změny obsazení představenstva společnosti  MRFP a.s. – Předkl. J. Komárek  
-  zařazeno jako bod č. 10 

x Nová verzi návrhu na usnesení ke zprávě č. 32 – „Třída Míru“ –  Předkl. J. Tauber 
x Dopis náměstka F. Brendla ve věci petice za modernizaci Letního fotbalového stadionu 
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x Nabídky č. 1 a 2 na spolupráci Statutárního města Pardubice a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  
x Kopie faxu  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ze dne 13. 12. 2011. 
 

 
 

II. 
Pořadí projednávaných zpráv 

 
1. 

Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP  
 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic 
- seznámila s předloženou zprávou o činnosti RmP a ZmP 
 
Rozprava:  viz zvukový záznam 
 
Jiří Srbek – podal nový návrh na usnesení ve věci poskytnutí slevy na jízdném všem zaměstnancům 
města – viz usn. 527Z/2011. 
Michal Zitko 
Petr Klimpl – požádal o vyčlenění prostoru v Radničním zpravodaji pro vyjádření opozice 
Jiří Komárek 
Jiří Lejhanec 
Tomáš Pelikán 
Miroslav Petráň 
 
 
Přijaté usnesení č. 526 Z/2011   (pro 31, proti 0, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
předloženou zprávu o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP. 
 
 
Přijaté usnesení č. 527 Z/2011  (pro 24, proti 5, zdrž. 5, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S o u h l a s í  
s uzavřením smlouvy o poskytování zlevněného jízdného v pardubické MHD všem
zaměstnancům Statutárního města Pardubice. 
___________________________________________________________________________ 
 

2. 
Převody a prodeje nemovitostí  

 
S diskusním příspěvkem na téma „Transformace domova sociálních služeb Slatiňany“ 
vystoupil Jiří Brýdl, člen Rady Pardubického kraje. 
 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
- předal slovo Václavu Stříteskému, předsedovi komise pro pozemky a reklamu 
Byly okomentovány návrhy č. 6, 7, 16, 18, 22, 34, 42. Návrhy č. 19, 27, 42 byly hlasovány samostatně. 
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V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
 
Petr Klimpl – požádal nám. M. Bílka o zajištění informovanosti obcí ve věci pozemků pro cyklostezku     
                      Pardubice – Chrudim. 
Martin Bílek 
Václav Snopek 
 
Přijatá usnesení č.528 Z – 553 Z/2011 (vč. nepřijatých a stažených návrhů) 
nemohou být z důvodu ochrany osobních údajů zveřejněna. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
3. 

Prodloužení termínu splatnosti půjčky - Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I.  
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
 
V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
 
 Václav Snopek 
 
 
Přijaté usnesení č. 554 Z/2011       (pro 29, proti 0, nehl. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
prodloužení termínu splatnosti půjčky poskytnuté sdružení TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA 
SOKOL PARDUBICE I., IČ: 00527785, nejpozději do 30. 6. 2012 dle dodatku č. 1 ke
smlouvě o půjčce ze dne 19. 7. 2011, který je přílohou tohoto usnesení. 
____________________________________________________________________________ 
 

4. 
III. změna rozpočtu na rok 2011  

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
- okomentoval předložený návrh rozpočtových změn 
 
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 555 Z/2011      (pro 29, proti 0, nehl. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
přesuny finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic, které jsou v kompetenci RmP
a jsou součástí předloženého materiálu. 
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Přijaté usnesení č. 556 Z/2011      (pro 29, proti 0, nehl. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Návrh třetí změny rozpočtu města Pardubic na rok 2011 včetně přesunů finančních
prostředků v jeho kompetenci a změny závazných ukazatelů, které jsou součástí přílohy
tohoto usnesení. 
 
 
Přijaté usnesení č. 557 Z/2011      (pro 29, proti 0, nehl. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I.R u š í  
Přijaté usnesení č. 335 Z/2011  
Poskytnutí návratné finanční pomoci z rozpočtu města ve výši Kč 3 000,0 tis. MO
Pardubice IV - Pardubičky na akci "Regenerace panelového sídliště Černá za Bory" se
splatností do 30. 11. 2014. Bude pokryto z nevyčerpaných finančních prostředků roku 2010.
Splátkový kalendář: pro rok 2012 ve výši Kč 1 000,0 tis., rok 2013 ve výši Kč 1 000,0 tis. a
rok 2014 ve výši Kč 1 000,0 tis., se splatností vždy k 31. 11. daného roku.  
II. S c h v a l u j e  
Poskytnutí návratné finanční pomoci z rozpočtu města ve výši Kč 308,8 tis. MO
Pardubice IV - Pardubičky na akci "Regenerace panelového sídliště Černá za Bory" se
splatností do 30. 11. 2012. 
 
 
Přijaté usnesení č. 558 Z/2011      (pro 29, proti 0, nehl. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I.R u š í  
Přijaté usnesení č. 337 Z/2011  
Poskytnutí návratné finanční pomoci z rozpočtu města ve výši Kč 7 255,0 tis. MO
Pardubice III - Studánka na akci "Regenerace panelového sídliště Dubina" se splatností
do 30. 11. 2014. Bude pokryto z nevyčerpaných finančních prostředků roku 2010. 
Splátkový kalendář: pro rok 2012 ve výši Kč 3 000,0 tis., rok 2013 ve výši Kč 3 000,0 tis. a
rok 2014 ve výši Kč 1 255,0 tis., se splatností vždy k 31. 11. daného roku.  
II. S c h v a l u j e  
Poskytnutí návratné finanční pomoci z rozpočtu města ve výši Kč 3 000,0 tis. MO
Pardubice III - Studánka na akci "Regenerace panelového sídliště Dubina" se splatností
do 30. 11. 2012. 
 
 
Přijaté usnesení č. 559 Z/2011      (pro 29, proti 0, nehl. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I.R u š í  
Přijaté usnesení č. 336 Z/2011  
Poskytnutí návratné finanční pomoci z rozpočtu města ve výši Kč 11 500,0 tis. MO 
Pardubice II - Polabiny na akci "Regenerace panelového sídliště Polabiny" se splatností
do 30. 11. 2014. Bude pokryto z nevyčerpaných finančních prostředků roku 2010. 
Splátkový kalendář: pro rok 2012 ve výši Kč 3 000,0 tis., rok 2013 ve výši Kč 3 000,0 tis. a 
rok 2014 ve výši Kč 1 255,0 tis., se splatností vždy k 31. 11. daného roku.  



XII. řádné zasedání dne 13. 12. 2011 Strana 9 (celkem 29)

II. S c h v a l u j e  
Poskytnutí návratné finanční pomoci z rozpočtu města ve výši Kč 5 146,6 tis. MO
Pardubice II - Polabiny na akci "Regenerace panelového sídliště Polabiny" se splatností 
do 30. 11. 2012. 
 
 
Přijaté usnesení č. 560 Z/2011      (pro 29, proti 0, nehl. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z položky ZŠ 
Spořilov - příspěvek na provoz (správce 1734 - Odbor komunitních služeb) na položku 
Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
 
Přijaté usnesení č. 561 Z/2011      (pro 29, proti 0, nehl. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z položky
Provoz MP na položku Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem (správce 214 -
Městská policie). 
 
 
Přijaté usnesení č. 562 Z/2011      (pro 29, proti 0, nehl. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1,0 tis. z položky
Příspěvek svazu měst a obcí na položku Dobrovolný svazek obcí "Hradubická labská" -
členský příspěvek (správce 414 - Kancelář primátora). 
____________________________________________________________________________ 
 

 
 

5. 
Změna Statutu města  

 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
- okomentovala předloženou změnu, která souvisí s přechodem agend z MO na magistrát a na úřad 

práce. 
S diskusním příspěvkem vystoupil pan Jaroslav Menšík, starosta MO I.  V závěrečné diskuzi 
bylo hlasováno o možnosti navýšit finanční prostředky na údržbu zeleně a provoz fontán v  
MO I. -  viz návrh v bodě „Diskuze“ 
 
V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
 
Jiří Srbek 
Jiří Rozinek 
Václav Snopek 
Miroslav Rubeš 
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Miroslav Baťa 
 
 
Přijaté usnesení č. 563 Z/2011  (pro 25, zdrž. 7, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
V y d á v á  
obecně závaznou vyhlášku č. X/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2006,
kterou se vydává Statut města Pardubic, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 5/2007, č.
9/2008, č. 5/2009, č. 10/2009, č. 13/2009 a č. 3/2011. Znění obecně závazné vyhlášky č.
X/2011 je přílohou tohoto usnesení.  
 
___________________________________________________________________________ 
 

6. 
Rozpočet města Pardubic na rok 2012  

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
- seznámil s předloženým návrhem rozpočtu, označil jej za reálný a vyrovnaný. 
Porovnal návrh  rozpočtu  na rok 2012 s rozpočtem roku 2011, zdůraznil nejdůležitější plánované 
investiční akce. Návrh č. 7 je přijetí  rozpočtového provizoria, pokud by rozpočet nebyl schválen. 
O návrhu č. 10 bylo hlasováno samostatně. 
 
V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
 
Petr Klimpl - podal návrh na úpravu na str. 59, kterou předkladatel akceptoval – viz usn. 564Z/2011 
- požádal o postoupení informací o plánovaných investičních  prioritách města  opozičnímu klubu 
Jindřich Tauber 
Štěpánka Fraňková 
František Brendl 
Ladislav Koudelka 
Václav Snopek 
Michal Koláček 
 
Pavel Studnička – podal nový návrh ve věci restituce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx – viz nepřijatý návrh 
č. 11 
František Brendl – podal nový návrh týkající se  podpory sportu – viz nepřijatý návrh č. 12 
Jiří Lejhanec 
Aleš Vavřička 
Jaroslav Mojžíš 
 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 564 Z/2011  (pro 37, nehl. 2) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Rozpočet města Pardubic (bez městských obvodů) na rok 2012, který je přílohou tohoto
usnesení, vč. akceptovaných změn: na str. 59 řádek 1 rozdělen na: 
1A................................Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON ve výši 102, 000.000,- Kč 
1B ...............................Prostředky na odstupné zaměstnancům ve výši 2, 000.000,- Kč 
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2 
Přijaté usnesení č. 565 Z/2011  (pro 37, nehl. 2) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Finanční toky do rozpočtů městských obvodů v roce 2012. Jedná se o podíl na celkových
výnosech daní dle bodu 2 g) přílohy 3 Statutu města Pardubic. 
 
 
3 
Přijaté usnesení č. 566 Z/2011  (pro 37, nehl. 2) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2012 (str. 70 - 72 předloženého materiálu). 
 
 
4 
Přijaté usnesení č. 567 Z/2011  (pro 37, nehl. 2) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Rozpočet a pravidla hospodaření Sociálního fondu na rok 2012 (str. 73 -74 předloženého 
materiálu). 
 
5 
Přijaté usnesení č. 568 Z/2011  (pro 37, nehl. 2) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Aktualizovaný výhled rozpočtu města Pardubic (bez městských obvodů) do roku 2015
(str. 75 předloženého materiálu). 
 
 
6 
Přijaté usnesení č. 569 Z/2011  (pro 37, nehl. 2) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S v ě ř u j e  
podle § 102 bod 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Radě města Pardubic pravomoc
schvalovat rozpočtová opatření v následujícím rozsahu: 
a) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových prostředků
mezi jednotlivými stávajícími výdajovými položkami do max. výše Kč 5 000,0 tis. Rada
města Pardubic je oprávněna rozhodovat o použití rezervy rozpočtu na havarijní stavy na 
konkrétní akce. Povinností Rady města Pardubic je podat o takto provedených přesunech
informaci Zastupitelstvu města Pardubic při nejbližší změně rozpočtu. 
b) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o provádění rozpočtových opatření bez 
omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších rozpočtů. 
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8 
Přijaté usnesení č. 570 Z/2011  (pro 37, nehl. 2) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
na základě rozhodnutí Rady města Pardubic hradit ročně Službám města Pardubic, a.s. 
IČ: 25262572, náklady na zakázku "Údržba zeleně Dostihového závodiště v období 2012 -
2017" a to do výše Kč 2 500,0 tis. vč. DPH za jeden rok. 
 
 
9 
Přijaté usnesení č. 571 Z/2011  (pro 37, nehl. 2) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
na základě rozhodnutí Rady města Pardubic hradit ročně Službám města Pardubic, a.s.
IČ: 25262572, náklady na zakázku "Hospodaření v městských lesích v období 2012 -2017" 
a to do výše Kč 2 300,0 tis. vč. DPH za jeden rok. 
 
10 
Přijaté usnesení č. 572 Z/2011  (pro 22, proti 6, zdrž. 8, nehl. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Zřízení položky ve výdajové části rozpočtu města Pardubic na rok 2012 "Úspory z
výběrových řízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic), která bude v průběhu roku 
naplňována z uspořených finančních prostředků na základě výsledků realizovaných
výběrových řízení a závěrečného finančního vypořádání akce. Schválení pokrytí
konkrétních výdajů z této položky je v kompetenci ZmP. 
 
7 
O níže uvedeném návrhu na usnesení nebylo hlasováno: 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Rozpočtové provizorium na období od 1. 1. 2012 do schválení rozpočtu města Pardubic na rok
2012, v případě, že nebude schválen rozpočet města Pardubic na rok 2012 do konce roku 2011 
(str. 90 předloženého materiálu). 
 
 
11 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (pro 17, proti 4, zdrž. 16, nehl. 2) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
U k l á d á  
RmP zařadit při I. změně rozpočtu úhradu restituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve výši 2,8 mil. Kč 
a dokončit vykoupení pozemku ještě v roce 2012. Jedná se o pozemek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx .
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12 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (pro 12, proti 11, zdrž. 13, nehl. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zřízení položky ve výdajové části rozpočtu města Pardubic na rok 2012 "Podpora sportu", která
bude pokryta částkou ve výši 5 mil. Kč. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

7. 
Podání žádosti o dotaci pro MO VI - Svítkov - MKČR  "Veřejné informační  

služby knihoven "  
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 573 Z/2011  (pro 30, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci na projekt "Automatizace místních knihoven MO VI - Svítkov" z 
Ministerstva kultury ČR - Veřejné informační služby knihoven, jež může dosáhnout výše 
až 70% rozpočtových nákladů na celý projekt. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na
25.824,-Kč z toho dotace činí 18.077,-Kč a vlastní zdroje ve výši 7.747,-Kč,( což je 30% v 
rámci celkových nákladů projektu) jsou vyčleněny v rozpočtu MO VI-Svítkov na rok 2012.
__________________________________________________________________________ 
 

 
8. 

Problematika společnosti  Dostihový spolek a.s. (akcionářská smlouva,  
plnění usn. č. 281Z a 282Z/2011)  

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky 
- okomentoval jednotlivé návrhy s tím, že jako zásadní doporučuje schválit zvýšení základního kapitálu. 
Jan Němec, předseda představenstva DS seznámil členy ZmP formou prezentace s předpokládaným 
hospodářským výsledkem za rok 2011 a porovnal jej s roky minulými. 
O všech návrzích se hlasovalo samostatně. 
 
V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
 
Petr Klimpl 
Štěpánka Fraňková 
Evžen Erban 
Miroslav Petráň 
Petr Beneš 
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Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 574 Z/2011  (pro 28, zdrž. 7, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
využití prostředků schválených usnesením č. 281Z/2011 a usnesením č. 282Z/2011 ze dne 
10. 5. 2011 (vyčleněno Kč 5 mil.) k vypořádání smluvních vztahů se společností Dostihový
spolek a.s. v rozsahu Kč 4,242.804,75 a za podmínek, které jsou uvedeny v příloze tohoto
usnesení s tím, že tyto prostředky budou použity na pokrytí dlužného nájemného za rok
2007-2010 a též na částečné pokrytí dlužného nájemného za r. 2011 avšak výhradně za
podmínky schválení zvýšení základního kapitálu na valné hromadě s datem konání dne 
15. 12. 2011.  
 
 
2 
Přijaté usnesení č. 575 Z/2011  (32, zdrž. 4, nehl. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I.S c h v a l u j e  
s vazbou na zvýšení základního kapitálu společnosti Dostihový spolek a.s. zapojení
nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 ve výši Kč 3 100,0 tis. při první změně
rozpočtu na rok 2012. Položka Dostihový spolek a.s. - zvýšení základního kapitálu, 
správce 598 - Ekonomický odbor, schválena usnesením č. ZM 422/2011 dne 20. 9. 2011.  
II. S c h v a l u j e  
II. v souvislosti s usnesením č. ZM 422/2011 (schválení odkupu akcií za cenu Kč 300,-
/ks) zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 ve výši Kč 1 485,9 tis. při
první změně rozpočtu na rok 2012 012. Položka Dostihový spolek a.s. - odkup akcií, 
správce 598 - Ekonomický odbor, schválena usnesením č. ZM 422/2011 dne 20. 9. 2011. 
 
 
 
3 
Přijaté usnesení č. 576 Z/2011  (pro 34, zdrž. 1, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
s vazbou na bod č. 3 programu valné hromady společnosti Dostihový spolek a.s. závazné 
pokrytí částky Kč 1 500 000,- vč. DPH na reklamní služby při úpravě rozpočtu na rok 2012.
Pokrytí je podmíněno schválením zvýšení základního kapitálu na valné hromadě dne 15.
12. 2011.  
 
 
4 
Přijaté usnesení č. 577 Z/2011  (pro 34, zdrž. 1, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o půjčce uzavřené mezi městem Pardubice a společností
Dostihový spolek a.s. ze dne 21. 7. 2011. 
Předmětem dodatku č. 1 jsou tyto změny a doplnění smluvního textu:  
1) článek II.(předmět smlouvy) , odstavec 2. bude nově znít: "Dlužník se zavazuje splatit
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půjčku převodem na účet věřitele č. 9005-326561/0100 tak, že do 31.12.2011 splatí část 
půjčky ve výši Kč 3,000.000,- a do 30. 6. 2012 část půjčky ve výši Kč 1,500.000,-. 
2) Článek IV.(Účelovost půjčky), odstavec 1. bude ukončen čárkou a doplněn takto: " ...,
nejdéle však do 30. 5. 2012".  
 
____________________________________________________________________________ 
 

9. 
Ručitelské prohlášení pro Dostihový spolek a. s.  

 
Zpravodaj: Jan Němec, člen rady města  
- uvedl, že se jedná o výhodnější variantu úvěru. 
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 578 Z/2011   (pro 26, nehl. 13) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Prohlášení ručitele - města Pardubice ve prospěch Československé obchodní banky a.s.,
IČ: 00001350. Předmětem ručení jsou závazky společnosti Dostihový spolek a.s., IČ: 481
55 110 vyplývají z úvěrové smlouvy č. 1562/11/5646. Prohlášení ručitele je přílohou
usnesení. Úvěrová smlouva je přílohou důvodové zprávy. 
____________________________________________________________________________ 
 

10. 
Změny obsazení představenstva společnosti MRFP a. s.  

 
Zpravodaj: Jiří Komárek, předseda představenstva MRFP a.s.  
- jedná se o změnu, která souvisí s nástupem nového ředitele společnosti. 
 
V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
 
Martin Bílek 
 
 
Přijaté usnesení č. 579 Z/2011  (pro 26, zdrž. 1, nehl. 12) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
změnu ve složení představenstva společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s.
(IČO: 252 91 408) takto:  
a) z funkce člena představenstva bude odvolán Ing. Aleš Kopecký,  
b) do funkce člena představenstva bude zvolen Ing. Martin Charvát. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

11. 
Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek  
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Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 580 Z/2011  (pro 31, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí účelové finanční dotace na opravy a úpravy bytových jednotek žadatelům
uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení. 
Příloha usnesení  nemůže být z důvodu ochrany osobních údajů zveřejněna.
 
___________________________________________________________________________ 
 

12. 
Prominutí poplatků z prodlení  

 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 581 Z/2011  (pro 27, zdrž. 1. nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
 
S c h v a l u j e  
prominutí poplatků z prodlení náležejících k již zaplacenému dluhu na nájemném a
službách s užíváním bytu spojených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve výši 258.334,- Kč. 
 
 
 
 
Přijaté usnesení č. 582 Z/2011  (pro 27, zdrž. 1. nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
prominutí poplatků z prodlení náležejících k již zaplacenému dluhu na nájemném a
službách s užíváním bytu spojených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve výši 667.818,- Kč. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

13. 
Úprava kupní ceny bytových jednotek  

 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
- po rozpravě stáhl návrh č. 2 
 
V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
 
Václav Snopek 
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Ladislav Koudelka 
Michal Koláček 
Jan Němec 
Jiří Lejhanec 
Jakub Rychecký 
Petr Beneš 
Radim Fűlle 
 
Přijaté usnesení č. 583 Z/2011  (pro 30, zdrž. 1, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
snížení kupní ceny podkrovních prostor v bytových jednotkách č. 5 a 6 v domě č.p. 563, 
ul. U Trojice, Pardubice, vymezených prohlášením vlastníka jako komory, z částky 9000
Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu na částku 2700 Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu. 
 
 
Stažený návrh na usnesení  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
snížení kupní ceny bytových jednotek v bytovém domě č.p. 1885, nábřeží Závodu míru,
Pardubice, o které požádalo 51 nájemců tohoto domu v petici ze dne 17. října 2011. 
___________________________________________________________________________ 
 

14. 
Prodej a vyřazení neupotřebitelného nemovitého majetku  

 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 584 Z/2011  (pro 29, nehl. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
vyřazení 2 ks listových tabulí v ceně 2 398,00 Kč za kus a 7 ks listových tabulí v ceně
500,00 Kč za kus, umístěných v ZŠ Svítkov, z majetku města. 
 
 
 
Přijaté usnesení č. 585 Z/2011  (pro 29, nehl. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
vyřazení 1 ks průlezky v ceně 200,00 Kč za kus a 1 ks hrazdy jednoduché v ceně 200,00 Kč
za kus, umístěných v areálu MŠ Duha (budova MŠ Popkovice), z majetku města. 
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Přijaté usnesení č. 586 Z/2011  (pro 29, nehl. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
vyřazení 1 ks elektrického kotle v ceně 68.267,00 Kč za kus, umístěného v ZŠ Npor.
Eliáše, z majetku města. 
 
 
Přijaté usnesení č. 587 Z/2011  (pro 29, nehl. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
vyřazení 1 ks pískoviště v ceně 250,00 Kč za kus, umístěného v areálu MŠ Brožíkova, z
majetku města. 
 
 
 
Přijaté usnesení č. 588 Z/2011  (pro 29, nehl. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
vyřazení 2 ks sušáků na prádlo v ceně 232,00 Kč za kus, umístěných v areálu MŠ
Družstevní, z majetku města. 
 
 
 
Přijaté usnesení č. 589 Z/2011  (pro 29, nehl. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
 
S c h v a l u j e  
vyřazení venkovního osvětlení v ceně 54.605,00 Kč, umístěného v areálu MŠ Pospíšilovo
nám., z majetku města. 
 
 
Přijaté usnesení č. 590 Z/2011  (pro 29, nehl. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
vyřazení 2 ks kovových průlezek v ceně 521,17 Kč za kus, umístěných v areálu ZŠ
praktická a MŠ speciální A. Krause, z majetku města. 
 
 
Přijaté usnesení č. 591 Z/2011  (pro 29, nehl. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
prodej 60 ks betonových panelů 1x2m, dosud umístěných v areálu Hůrka, za cenu 350,00
Kč za kus, Službám města Pardubic a.s., IČ: 25262572. 
 
_____________________________________________________________________________ 
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15. 
Odpis zmařených investic  

 
Zpravodaj: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 592 Z/2011  (pro 30, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
odpis nedokončených investic v celkové hodnotě Kč 3,293.865 Kč dle přiložené tabulky  
č. 1, která je nedílnou součástí této zprávy. 
____________________________________________________________________________ 
 

16. 
Dotace z programu podpory v sociální oblasti pro rok 2012  

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, člen zastupitelstva města  
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 593 Z/2011  (pro 29, nehl. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
z programu podpory v sociální oblasti subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou 
usnesení č. 1 této zprávy. 
_____________________________________________________________________________ 
 

17. 
Dotace z Programu prevence kriminality na rok 2012  

 
Zpravodaj: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
 
V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
 
Petr Klimpl 
Pavel Studnička 
Jakub Rychtecký  
Michal Koláček 
 
 
Přijaté usnesení č. 594 Z/2011 (pro 27, zdrž. 1, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality na rok 2012 subjektům uvedeným v
tabulce, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
___________________________________________________________________________ 
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18. 

Žádost o dotaci - Podpora terénní práce 2012  
 
Zpravodaj: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
 
V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
 
Jiří Lejhanec – navrhl v bodě II. úpravu, kterou předkladatel akceptoval – viz usn. 595Z/2011 
 
 
Přijaté usnesení č. 595 Z/2011  (pro 26, nehl. 13) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
I. 
podání žádosti Statutárního města Pardubic o státní dotaci ve výši Kč 250 000,- pro výkon 
jednoho terénního pracovníka na období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 z dotačního
programu Podpora terénní práce 2012 vyhlášeného Úřadem vlády ČR ve spolupráci s 
Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity. 
II. 
spoluúčast Statutárního města Pardubic ke státní dotaci z dotačního programu Podpora
terénní práce 2012, v případě jejího přidělení, ve výši Kč 111 720,-. Spolupodíl obce je 
rozdělen do dvou kapitol - odbor sociálních věcí a kancelář tajemníka.  
 
_____________________________________________________________________________ 

 
19. 

Žádost o dotaci - EU Peníze školám  
 
Zpravodaj:  Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 596 Z/2011  (pro 27, nehl. 12) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci z projektu MŠMT "EU Peníze školám" z operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Popis projektu je uveden v příloze, která je
nedílnou součástí tohoto návrhu usnesení. Žadatelem a konečným příjemcem dotace je
Základní škola praktická a mateřská škola speciální Pardubice, A. Krause 2344-5, Artura 
Krause 2344-5, Pardubice, IČ 60159138. Výše finanční podpory dosahuje 100 %
způsobilých výdajů projektu. Celkové náklady projektu jsou odhadovány na částku
575.200 Kč. Projekt nebude spolufinancován z vlastních zdrojů města. 
 
________________________________________________________________________________ 
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20. 
Aktualizace komunitního plánu na rok 2012  

 
Zpravodaj: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
 
V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
 
Jakub Rychtecký 
 
Přijaté usnesení č. 597 Z/2011  (pro 26, nehl. 13) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
aktualizaci "Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Pardubic
na období 2008 - 2011". Návrh aktualizace je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

21. 
Půjčka společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.  

 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  
 
V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
 
Michal Koláček – navrhl úpravu, kterou předkladatel akceptoval –viz usn 598Z/2011 
 
 
Přijaté usnesení č. 598 Z/2011   (pro 28, zdrž. 1, nehl. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. z položky
Zvýšení základního kapitálu VaK Pardubice na položku Vak Pardubice - půjčka (správce 
598 - Ekonomický odbor) v souladu se zněním příslušné smlouvy o půjčce mezi městem
Pardubice a společností Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČ: 60108631, která je
přílohou tohoto usnesení s tím, že schválená smlouva o půjčce nebude obsahovat článek
8. 
____________________________________________________________________________ 
 

22. 
Vyřazení majetku z evidence města  

 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 599 Z/2011  (pro 29, nel. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
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S c h v a l u j e  
vyřazení majetku z účetní evidence města Pardubic: streetballového koše na Karlovině s
pořizovací cenou Kč 17 856,00, streetballového koše ve Slovanech s pořizovací cenou Kč
Kč 13 333,00, streetballového koše v Pardubičkách s pořizovací cenou Kč 13 333,00,
streetballového koše v Polabinách III s pořizovací cenou Kč 13 333,00 a streetballového 
koše ve Svítkově s pořizovací cenou Kč 11 989,50. 
 
 
Přijaté usnesení č. 600 Z/2011  (pro 29, nel. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
vyřazení majetku z účetní evidence města Pardubic: sochu kočky v hodnotě 10 tis. Kč,
sochu krtka v hodnotě 10 tis. a sochu sovy s pergamenem v hodnotě 10 tis. Kč. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

23. 
Odpis projektových dokumentací  

 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
 
Štěpánka Fraňková 
Václav Snopek 
Ladislav Koudelka 
 
 
Přijaté usnesení č. 601 Z/2011  (pro 30, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Vyřazení projektových dokumentací v hodnotě 491.300,- Kč z majetku města.  
___________________________________________________________________________ 
 

24. 
Změna vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  

 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 602 Z/2011  (pro 31, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
V y d á v á  
obecně závaznou vyhlášku č. X/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2010,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Znění obecně závazné vyhlášky č. 
X/2011 je přílohou tohoto usnesení. 
___________________________________________________________________________ 
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25. 

Vyhláška o místním poplatku za VHP  
 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 603 Z/2011  (pro 30, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
V y d á v á  
obecně závaznou vyhlášku č. X/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního 
systému. Znění obecně závazné vyhlášky č. X/2011 je přílohou tohoto usnesení. 
___________________________________________________________________________ 
 

26. 
Změna vyhlášky o místním poplatku za odpady  

 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
 
V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
 
Pavel Studnička 
 
 
 
Přijaté usnesení č. 604 Z/2011  (pro 33, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
V y d á v á  
obecně závaznou vyhlášku č. X/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2010,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Znění obecně závazné vyhlášky č. X/2011
je přílohou tohoto usnesení. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

27. 
Změna vyhlášky o místním poplatku ze psů  

 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 605 Z/2011  (pro 32, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
V y d á v á  
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obecně závaznou vyhlášku č. X/2011, , kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2010,
o místním poplatku ze psů. Znění obecně závazné vyhlášky č. X/2011 je přílohou tohoto
usnesení. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

28. 
Změna vyhlášky o veřejném pořádku  

 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
 
V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
 
Alexandr Krejčíř 
 
 
Přijaté usnesení č. 606 Z/2011  (pro 30, proti 3, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
V y d á v á  
obecně závaznou vyhlášku č. X/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 13/2006,
o veřejném pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009,
č. 1/2010 a č. 6/2010. Znění obecně závazné vyhlášky č. X/2011 je přílohou tohoto
usnesení. 
____________________________________________________________________________ 
 

29. 
Vytvoření svazku obcí "Hradubická labská"  

 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 607 Z/2011  (pro 28, zdrž. 1, nehl. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Uzavření Smlouvy o vytvoření svazku obcí "Hradubická labská" 
II. S c h v a l u j e  
Stanovy svazku obcí "Hradubická labská" 
______________________________________________________________________________ 
 

30. 
Dotace z programu podpory cestovního ruchu  

 
Zpravodaj: Jan Němec, člen zastupitelstva města  
 
V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
 
Jiří Lejhanec 



XII. řádné zasedání dne 13. 12. 2011 Strana 25 (celkem 29)

 
Přijaté usnesení č. 608 Z/2011   (pro 31, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši 69 000 Kč pro Kulturní
centrum Pardubice, IČO 85286, na projekt Oprava a revitalizace hodinového stroje na
Zelené bráně. 
_____________________________________________________________________________ 
 

31. 
Trojsměna nemovitostí mezi městem, Pardubickým krajem a Českou republikou  
 

STAŽENO 
________________________________________________________________________________ 
 

32. 
Třída Míru  

 
Zpravodaj: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
- stručně uvedl zprávu s tím, že problematika byla projednána na veřejném zasedání i v politických 

klubech.   
 
Na základě hlasování bylo konstatováno, že zůstává v platnosti usnesení o rekonstrukci třídy Míru 
s úplných vymístěním dopravy.  
Návrh č. 2 nebyl hlasován. 
 
 
Návrh č. 1 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (pro 19, proti 13, zdrž. 3, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
R u š í  
své usnesení č. 317 Z/2006 
 
2 
O níže uvedeném návrhu na usnesení nebylo hlasováno: 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
realizovat třídu Míru v projektovaném rozsahu při zachování omezené dopravy MHD. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

33. 
Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZmP ke dni 30. 9. 2011  

 
Zpravodaj: Alexandr Krejčíř, předseda kontrolního výboru  
 
Bez rozpravy 
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Přijaté usnesení č. 609 Z/2011  (pro 30, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
v evidenci plnění usnesení ponechat usnesení č.: 490/2007 - II; 1355/2009; 1510/2009; 
1540/2009; 1541/2009 - 1, 2; 1542/2009; 1552/2009; 1856/2010 - II; 2089/2010; 2097/2010 -
II; 2098/2010 - II; 2099/2010; 2105/2010 - II/3; 2107/2010 - II; 2110/2010; 2111/2010; 
2115/2010; 2126/2010; 2127/2010; 2130/2010 - 1, 2; 2132/2010; 282/2011. 
 
 
Přijaté usnesení č. 610 Z/2011  (pro 30, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
v evidenci plnění usnesení vyřadit ze sledování usnesení č.: 257/2007 - II; 1447/2009; 
1533/2009; 1546/2009; 1547/2009; 1822/2010; 1995/2010; 2090/2010; 2091/2010; 2092/2010;
2093/2010; 2094/2010; 2095/2010; 2096/2010; 2100/2010; 2104/2010; 2105/2010 - II/1, 2; 
2106/2010 - II; 2108/2010; 2109/2010; 2112/2010; 2113/2010; 2114/2010; 2116/2010; 
2117/2010; 2118/2010; 2119/2010; 2120/2010; 2121/2010; 2122/2010; 2123/2010; 2124/2010;
2125/2010; 2128/2010; 2129/2010 - 1, 2; 2131/2010; 2133/2010; 2135/2010; 85/2011; 268/2011
- II; 375/2011. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

 
34. 

Závěry kontrolního výboru k usnesení ZmP č. 500Z/2011  
 
Zpravodaj: Alexandr Krejčíř, předseda kontrolního výboru  
- stručně okomentoval názor KV k problematice střetu zájmů v případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx  
 
V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
 
Štěpánka Fraňková – přislíbila na další jednání ZmP předložit stanovisko právního odd. k hlasování  
                                     per rollam 
František Brendl 
Michal Koláček 
 
 
Přijaté usnesení č. 611 Z/2011  (pro 26, zdrž. 2, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
závěry a doporučení Kontrolního výboru ZmP k usnesení č. 500Z/2011 uvedené v příloze
tohoto usnesení. 
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Přijaté usnesení č. 612 Z/2011  (pro 26, zdrž. 2, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
U k l á d á  
Radě města Pardubic: 
1.Prověřit, zda hlasování per rollam v komisi pro pozemky a reklamu ve dnech 12. 7. - 8. 8. 
2011 ve věci prodeje pozemku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx  je platné. 
Z: Rada města Pardubic 
T: 31. 1. 2012 
2.Upravit "Obecný statut a Jednací řád komisí" tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů. 
Z: Rada města Pardubic 
T: 31. 1. 2012 
___________________________________________________________________________ 
 

35. 
Přehled investičních akcí v oblasti informační technologie v letech 2012 - 2015  

 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  
 
V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
 
Petr Klimpl 
Michal Koláček 
Miroslav Rubeš 
 
 
Přijaté usnesení č. 613 Z/2011  (pro 28, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
úhradu finančních nákladů na realizaci investičních akci v oblasti informační technologie
v roce 2012 do výše Kč 6,5 mil. Kč, dále v roce 2013 do výše Kč 8,8 mil. Kč, v roce 2014 do 
výše 9,5 mil. Kč a v roce 2015 do výše Kč 2 mil. Kč dle přílohy č.1, která je nedílnou 
součástí usnesení. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

36. 
Vybudování pomníku prvního českého letce Jana Kašpara v centru města  

 
Zpravodaj: Miroslav Rubeš, člen zastupitelstva města  
- okomentoval předložený návrh s tím, že by doporučoval postavit sochu na místě jeho narození tj.  na 
místě bývalého hotelu Veselka, nyní budova Magnum. 
 
V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
 
Ladislav Koudelka 
Evžen Erban 
Milan Chmelař 
Štěpánka Fraňková 
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Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (pro 17, proti 1, zdrž. 8, nehl 13) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
U k l á d á  
OHA a komisi pro urbanismus a architekturu nalézt prostor pro umístění sochy Jana Kašpara a
návrhy předložit RmP a ZmP do 31. 3. 2012 s cílem vypsání veřejné soutěže na zhotovitele sochy.
T: 31. 3. 2012 
Z: Ing. arch. Lavrík, OHA 
 
___________________________________________________________________________ 
 

37. 
Diskuze  

 
Členové ZmP byli seznámeni s informativními zprávami. 
 
Petr Klimpl: k informativní zprávě o činnosti VAK Pardubice a.s. vznesl dotaz na budoucí vývoj cen 
vodného a stočného pro občany.  
Požádal o aktuální informace k možnému převodu Masarykových kasáren do majetku města. 
 
Reagoval: M. Koláček: uvedl důvody zvýšení ceny vodného a stočného - viz zvukový záznam. 
Ve věci Masarykových kasáren informoval, že je plánována změna zákona, dle kterého by město mohlo 
zákonně objekt obdržet. Tento zákon prošel prvním čtením, měl by být přijat cca do konce příštího 
roku.  
Doplnil Aleš Uchytil:  z tohoto důvodu nebyla zatím podána žaloba (usnesení 1755Z/2009 je 
v platnosti). 
 
Miroslav Baťa: podal nový návrh ve věci zvýšení finančních prostředků pro MO I. – viz níže uvedený 
návrh na usnesení. 
 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (pro 6, proti 11, zdrž. 7, nehl. 15)  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
vyřešit při první změně rozpočtu na rok 2012 zdroje pro zvýšení transferu do kapitoly životního
prostředí pro MO Pardubice I (zdůvodněno v diskuzi ke zprávě č. 5) tak, aby nemusela být
omezována údržba zeleně a provoz fontán. 
 
 
Miroslav Rubeš: vznesl několik dotazů ve věci výběrového řízení na kremační pece, své písemné 
požadavky předal panu L. Koudelkovi (člen představenstva SmP a.s.)→ na další jednání ZmP bude 
připravena zpráva. 
 
Evžen Erban: poděkoval za udělení ocenění města. 
 
Štěpánka Fraňková: upozornila na kolizi termínu Zlaté přilby a Velké pardubické, které jsou pro příští 
rok plánovány na stejný den.   
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_______________________________________________________________________________ 
 

Jednání bylo ukončeno  ve 20:15h 
______________________________________________________________________________ 

 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
…………………………………………. 
Aleš   K l o s e  

 
 
 
 
 
…………………………………………… 
Ladislav   K o u d e l k a 
 
 
 

Štěpánka   F r a ň k o v á, v. r. 
          primátorka města 

________________________________________________________________ 
Pardubice dne 19.12. 2011      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. KP 
Celkem 39 stránek zápisu 
Originál zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou být proto  na webových stránkách 
města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1. 
 
Přílohy jsou součástí originálu zápisu a jsou zveřejněny na webových stránkách MmP. 


