
Hlasovani 24.09.2015 bez osobních údajů.txt

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 16:02:01                          
                  03. Úvod                   
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 9 (23%)
Omluveno: 5

Procedurální hlasování: Volba pracovního předsednictva

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 16:02:35                          
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                  03. Úvod                   
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 6 (15%)
Omluveno: 5

Procedurální hlasování: Volba návrhové komise

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 16:08:45                          
                               00. ÚVod                               
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 22 (56%)  Proti: 2 (5%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasoval: 8 (21%)
Omluveno: 5

Procedurální hlasování: Hlasování o pozměněném programu

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 16:10:05                          
                               00. ÚVod                               
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 20 (51%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 6 (15%)  Nehlasoval: 7 (18%)
Omluveno: 5

Procedurální hlasování: Hlasování o předřazení přihlášek do diskuse

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 17:21:13                          
          01. Zpráva o činnosti MmP a RmP od posledního ZmP           
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 4 (10%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  předloženou zprávu o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP.

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 17:34:04                          
                      02. Ocenění města Pardubic                      
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasoval: 5 (13%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  U  d  ě  l  u  j  e 
  Čestné občanství města Pardubic následujícímu nominantovi:
  panu Ing. Arch. Miroslavu Řepovi

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 17:34:42                          
                      02. Ocenění města Pardubic                      
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasoval: 6 (15%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  U  d  ě  l  u  j  e 
  Čestné občanství města Pardubic následujícímu nominantovi:
  panu Ing. Janu Pernerovi (in memoriam)

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 17:35:24                          
                      02. Ocenění města Pardubic                      
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 3 (8%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  U  d  ě  l  u  j  e 
  Medaili města Pardubic následujícím nominantům:
  panu Mgr. Petru Dohnalovi
  panu prof. MUDr. Arnoštu Pellantovi
  panu Ludvíku Šťastnému
  panu Zdeňku Veselíkovi

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 9 - NESCHVÁLENO                     
                          24.9.2015 17:47:49                          
                  03. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  1   Nehlasoval   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Zdržel se    
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Proti        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Omluven      
  Haas Karel                               ODS        6   Proti        
  Hájek Jiří                                          7   Proti        
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Proti        
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Zdržel se    
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Proti        
  Klimpl Petr                              ODS        11  Proti        
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Proti        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro          
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Omluven      
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Proti        
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Proti        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval   
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval   
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Hlasovani 24.09.2015 bez osobních údajů.txt
  Mazuch Jan                               ODS        20  Proti        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Proti        
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven      
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Proti        
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Proti        
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Proti        
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Zdržel se    
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Zdržel se    
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Proti        
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval   
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Proti        
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Zdržel se    
  Snopek Václav                            KSČM       34  Omluven      
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Zdržel se    
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Omluven      
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Proti        
  Weisbauer František                      Koalice    39  Nehlasoval   
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 6 (15%)  Proti: 17 (44%)  Zdrželo se: 6 (15%)  Nehlasoval: 5 (13%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení číslo 13 je DOPORUČEN ke schválení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S  c  h  v  a  l  u  j  e 
  využít předkupní právo podle § 101 zák. 183/2006 Sb. u podílu ve výši
  1/2 p.p.č. 1778/23 o celkové výměře 878 m2, podílu ve výši 1/2 p.p.č.
  1778/52 o celkové výměře 85 m2, podílu ve výši 1/2 p.p.č. 1778/118 o
  celkové výměře 246 m2 k.ú. Pardubice ve vlastnictví České biskupské
  konference, IČ 00540838, se sídlem Thákurova 676/3, Dejvice, Praha 6
  ve prospěch statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem
  Pernštýnské nám. 1, Pardubice
  II. U  k  l  á  d á
  uzavřít kupní smlouvu dle zásad pro majetkoprávní vypořádání dle
  znaleckého posudku.
  Z: Dagmar Balousová
  T: 30.9.2016

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 10 - NESCHVÁLENO                     
                          24.9.2015 17:48:19                          
                  03. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 3 (8%)  Proti: 15 (38%)  Zdrželo se: 12 (31%)  Nehlasoval: 4 (10%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení číslo 14 je DOPORUČEN ke schválení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S  c  h  v  a  l  u  j  e 
  využít předkupní právo podle § 101 zák. 183/2006 Sb. u podílu ve výši
  **** o celkové výměře 85 m2, podílu ve výši 1/2 p.p.č. 1778/118 o
  celkové výměře 246 m2 k.ú. Pardubice ve vlastnictví *****
  ve prospěch statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem
  Pernštýnské nám. 1, Pardubice.
  II. U  k  l  á  d  á 
  uzavřít kupní smlouvu dle zásad pro majetkoprávní vypořádání dle
  znaleckého posudku.
  Z: Dagmar Balousová
  T: 30.9.2016¨

   

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 17:49:24                          
                  03. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 21 (54%)  Proti: 4 (10%)  Zdrželo se: 6 (15%)  Nehlasoval: 3 (8%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  ukládá
  Radě města Pardubic, respektive příslušným organizačním útvarům města
  Pardubic, v souladu s ustanovením § 101 odst. 9 stavebního zákona
  vydávat bez zbytečného odkladu vlastníkům či spoluvlastníkům těch
  pozemků, u nichž uplynutím prekluzivní lhůty stanovené stavebním
  zákonem zaniklo předtím vymezené předkupní právo města, potvrzení o
  zániku předkupního práva.

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 12 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 17:49:58                          
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                  03. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 3 (8%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení číslo 1 až 12
  

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 18:34:59                          
           04. V. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2015           
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 2 (5%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasoval: 2 (5%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 38
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  800,0 tis. z položky "Projektové dokumentace" na položku "Lávka přes
  Labe od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin - PD" (správce 711
  - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
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                    HLASOVÁNÍ č. 14 - NESCHVÁLENO                     
                          24.9.2015 18:35:43                          
           04. V. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2015           
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 3 (8%)  Proti: 16 (41%)  Zdrželo se: 11 (28%)  Nehlasoval: 4 (10%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 83
  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 "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "Rekonstrukce účelové komunikace Rosice -
  Svítkov (stezka podél Labe)" (správce 711 - Odbor majetku a investic)
  ve stejné výši.
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                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 15 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 18:37:04                          
           04. V. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2015           
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 23 (59%)  Proti: 6 (15%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasoval: 2 (5%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 73
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  453,8 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "Odborný posudek a konzultační činnost"
  (správce 811 - Odbor hlavního architekta) ve stejné výši.
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                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 18:37:42                          
           04. V. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2015           
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 6 (15%)  Nehlasoval: 2 (5%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 48
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  128,6 tis. z položky "Městská památková rezervace" na položku
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  "Koncepce dostupného bydlení v Pardubicích" (správce 1411 - Odbor
  rozvoje a strategie) ve stejné výši.
  II. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  128,7 tis. z položky "Městská památková rezervace" na položku
  "Startovací bydlení pro mladé" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie) ve stejné výši.

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 17 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 18:38:20                          
           04. V. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2015           
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
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Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 6 (15%)  Nehlasoval: 1 (3%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 42
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  300,0 tis. z položky "Strategie a koncepce" (správce 1411 - Odbor
  rozvoje a strategie) na položku "Mzdy - realizace projektů" (správce
  914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 18 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 18:39:12                          
           04. V. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2015           
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 23 (59%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 7 (18%)  Nehlasoval: 3 (8%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 72
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  250,0 tis. z položky "Projektové dokumentace" na položku
  "Předprojektová příprava - areál Tesla Kyjevská" (správce 1411 - Odbor
  rozvoje a strategie) ve stejné výši.

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 19 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 18:40:35                          
           04. V. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2015           
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 22 (56%)  Proti: 4 (10%)  Zdrželo se: 7 (18%)  Nehlasoval: 1 (3%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 57
  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 "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "Náhrdelník na Chrudimce - výkupy
  pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 20 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 18:41:58                          
           04. V. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2015           
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 33 (85%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 1 (3%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 1
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  50,0 tis. z položky "Náklady soudních řízení" na položku "Sankční
  platby, platební výměry a náklady řízení" (správce 598 - Ekonomický
  odbor) ve stejné výši.
  Návrh č. 2
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  40,0 tis. z položky "Úprava SSZ nad rámec údržby" na položku "Odkup
  komunikací a veřejného osvětlení" (správce 1327 - Odbor dopravy) ve
  stejné výši.
  II. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  19,7 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "Výkupy pozemků - průmyslová zóna
  Vápenka" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  Návrh č. 3
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1
  000,0 tis. z položky "Program podpory dopravy" na položku "Parkovací
  automaty" (správce 1327 - Odbor dopravy) ve stejné výši. Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh č. 4
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  420,0 tis. z položky "Úprava SSZ nad rámec údržby" na položku
  "Křižovatka K19 Kpt. Bartoše - výměna řadiče" (správce 1327 - Odbor
  dopravy) ve stejné výši.
  Návrh č. 5
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  250,0 tis. z položky "Úprava SSZ nad rámec údržby" na položku
  "Informační systém" (správce 1327 - Odbor dopravy) ve stejné výši.
  Návrh č. 6
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  250,0 tis. z položky "Úprava SSZ nad rámce údržby" (správce 1327 -
  Odbor dopravy) na položku "Rekonstrukce zálivů MHD ul. Bělehradská"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  Návrh č. 7
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  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S c h v a l u j e
  zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 130,0 tis. o příjem dotace
  MK z programu Kulturní aktivity na Jazzconnexion 2015 a zároveň
  zvýšení výdajové části rozpočtu položka "KC Pardubice - Jazzconnexion
  - dotace MK" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve
  stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. S c h v a l u j e
  zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. o příjem dotace
  MK z programu Kulturní aktivity na Electroconnexion 2015 a zároveň
  zvýšení výdajové části rozpočtu položka "KC Pardubice -
  Electroconnexion - dotace MK" (správce 1734 - Odbor školství, kultury
  a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh č. 8
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S c h v a l u j e
  zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 988,7 tis. o příjem dotace
  MŠMT v oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání projekt
  "Podpora vzdělávání žáků a učitelů" a zároveň zvýšení výdajové části
  rozpočtu položka "ZŠ Družstevní - zvyšování kvality ve vzdělávání -
  dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné
  výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. S c h v a l u j e
  zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 971,3 tis. o příjem dotace
  MŠMT v oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání projekt "Učíme
  se pro život" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu položka "ZŠ
  Štefánikova - zvyšování kvality ve vzdělávání - dotace" (správce 1734
  - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  III. S c h v a l u j e
  zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 971,3 tis. o příjem dotace
  MŠMT v oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání projekt "S
  větší jistotou do Evropy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
  položka "ZŠ Staňkova - zvyšování kvality ve vzdělávání - dotace"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.
  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IV. S c h v a l u j e
  zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 965,6 tis. o příjem dotace
  MŠMT v oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání projekt "Škola
  a svět: jazyky a vzdělávání ve světě" a zároveň zvýšení výdajové části
  rozpočtu položka "ZŠ Waldorfská - zvyšování kvality ve vzdělávání -
  dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné
  výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  V. S c h v a l u j e
  zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 959,3 tis. o příjem dotace
  MŠMT v oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání projekt "Rádi
  čteme a učíme se cizí jazyky" a zároveň zvýšení výdajové části
  rozpočtu položka "ZŠ Závodu míru - zvyšování kvality ve vzdělávání -
  dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné
  výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VI. S c h v a l u j e
  zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 989,3 tis. o příjem dotace
  MŠMT v oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání projekt "Výzva
  56" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu položka "ZŠ Prodloužená
  - zvyšování kvality ve vzdělávání - dotace" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  VII. S c h v a l u j e
  zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 990,1 tis. o příjem dotace
  MŠMT v oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání projekt
  "Společně čteme a učíme se cizí jazyky" a zároveň zvýšení výdajové
  části rozpočtu položka "ZŠ Studánka - zvyšování kvality ve vzdělávání
  - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné
  výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VIII. S c h v a l u j e
  zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 821,5 tis. o příjem dotace
  MŠMT v oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání projekt "Čtení
  a cizí jazyky nás baví" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
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  položka "ZŠ E. Košťála - zvyšování kvality ve vzdělávání - dotace"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.
  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IX. S c h v a l u j e
  zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 458,1 tis. o příjem dotace
  MŠMT v oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání projekt "Škola
  pro život" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu položka "ZŠ
  Ohrazenice - zvyšování kvality ve vzdělávání - dotace" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  X. S c h v a l u j e
  zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 991,5 tis. o příjem dotace
  MŠMT v oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání projekt "Cesta
  za poznáním" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu položka "ZŠ
  Benešovo nám. - zvyšování kvality ve vzdělávání - dotace" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  XI. S c h v a l u j e
  zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 308,7 tis. o příjem dotace
  MŠMT v oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání projekt "EU
  Pardubice - Spořilov" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
  položka "ZŠ Spořilov - zvyšování kvality ve vzdělávání - dotace"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.
  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XII. S c h v a l u j e
  zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 517,4 tis. o příjem dotace
  MŠMT v oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání projekt "S
  knihou do Evropy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu položka
  "ZŠ Npor. Eliáše - zvyšování kvality ve vzdělávání - dotace" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  XIII. S c h v a l u j e
  zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 921,3 tis. o příjem dotace
  MŠMT v oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání projekt
  "Investice do jazykového vzdělávání" a zároveň zvýšení výdajové části
  rozpočtu položka "ZŠ J. Ressla - zvyšování kvality ve vzdělávání -
  dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné
  výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XIV. S c h v a l u j e
  zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 254,1 tis. o příjem dotace
  MŠMT v oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání projekt "Studna
  poznání II." a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu položka "ZŠ
  Pardubičky - zvyšování kvality ve vzdělávání - dotace" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  XV. S c h v a l u j e
  zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 976,9 tis. o příjem dotace
  MŠMT v oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání projekt "Rádi
  čteme a učíme se cizí jazyky" a zároveň zvýšení výdajové části
  rozpočtu položka "ZŠ Br. Veverků - zvyšování kvality ve vzdělávání -
  dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné
  výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh č. 9
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1
  488,0 tis. z položky "Stavební investice MmP" a ve výši Kč 1 012,0
  tis. z položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka) na
  položku "Areál J. Palacha - elektronická spisovna (objekt 21 a 30)" v
  celkové výši Kč 2 500,0 tis. (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  II. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1
  093,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "Areál J. Palacha - elektronická spisovna
  (objekt 21 a 30)" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné
  výši.
  III. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výši Kč 3 190,0 tis. v rámci položky

Stránka 23



Hlasovani 24.09.2015 bez osobních údajů.txt
  "Areál J. Palacha - elektronická spisovna (objekt 21 a 30)" z běžných
  výdajů na kapitálové výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh č. 10
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 549,3 tis. položka 31
  "předpokládaná dotace - Lesopark na Dukle" a zároveň výdajové části
  rozpočtu položka "Lesopark na Dukle - dotace" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  Návrh č. 11
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  160,4 tis. z položky "Městské slavnosti - JARO" na položku "Městské
  slavnosti - PODZIM" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu)
  ve stejné výši.
  II. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  43,0 tis. z položky "Program podpory kultury" na položku "Městské
  slavnosti - PODZIM" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu)
  ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  III. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  528,1 tis. z položky "Městské slavnosti - PODZIM" na položku "KC -
  příspěvek na provoz (kulturní akce)" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  IV. S c h v a l u j e
  zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. o příjem
  neinvestičního daru od obchodní společnosti Synthesia a.s. na
  organizační zajištění XXII. ročníku Městských slavností a zároveň
  výdajové části rozpočtu položka "Městské slavnosti - PODZIM" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.
  V. S c h v a l u j e
  zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 287,5 tis. o příjem
  finančních prostředků od sponzorů na organizační zajištění XXII.
  ročníku Městských slavností položka "Příjmy z reklamy - Městské
  slavnosti - PODZIM" a zároveň výdajové části rozpočtu položka "Městské
  slavnosti - PODZIM" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu)
  ve stejné výši.
  Návrh č. 12
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  79,4 tis. z položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na položku "ZŠ
  - A. Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh č. 13
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  150,0 tis. z položky "Strojní investice (všechna školní zařízení)" na
  položku "MŠ - Duha (Popkovice a Staré Čívice - příspěvek na provoz"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.
  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  100,0 tis. z položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na
  položku "MŠ - Duha (Popkovice a Staré Čívice - příspěvek na provoz"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.
  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh č. 14
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  200,0 tis. z položky "Úpravy SSZ nad rámec údržby" (správce 1327 -
  Odbor dopravy) na položku "Areál koupaliště Cihelna, přístupová
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  komunikace - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné
  výši.
  Návrh č. 15
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  400,0 tis. z položky "Propojka ulic kpt. Jaroše (rychlodráha) a
  Kyjevská - PD" (správce 1327 - Odbor dopravy) na položku "Propojka
  ulic kpt. Jaroše (rychlodráha) a Kyjevská - PD" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic) ve stejné výši.
  Návrh č. 16
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  200,0 tis. z položky "Úprava SSZ nad rámec údržby" (správce 1327 -
  Odbor dopravy) na položku "Revitalizace veřejných prostor u Sokolovny
  - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  Návrh č. 17
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  snížení výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 218,9 tis. položka
  "Finanční podíl města k očekávaným dotacím" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic) a zároveň snížení příjmové části rozpočtu o
  transfer finančních prostředků ve výši Kč 1 218,9 tis. do rozpočtu MO
  V Dukla na realizaci stavebních úprav ul. Devotyho.
  Návrh č. 18
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  30,0 tis. z položky "Náhrady za DNP" na položku "Provoz MP vč. DDH"
  (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši. Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  Návrh č. 19
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S c h v a l u j e
  zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. o očekávaný
  příjem dotace na revitalizaci Pospíšilova náměstí a zároveň výdajové
  části rozpočtu položka "Revitalizace Pospíšilova nám. - dotace"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  II. S c h v a l u j e
  zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 403,0 tis. o očekávaný
  příjem transferu finančních prostředků z rozpočtu MO I Střed na
  revitalizaci Pospíšilova náměstí a zároveň výdajové části rozpočtu
  položka "Revitalizace Pospíšilova nám. - vlastní zdroje" (správce 711
  - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  Návrh č. 20
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S c h v a l u j e
  zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. položka 41.
  "převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy" a zároveň
  výdajové části rozpočtu položka "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 -
  Městská policie) ve stejné výši.
  II. S c h v a l u j e
  zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2,0 tis. položka 23.
  "přijaté náhrady za škodu" a zároveň výdajové části rozpočtu položka
  "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši.
  III. S c h v a l u j e
  zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 77,0 tis. položka 21. "MP -
  příjmy z poskytování služeb - DDH" a zároveň výdajové části rozpočtu
  položka "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) ve stejné
  výši.
  Návrh č. 21
  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 "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
  odbor) na položku "Příspěvek svazku obcí "Pardubická - labská"
  (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši. Jedná se o závazný
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  ukazatel rozpočtu.
  Návrh č. 22
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  58,2 tis. z položky "Dotace HZS Pardubického kraje na investice" na
  položku "Dotace HZS Pardubického kraje na provoz" (správce 414 -
  Kancelář primátora) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh č. 23
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1
  020,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" (správce
  914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  II. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  357,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "Sociální a zdravotní pojištění všech
  zaměstnanců a zastupitelů" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve
  stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh č. 24
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  250,0 tis. z položky "Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem"
  na položku "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" (správce 914 - Kancelář
  tajemníka) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh č. 25
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  25,0 tis. z položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" (správce 914 -
  Kancelář tajemníka) na položku "Výpočetní technika (vč. provozních
  výdajů)" (správce 1814 - Odbor informačních technologií) ve stejné
  výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh č. 26
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  56,0 tis. z položky "Rok Jana Pernera" na položku "KC - příspěvek na
  provoz (kulturní akce)" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh č. 27
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. položka 212
  "Odvod - ZŠ Benešovo náměstí" a zároveň zvýšení výdajové části
  rozpočtu položka "ZŠ Benešovo náměstí - příspěvek na provoz" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh č. 28
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  152,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "Opravy památek" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic) ve stejné výši.
  Návrh č. 29
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1
  023,7 tis. z položky "Energetické audity a průkazy objektů města"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic) na položku "Energetické
  audity a průkazy objektů města" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie) ve stejné výši.
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  II. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  203,8 tis. z položky "Externí energetické služby" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic) na položku "Externí energetické služby" (správce
  1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši.
  III. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  100,1 tis. z položky "Provoz energetického dispečinku" (správce 711 -
  Odbor majetku a investic) na položku "Provoz energetického dispečinku"
  (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši.
  IV. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  500,0 tis. z položky "Energeticky úsporné projekty v objektech města"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic) na položku "Energeticky
  úsporné projekty v objektech města" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie) ve stejné výši.
  V. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  583,9 tis. z položky "Společná energetická koncepce Pce - HK" (správce
  711 - Odbor majetku a investic) na položku "Společná energetická
  koncepce Pce - HK" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve
  stejné výši.
  VI. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  400,0 tis. z položky "Energetické služby se zárukou - EPC" (správce
  711 - Odbor majetku a investic) na položku "Energetické služby se
  zárukou - EPC" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné
  výši.
  Návrh č. 30
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  250,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "Průzkumné a projektové práce" (správce
  811 - Odbor hlavního architekta) ve stejné výši.
  Návrh č. 31
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S c h v a l u j e
  rozšíření textu rozpočtové položky "Výkupy pozemků a náklady s nimi
  spojené" na "Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - majetkoprávní
  vypořádání" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  II. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2
  000,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "Výkupy pozemků a staveb" (správce 711 -
  Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  Návrh č. 32
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  440,0 tis. z položky "Obecná rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor)
  na položku "Sběr BRKO od občanů" (správce 1015 - Odbor životního
  prostředí) ve stejné výši.
  Návrh č. 33
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  500,0 tis. z položky "Propojka U Trojice - nadjezd Svítkov" na položku
  "Propojka U Trojice - průmyslová zóna Staré Čívice - PD" (správce 711
  - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  Návrh č. 34
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 162,0 tis. o příjem
  transferu finančních prostředků z rozpočtu MO VI na výkup pozemků pro
  rekonstrukci komunikace V Chaloupkách a zároveň výdajové části
  rozpočtu položka "Výkupy pozemků - ul. V Chaloupkách - transfer MO VI"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
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  Návrh č. 35
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  60,0 tis. z položky "Areál Skateparku - rozšíření zázemí" na položku
  "Areál Skateparku - rozšíření kamerového systému pro nové zázemí"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  Návrh č. 36
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  200,0 tis. z položky "Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - vodovod
  doplnění" na položku "Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - přípojný bod
  elektro" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  II. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  200,0 tis. z položky "Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - vodovod
  doplnění" na položku "Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - úprava
  hydrantu" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  III. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1
  059,0 tis. z položky "Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského - dotace na
  kanalizační přípojky" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na
  položku "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve
  stejné výši.
  Návrh č. 37
  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 "Projektové dokumentace" na položku "Studánecký
  les - PD všech stupňů" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve
  stejné výši.
  Návrh č. 39
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  315,0 tis. z položky "Obecná rezerva" na položku "HC ČSOB - závazky
  vyplývající z akcionářské smlouvy" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve
  stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1
  240,9 tis. z položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu) na položku "Obecná rezerva rozpočtu"
  (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  III. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1
  240,9 tis. z položky "Obecná rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor)
  na položku "HC Dynamo Pardubice - platba dle akcionářské smlouvy"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.
  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh č. 40
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S c h v a l u j e
  zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. o očekávaný
  příjem investiční dotace na realizaci akce RPS Polabiny - ul.
  Studentská a zároveň výdajové části rozpočtu položka "RPS Polabiny -
  ul. Studentská - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve
  stejné výši.
  II. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  100,0 tis. z položky "RPS Polabiny - ul. Studentská - vlastní zdroje"
  na položku "RPS Polabiny - ul. Studentská - ostatní náklady" (správce
  711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  III. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  700,0 tis. z položky "RPS Polabiny - ul. Studentská - vlastní zdroje"
  na položku "Rozšíření chodníku v ul. Studentská" (správce 711 - Odbor
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  majetku a investic) ve stejné výši.
  Návrh č. 41
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  787,0 tis. z položky "Areál MAS Dukla - workoutové hřiště" (správce
  711 - Odbor majetku a investic) na položku "Program podpory sportu"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.
  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh č. 42
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  300,0 tis. z položky "Strategie a koncepce" (správce 1411 - Odbor
  rozvoje a strategie) na položku "Mzdy - realizace projektů" (správce
  914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh č. 43
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S c h v a l u j e
  snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 600,0 tis. položka 31
  "předpokládaná dotace - DDM Alfa - zateplení stropu/střechy" a zároveň
  výdajové části rozpočtu položka "DDM Alfa - zateplení stropu/střechy -
  dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  II. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6
  400,0 tis. z položky "Finanční podíl města na očekávaných dotacích" na
  položku "DDM Alfa - zateplení stropu/střechy - vlastní zdroje"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  III. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  100,0 tis. z položky "RPS Polabiny - ul. Studentská - vlastní zdroje"
  na položku "DDM Alfa - zateplení stropu/střechy - ostatní náklady"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  Návrh č. 44
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S c h v a l u j e
  snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 400,0 tis. položka 31
  "předpokládaná dotace - DDM Beta - výměna výplní otvorů" a zároveň
  výdajové části rozpočtu položka "DDM Beta - výměna výplní otvorů -
  dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  II. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8
  900,0 tis. z položky "Finanční podíl města na očekávaných dotacích" na
  položku "DDM Beta - výměna výplní otvorů - vlastní zdroje" (správce
  711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  III. S c h v a l u j e
  návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
  výši Kč 100,0 tis. z položky "RPS Polabiny - ul. Studentská - vlastní
  zdroje" na položku "DDM Beta - výměna výplní otvorů - ostatní náklady"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  Návrh č. 45
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  100,0 tis. z položky "RPS Polabiny - ul. Studentská - vlastní zdroje"
  na položku "IPRM Hřiště Sokolovská - ostatní náklady" (správce 711 -
  Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  II. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  200,0 tis. z položky "RPS Polabiny - ul. Studentská - vlastní zdroje"
  na položku "Lesopark na Dukle - PD a ostatní náklady" (správce 711 -
  Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  Návrh č. 46
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. položka 21 "OMI
  - příjmy z pronájmu hrobových míst" a zároveň výdajové části rozpočtu
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  položka "Platby za OS - provoz hřbitovů (kryto příjmy)" ve stejné výši
  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh č. 47
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4
  500,0 tis. z položky "Finanční podíl města na očekávaných dotacích" na
  položku "U Divadla 828 - stavební úpravy - zateplení obvodového pláště
  - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné
  výši.
  II. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  100,0 tis. z položky "Finanční podíl města na očekávaných dotacích" na
  položku "U Divadla 828 - stavební úpravy - zateplení obvodového pláště
  - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné
  výši.
  Návrh č. 48
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  128,6 tis. z položky "Městská památková rezervace" na položku
  "Koncepce dostupného bydlení v Pardubicích" (správce 1411 - Odbor
  rozvoje a strategie) ve stejné výši.
  II. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  128,7 tis. z položky "Městská památková rezervace" na položku
  "Startovací bydlení pro mladé" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie) ve stejné výši.
  Návrh č. 49
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 100,0 tis. z
  položky "Administrace projektů IPRM" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie) na položku "ParduBIKE 2018" (správce 811 - Odbor hlavního
  architekta) ve stejné výši.
  Návrh č. 50
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1
  400,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "DRC Prodloužená - oprava oken pavilon A"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  Návrh č. 51
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 122,7 tis. o vratku
  nevyčerpané dotace položka "dotace MPSV - Komunitní plánování
  sociálních služeb" a zároveň výdajové části rozpočtu položka
  "Komunitní plánování sociálních služeb - dotace" (správce 6131 - Odbor
  sociálních věcí) ve stejné výši.
  Návrh č. 52
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 963,0 tis. položka 41
  "dotace MPSV - výkon sociální práce" a zároveň zvýšení výdajové části
  rozpočtu položka "Mzdy - výkon sociální práce - dotace" (správce 914 -
  Kancelář tajemníka) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh č. 53
  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 "Obecná rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor)
  na položku "Výpočetní technika vč. provozních výdajů" (správce 1814 -
  Odbor informačních technologií) ve stejné výši.
  Návrh č. 54
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S c h v a l u j e
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  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  100,0 tis. z položky "Program podpory v sociální oblasti" na položku
  "Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením" (správce 6131
  - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  II. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  300,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "J. Palacha 324 - lékařská ordinace
  (Nízkoprahové denní centrum) - PD a realizace" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic) ve stejné výši.
  Návrh č. 55
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1,8
  tis. z položky "Slavnostní akce města" (správce 414 - Kancelář
  primátora) na položku "KC - příspěvek na provoz (kulturní akce)"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.
  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh č. 56
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4,0
  tis. z položky "Image časopisu To jsou Pardubice" (správce 414 -
  Kancelář primátora) na položku "Mzdy zaměstnanců MmP" (správce 914 -
  Kancelář tajemníka) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh č. 58
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  80,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "Aquacentrum - oprava vstupního objektu
  letní pláže - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné
  výši.
  Návrh č. 59
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  16,0 tis. z položky "Projekt CreArt - dotace" na položku "KC Pardubice
  - příspěvek na provoz - projekt CreArt" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  II. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  16,0 tis. z položky "Projekt CreArt - vlastní zdroje" na položku "KC
  Pardubice - příspěvek na provoz - projekt CreArt" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  Návrh č. 60
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  500,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "CS - I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka -
  Dubina (SV obchvat) - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve
  stejné výši.
  Návrh č. 61
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2
  500,0 tis. z položky "Program podpory dopravy" na položku "Správa a
  údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy) ve stejné výši.
  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2
  000,0 tis. z položky "Rekonstrukce zálivů a zastávek MHD" na položku
  "Správa a údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy) ve stejné
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  výši.
  Návrh č. 62
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  50,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "Nákup cenin vč. kolků pro privatizaci"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  Návrh č. 63
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  100,0 tis. z položky "Projektové dokumentace" na položku "Propojka v
  ul. Labská (od lávky na Chrudimce) do Tyršových sadů - PD" (správce
  711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  Návrh č. 64
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  230,0 tis. z položky "Průzkumné a projektové práce" na položku "Lávka
  přes Labe, park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD" (správce 811 -
  Odbor hlavního architekta) ve stejné výši.
  Návrh č. 65
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  777,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "Komorní filharmonie - příspěvek na
  investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné
  výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh č. 66
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  72,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "MŠ Zvoneček (Sluneční) příspěvek na
  provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné
  výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh č. 67
  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 "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "ZŠ Štefánikova - příspěvek na provoz"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.
  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh č. 68
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  30,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "MŠ Na Třísle - příspěvek na provoz"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.
  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh č. 69
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  80,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "MŠ Gebauerova - příspěvek na provoz"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.
  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh č. 70
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  50,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz"
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  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.
  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh č. 71
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  450,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.
  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh č. 73
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  453,8 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "Odborný posudek a konzultační činnost"
  (správce 811 - Odbor hlavního architekta) ve stejné výši.
  Návrh č. 74
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,0
  tis. z položky "Rezerva náměstka Rychteckého" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.
  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh č. 86
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  100,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "Mobilní přístroj měření rychlosti"
  (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši.
  Návrh č. 87
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. B e r e   n a   v ě d o m í
  Informaci o stavu "Obecné rezervy rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
  odbor):
  Aktuální výše Obecné rezervy rozpočtu činí Kč 30 076,5 tis.
  V případě schválení všech usnesení V. změny rozpočtu doporučených ke
  schválení bude zůstatek Obecné rezervy činit Kč 19 925,0 tis.
  V případě schválení i všech usnesení V. změny rozpočtu nedoporučených
  ke schválení bude zůstatek Obecné rezervy činit Kč 5 635,0 tis.
  V případě schválení i všech usnesení v rámci samostatných zpráv
  doporučených a nedoporučených ke schválení bude zůstatek Obecné
  rezervy činit Kč 4 185,0 tis.
  II. B e r e   n a   v ě d o m í
  Informaci o stavu "Havarijní rezervy rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor):
  Aktuální výše Havarijní rezervy rozpočtu činí Kč 99 840,0 tis.
  V případě schválení všech usnesení V. změny rozpočtu doporučených ke
  schválení bude zůstatek Havarijní rezervy činit Kč 90 620,0 tis.
  V případě schválení i všech usnesení V. změny rozpočtu nedoporučených
  ke schválení bude zůstatek Havarijní rezervy činit Kč 90 420,0 tis.

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 21 - NESCHVÁLENO                     
                          24.9.2015 18:42:56                          
           04. V. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2015           
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  Brendl František                         Pardubáci  1   Nehlasoval   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Proti        
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Proti        
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Zdržel se    
  Fülle Radim                              KSČM       5   Omluven      
  Haas Karel                               ODS        6   Proti        
  Hájek Jiří                                          7   Pro          
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Proti        
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Proti        
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Zdržel se    
  Klimpl Petr                              ODS        11  Zdržel se    
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Proti        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Proti        
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Omluven      
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Proti        
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Zdržel se    
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Proti        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Proti        
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Zdržel se    
  Mazuch Jan                               ODS        20  Zdržel se    
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Proti        
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Proti        
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven      
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Zdržel se    
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Zdržel se    
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Proti        
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Proti        
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Proti        
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Proti        
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Proti        
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Proti        
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Proti        
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Zdržel se    
  Snopek Václav                            KSČM       34  Omluven      
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Omluven      
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Proti        
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Proti        
  Weisbauer František                      Koalice    39  Proti        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 2 (5%)  Proti: 22 (56%)  Zdrželo se: 9 (23%)  Nehlasoval: 1 (3%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 75
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  100,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "Znalecké posudky, odd. GP, spr.
  poplatky" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  Návrh č. 76
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  200,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "SA Ohrazenice - studie využití areálu a
  nové šatny - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné
  výši.
  Návrh č. 77
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2
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  700,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "Rekonstrukce chodníků Na Drážce 345-358
  a 1535-1564 - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve
  stejné výši.
  Návrh č. 78
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7
  000,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "Úprava křižovatky Kostnická - Školní
  (Svítkov) - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve
  stejné výši.
  Návrh č. 79
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  200,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "MŠ Pospíšilovo nám. - školní zahrada -
  PD " (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  Návrh č. 80
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1
  200,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "ZŠ Spořilov - dětské hřiště - realizace"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  Návrh č. 81
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  30,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "ZŠ Štefánikova - pamětní deska básníka
  Pištory" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  Návrh č. 82
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  100,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "Basketbalová hala - rekonstrukce 3. část
  - II. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  Návrh č. 84
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2
  160,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na položku "Dostihové závodiště - úprava stájí a
  zázemí pro koně MP" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné
  výši.
  Návrh č. 85
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  200,0 tis. z položky "Úprava SSZ nad rámec údržby" (správce 1327 -
  Odbor dopravy) na položku "Rekonstrukce ul. Na Drážce u autobazaru -
  PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
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                     HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 19:23:35                          
            05. Poskytnutí zápůjčky Hvězda Sk policie Pce             
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasoval: 4 (10%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 1
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S c h v a l u j e
  poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši Kč 250,0 tis. Hvězda Sportovní
  klub policie Pardubice, IČ: 26650193, se splatností do 30. 6. 2016,
  která bude použita na provozní náklady klubu. Návrh smlouvy o zápůjčce
  je přílohou tohoto usnesení.
  II. U k l á d á
  uzavřít smlouvu o zápůjčce s Hvězda Sportovní klub policie Pardubice,
  IČ: 26650193. Návrh smlouvy o zápůjčce je přílohou tohoto usnesení.
  Z: Ing. Václav Brož
  T: 31. 12. 2015
  Návrh č. 2
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč
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  250,0 tis. z položky "Obecná rezerva rozpočtu" na položku "Hvězda SKP
  Pardubice - zápůjčka na provoz" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve
  stejné výši.

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 23 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 19:30:37                          
           06. Problematika zápůjček TJ Synthesia Pardubice           
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 3 (8%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 5
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  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S  c  h  v  a  l  u  j  e 
  prodloužení termínu splatnosti zápůjčky poskytnuté TJ Synthesia
  Pardubice o.s, IČ: 00654833, z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 15.
  10. 2014 v celkové výši 7,000.000,- Kč, a to tak, že splatnost části
  jistiny zápůjčky ve výši 5,800.000,- Kč zůstává v původně dohodnutém
  termínu do 31. 10. 2015 a splatnost zbývající části jistiny zápůjčky
  ve výši 1,200.000,- Kč se prodlužuje do 31. 12. 2016. Návrh Dodatku č.
  2 ke smlouvě o zápůjčce je přílohou tohoto usnesení.
  II. U  k  l  á  d  á 
  uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o zápůjčce ze dne 15. 10. 2014 s TJ
  Synthesia Pardubice o.s., IČ: 00654833. Návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě
  o zápůjčce je přílohou tohoto usnesení.
  Z: Ing. Václav Brož
  T: 31. 10. 2015

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 24 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 19:31:21                          
           06. Problematika zápůjček TJ Synthesia Pardubice           
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 5 (13%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 1
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S c h v a l u j e
  prominutí úroků z prodlení ze smlouvy o půjčce ze dne 10. 6. 2013, ve
  znění dodatku č. 1 ze dne 15. 10. 2014 a dodatku č. 2 ze dne 1. 9.
  2015 (dále jen "smlouva o půjčce ze dne 10. 6. 2013"), ze smlouvy o
  zápůjčce ze dne 7. 4. 2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 10. 2014 a
  dodatku č. 2 ze dne 1. 9. 2015 (dále jen "smlouva o zápůjčce ze dne 7.
  4. 2014") a ze smlouvy o zápůjčce ze dne 15. 10. 2014 ve znění dodatku
  č. 1 ze dne 1. 9. 2015 (dále jen "smlouva o zápůjčce ze dne 15. 10.
  2014"), poskytnuté TJ Synthesia Pardubice o.s., IČ: 00654833, za
  období od 1. 7. 2015 do 1. 9. 2015 v celkové výši Kč 135.372,33 dle
  Dohody o prominutí úroků z prodlení, která je přílohou tohoto
  usnesení.
  II. U k l á d á
  uzavřít Dohodu o prominutí úroků z prodlení s TJ Synthesia Pardubice
  o.s., IČ: 00654833. Návrh Dohody o prominutí úroků z prodlení je
  přílohou tohoto usnesení.
  Z: Ing. Václav Brož
  T: 31. 12. 2015
  Návrh č. 4
  Zastupitelstvo města Pardubic
  B e r e   n a   v ě d o m í
  Rada města Pardubic uložila dne 21. 9. 2015 řešit pohledávky vůči
  dodavatelům a škody s tím související, které vznikly městu Pardubice,
  právní cestou. O provedených právních krocích bude informovat Radu
  města Pardubic, finanční výbor a Zastupitelstvo města Pardubic.
  Z: Ing. Jiří Rozinek
  T: 31.12.2015

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 25 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 19:35:22                          
              07. Škodní události členů zastupitelstva                
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasoval: 3 (8%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S c h v a l u j e
  Statut škodní komise a pravidla škodního řízení, ve znění změn
  uvedených v příloze č. 1 této zprávy, s účinností ode dne 1. října
  2015.
  II. U k l á d á
  zajistit vydání směrnice Statut škodní komise a pravidla škodního
  řízení, ve znění změn uvedených v příloze č. 1 této zprávy, s
  účinností ode dne 1. října 2015.
  Z: Mgr. Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka
  T: 30.9.2015

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 26 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 19:37:11                          
                   08. Vyhláška o veřejném pořádku                    
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 6 (15%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  V y d á v á
  obecně závaznou vyhlášku č. ../2015, 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, č. 6/2010, č.
  14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014 a č. 6/2014. Znění obecně
  závazné vyhlášky č. ../2015 je přílohou tohoto usnesení.

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 27 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 19:44:28                          
          10. Město v pozici zprostředkujícího subjektu ITI           
______________________________________________________________________
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  Brendl František                         Pardubáci  1   Nehlasoval   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nehlasoval   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Omluven      
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Pro          
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Pro          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro          
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nehlasoval   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro          
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Omluven      
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Pro          
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro          
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven      
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Pro          
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval   
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro          
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Nehlasoval   
  Snopek Václav                            KSČM       34  Omluven      
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Omluven      
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Nehlasoval   
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 6 (15%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  B e r e   n a   v ě d o m í
  informaci o předpokládané roli města v pozici zprostředkujícího
  subjektu ITI, uvedenou v příloze č. 1 této zprávy.

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 28 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 19:47:36                          
                     11. IPRM "Přitažlivé město"                      
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  Brendl František                         Pardubáci  1   Nehlasoval   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Pro          
  Fülle Radim                              KSČM       5   Omluven      
  Haas Karel                               ODS        6   Pro          
  Hájek Jiří                                          7   Pro          
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Nehlasoval   
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro          
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nehlasoval   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro          
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Omluven      
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Pro          
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro          
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven      
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Pro          
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro          
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro          
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Omluven      
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Omluven      
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Nehlasoval   
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Pro          
  Weisbauer František                      Koalice    39  Pro          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 4 (10%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 1
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  dodatek č. 13 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán
  rozvoje města Pardubic "Přitažlivé město" č. SV/001/D13. Dodatek č. 13
  je uveden v příloze č. 1 a tvoří nedílnou součást tohoto usnesení.
  Návrh č. 2
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1252/S k projektu
  "Revitalizace Tyršových sadů" v rámci Integrovaného plánu rozvoje
  města Pardubic "Přitažlivé město". Dodatek č. 5 ke Smlouvě o
  poskytnutí dotace je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
  Návrh č. 3
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1273/S na projekt
  "Revitalizace parku Na Špici" v rámci Integrovaného plánu rozvoje
  města Pardubic "Přitažlivé město". Dodatek č. 2 ke Smlouvě o
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  poskytnutí dotace je přílohou č. 3 tohoto usnesení.

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 29 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 19:53:18                          
           12. Plnění usnesení 309/Z/2015 ze dne 25.6.2015            
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 4 (10%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
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  plnění usnesení č. 309/Z/2015 ze dne 25. 6 . 2015 v rozsahu přílohy č.
  1 a č. 2 tohoto usnesení.

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 30 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 20:13:19                          
              13. Koncesní smlouva: Ke Koupališti čp. 68              
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 23 (59%)  Proti: 5 (13%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasoval: 3 (8%)
Omluveno: 5

Procedurální hlasování: Ukončení rozpravy
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                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 31 - NESCHVÁLENO                     
                          24.9.2015 20:15:49                          
              13. Koncesní smlouva: Ke Koupališti čp. 68              
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 16 (41%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 13 (33%)  Nehlasoval: 4 (10%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení číslo 1 je DOPORUČEN ke schválení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S i   v y h r a z u j e
  v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 102

Stránka 46



Hlasovani 24.09.2015 bez osobních údajů.txt
  odst. 3 zákona o obcích s okamžitou účinností veškerá další rozhodnutí
  Statutárního města Pardubice v záležitosti probíhajícího koncesního
  řízení "Výběr provozovatele areálu letního koupaliště - čp. 68 ul. Ke
  Koupališti, Pardubice".

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 32 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 20:18:06                          
           14. Schválení zakl. smlouvy a stanov svazku obcí           
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 5 (13%)
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Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S c h v a l u j e
  uzavření zakládací smlouvy svazku obcí, jejímž předmětem je založení
  dobrovolného svazku obcí s názvem Pardubická labská a to ve znění
  přílohy č. 1 tohoto usnesení a jeho stanovy ve znění přílohy č. 2
  tohoto usnesení.
  II. U k l á d á
  primátorovi města Ing. Martinu Charvátovi podepsat zakládací smlouvu a
  stanovy svazku Pardubická labská.
  T: 30.10.2015

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 33 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 20:19:42                          
                  15. Revokace a zrušení usnesení...                  
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 8 (21%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 1
  Zastupitelstvo města Pardubic
  M ě n í
  termín plnění v níže uvedených usneseních Zastupitelstva města
  Pardubic z původního termínu "T:30.9.2015" na termín "T:31.12.2016":
  1) ZM/407/2011
  2) ZM/680/2012
  3) ZM/1437/2013
  4) ZM/1438/2013
  5) ZM/1439/2013
  6) ZM/1440/2013
  7) ZM/1925/2014
  8) ZM/1932/2014
  9) ZM/1940/2014
  10)ZM/1941/2014
  11) ZM/1943/2014
  12) ZM/1951/2014
  13) ZM/1952/2014
  14) ZM/1953/2014
  15) ZM/1954/2014
  16) ZM/1956/2014
  17) ZM/1957/2014
  18) ZM/1962/2014
  19) ZM/1963/2014
  20) ZM/1964/2014
  21) ZM/1945/2014
  22) ZM/1937/2014
  23) ZM/1936/2014
  24) ZM/1935/2014
  25) ZM/1958/2014
  26) ZM/1699/2014
  27) ZM/1924/2014.
  Návrh č. 2
  Zastupitelstvo města Pardubic
  R u š í
  usnesení Zastupitelstva města Pardubic č.1929 Z/2014 ze dne 23.9.2014.
  Návrh č. 3
  Zastupitelstvo města Pardubic
  R u š í
  usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. 858 Z/2008 ze dne 17.6.2008.
  Návrh č. 4
  Zastupitelstvo města Pardubic
  R u š í
  usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. 1198 Z/2013 ze dne 12.3.2013
  a č. 1773 Z/2014 ze dne 31.3.2014.
  Návrh č. 5
  Zastupitelstvo města Pardubic
  R u š í
  usnesení Zastupitelstva města Pardubic č.2099 Z/2010 ze dne 20.9.2010
  .
  Návrh č. 6
  Zastupitelstvo města Pardubic
  R u š í
  usnesení Zastupitelstva města Pardubic č.1928 Z/2014 ze dne 23.9.2014,
  č.1347 Z/2013 ze dne 18.6.2013, č.1023 Z/2012 ze dne 18.6.2012.
  Návrh č. 7
  Zastupitelstvo města Pardubic
  R u š í
  usnesení Zastupitelstva města Pardubic č.1784 Z /2014 ze dne
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  13.5.2014.
  Návrh č. 8
  Zastupitelstvo města Pardubic
  R u š í
  usnesení Zastupitelstva města Pardubic č.1354 Z/2013 ze dne 18.6.2013.
  Návrh č. 9
  Zastupitelstvo města Pardubic
  R u š í
  usnesení Zastupitelstva města Pardubic č.1252 Z /2009 ze dne 10.3.2009
  .
  Návrh č. 10
  Zastupitelstvo města Pardubic
  R u š í
  usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. 939 Z/2012 ze dne 20.9.2012.
  Návrh č. 11
  Zastupitelstvo města Pardubic
  R u š í
  usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. 859 Z/2008 ze dne 17.8.2008
  .
  Návrh č. 12
  Zastupitelstvo města Pardubic
  R u š í
  usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. 428 Z/2007 ze dne 18.9.2007.
  Návrh č. 13
  Zastupitelstvo města Pardubic
  R u š í
  usnesení Zastupitelstva města Pardubic č.515 Z/2002 bod 3 ze dne
  26.3.2002.

¨

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 34 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 20:30:58                          
                   17. Územní energetická koncepce                    
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasoval: 7 (18%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  Územní energetickou koncepci zpracovanou zhotovitelem EVČ s.r.o.
  Pardubice, v části B - Rozbor a hodnocení energetických potřeb pro
  Statutární město Pardubice a části C - Souhrnné řešení Územní
  energetické koncepce pro souměstí Hradec Králové - Pardubice.

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 35 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 20:33:03                          
           19. Prodej pozemků vč. objektu k bydlení čp. 564           
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasoval: 8 (21%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. S c h v a l u j e
  prodej pozemku označeného jako stavební parcela p. č. st. 792 ( druh
  pozemku zastavěná plocha a nádvoří ) o výměře 304 m2, jehož součástí
  je budova č. p. 564, vedená v KN jako objekt k bydlení, ul. U Trojice,
  dále pozemku označeného jako pozemková parcela p. č. 1161 ( druh
  pozemku zahrada ) o výměře 832 m2, vše v k.ú. Svítkov, obci Pardubice,
  části obce Svítkov, a to formou veřejné dobrovolné dražby. Vyvolávací
  cena bude činit 900.000,- Kč.
  Z: Ing. Ivana Srbová
  T: 30. 9. 2016
  II. U k l á d á
  odboru majetku a investic zrealizovat prodej pozemku označeného jako
  stavební parcela p. č. st. 792 ( druh pozemku zastavěná plocha a
  nádvoří ) o výměře 304 m2, jehož součástí je budova č. p. 564, vedená
  v KN jako objekt k bydlení, ul. U Trojice, dále pozemku označeného
  jako pozemková parcela p. č. 1161 ( druh pozemku zahrada ) o výměře
  832 m2, vše v k. ú. Svítkov, obci Pardubice, části obce Svítkov, a to
  formou veřejné dobrovolné dražby. Vyvolávací cena bude činit 900.000,-
  Kč.
  Z: Ing. Ivana Srbová
  T: 30. 9. 2016
  III. U k l á d á
  odboru ekonomickému vyčlenit finanční prostředky získané prodejem
  těchto pozemků včetně objektu k bydlení formou veřejné dobrovolné
  dražby na opravy, údržbu a rekonstrukce bytových domů spravovaných OMI
  ( kap. 711 ).
  Z: Ing. Renata Hochmanová
  T: 30. 9. 2016
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                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 36 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 20:35:08                          
           20. Kontr. zpráva o plnění usn. ZmP k 30.6.2015            
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasoval: 9 (23%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 1
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  v evidenci plnění usnesení ponechat usnesení č.:
  52/2006; 490/2007 - II; 1247/2009; 1252/2009; 1455/2009; 1773/2010;
  1888/2010; 1936/2010; 2025/2010 - 1; 2099/2010; 2105/2010 - II/3;
  2130/2010 - 1, 2; 254/2011; 543/2011; 849/2012; 855/2012 - 2; 857/2012
  - II; 1023/2012; 1198/2013; 1269/2013; 1328/2013; 1345/2013;
  1347/2013; 1354/2013 - II; 1506/2013; 1521/2013; 1522/2013; 1580/2013;
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  1581/2013; 1582/2013 - 1, 2; 1687/2014; 1689/2014; 1773/2014;
  1778/2014; 1779/2014; 1784/2014; 1786/2014; 1822/2014; 1849/2014 -
  II/1; 1850/2014 - II; 1853/2014 - II; 1861/2014; 1864/2014; 1918/2014;
  1920/2014; 1994/2014;
  Návrh č. 2
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  z evidence plnění usnesení vyřadit usnesení č.:
  2000/2010; 487/2011; 839/2012; 845/2012; 884/2012; 937/2012;
  1519/2013; 33/2014; 40/2014; 1645/2014 - II; 1688/2014; 1765/2014;
  1776/2014; 1780/2014; 1781/2014; 1782/2014; 1783/2014; 1785/2014;
  1787/2014; 1788/2014; 1849/2014 - II/2; 1854/2014; 1855/2014;
  1856/2014; 1858/2014; 1859/2014; 1860/2014; 1862/2014; 1863/2014;
  109/2015; 114/2015; 155/2015 - II; 176/2015.

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 37 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 20:36:43                          
                     21. Dotace z oblasti sportu                      
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasoval: 8 (21%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 1
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se Sdružením
  Aviatické pouti, V.Ú. 2553, 530 02 Pardubice, IČ 64242943, která je
  přílohou tohoto usnesení
  Z.: Mgr. Ivana Liedermanová
  T.: 30. 10. 2015
  Návrh č. 2
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se společností P.
  Ministr v.o.s., Husova 298, 530 03 Pardubice, IČ 63221691, která je
  přílohou tohoto usnesení
  Z.: Mgr. Ivana Liedermanová
  T.: 30. 10. 2015
  Návrh č. 5
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  poskytnutí dotace z Programu podpory sportu Tělovýchovné jednotě BMX
  Pardubice, IČ 60160365, ve výši 100 tis. Kč na přípravu talentovaných
  sportovců na Olympijské hry 2015 ***** Dotace nezakládá nedovolenou 
  veřejnou  podporu.
  Návrh č. 6
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Tělovýchovnou
  jednotou BMX Pardubice, IČ 60160365, která je přílohou tohoto usnesení
  Z.: Mgr. Ivana Liedermanová
  T.: 30. 10. 2015
  Návrh č. 7
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s HOCKEY CLUB
  DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ 60112476, která je přílohou tohoto usnesení
  Z. Mgr. Ivana Liedermanová
  T.: 30. 10. 2015

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 38 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 20:38:16                          
                22. Dotace organizaci Kamilka, s.r.o.                 
______________________________________________________________________
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  Brendl František                         Pardubáci  1   Nehlasoval   
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Nehlasoval   
  Fülle Radim                              KSČM       5   Omluven      
  Haas Karel                               ODS        6   Zdržel se    
  Hájek Jiří                                          7   Pro          
  Hubálková Marie                          Koalice    8   Pro          
  Charvát Martin                           ANO 2011   9   Nehlasoval   
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro          
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nehlasoval   
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro          
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Omluven      
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro          
  Laurynová Věra                           ANO 2011   16  Pro          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Nehlasoval   
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Zdržel se    
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven      
  Novohradský Vítězslav                    ČSSD       24  Pro          
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro          
  Řehounek Jan                             ANO 2011   29  Pro          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval   
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nehlasoval   
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Omluven      
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro          
  Svoboda Pavel                            ČSSD       36  Omluven      
  Tomková Lea                              ANO 2011   37  Pro          
  Vavřička Aleš                            ČSSD       38  Nehlasoval   
  Weisbauer František                      Koalice    39  Nehlasoval   
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 23 (59%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasoval: 9 (23%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  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 v částce 34 600,- Kč organizaci
  Kamilka s.r.o.

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 39 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 20:39:22                          
            24. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací             

Stránka 56



Hlasovani 24.09.2015 bez osobních údajů.txt
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 23 (59%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 11 (28%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 1
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjektem
  PROZRAK o.p.s., sídlo: Wintrova 1123, Bílé Předměstí, 530 03
  Pardubice, IČ: 22855076, která je přílohou tohoto usnesení.
  T: 31.10.2015
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí OŠKS
  Návrh č. 2
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjektem
  Občanské sdružení - Uskupení Tesla, sídlo: Kostelní 104,
  Pardubice-Staré Město, IČ 26579693, která je přílohou tohoto usnesení.
  T: 31.10.2015
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí OŠKS
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                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 40 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 20:49:41                          
           25. Schválení kupní smlouvy s TJ Lokomotiva Pce            
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasoval: 9 (23%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 1
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  změnu podmínky definovanou v usnesení ZM č. 278/2015 ze dne 25. 6.
  2015 týkající se povinnosti prodávajícího uhradit daň z nemovitosti a
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  to tak, že příslušná kupní smlouva mezi statutárním městem Pardubice
  (kupující) a TJ Lokomotiva Pardubice, IČ: 150 49 680 (prodávající)
  bude ukládat povinnost uhradit daň z nabytí nemovitosti kupujícímu.
  Návrh č. 2
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Pardubice jako
  kupujícím a TJ Lokomotiva Pardubice, IČ: 150 49 680, jako prodávajícím
  na koupi pozemku označeného jako stavební parcela č. 4194 v
  katastrálním území Pardubice, jehož součástí je stavba bez čp/če -
  objekt občanské vybavenosti, a pozemku označeného jako pozemková
  parcela č. 2168/12 v katastrálním území Pardubice (v lesoparku na
  sídlišti Dukla), a to za kupní cenu v maximální výši 3,184.700,- Kč
  (přičemž daň z nabytí nemovitých věcí uhradí dle dohody smluvních
  stran kupující) a dohodu o započtení kupní ceny vůči pohledávce města
  za TJ Lokomotiva Pardubice, IČ: 150 49 680, z titulu smlouvy o půjčce
  ze dne 20.10.2006, ve výši 3,184.700,- Kč. Předmět kupní smlouvy je
  identifikován ve znaleckém posudku č. 1107a/2015 ****. Smlouvy jsou 
  přílohou tohoto návrhu usnesení.
  Návrh č. 3
  Zastupitelstvo města Pardubic
  U k l á d á
  uzavřít kupní smlouvy mezi statutárním městem Pardubice jako kupujícím
  a TJ Lokomotiva Pardubice, IČ: 150 49 680, jako prodávajícím na koupi
  pozemku označeného jako stavební parcela č. 4194 v katastrálním území
  Pardubice, jehož součástí je stavba bez čp/če - objekt občanské
  vybavenosti, a pozemku označeného jako pozemková parcela č. 2168/12 v
  katastrálním území Pardubice (v lesoparku na sídlišti Dukla), a to za
  kupní cenu v maximální výši 3,184.700,- Kč (přičemž daň z nabytí
  nemovitých věcí uhradí dle dohody smluvních stran kupující) a dohodu o
  započtení kupní ceny vůči pohledávce města za TJ Lokomotiva Pardubice,
  IČ: 150 49 680, z titulu smlouvy o půjčce ze dne 20. 10. 2006, ve výši
  3,184.700,- Kč. Předmět kupní smlouvy je identifikován ve znaleckém
  posudku č. 1107a/2015 ***
  Z: Martin Charvát, primátor města
  T: 30.10.2015

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 41 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 21:07:44                          
          26. Záměr odkoupení adm. budovy od spol.ČSOB ....           
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 20 (51%)  Proti: 3 (8%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasoval: 6 (15%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 1
  Zastupitelstvo města Pardubic
  P o d p o r u j e
  záměr koupit od společnosti ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu
  ČSOB, pozemek p.č. 252/20 a pozemek p.č. st. 6282/1, jehož součástí je
  administrativní budova na adresním místě Masarykovo náměstí č. p.
  1458, 530 02 Pardubice (všechny uvedené nemovitosti jsou jako
  vlastnictví společnosti zapsány v katastru nemovitostí na listu
  vlastnictví 10698 pro obec a katastrální území Pardubice), za
  indikativní (orientační) cenu 300 mil. Kč včetně DPH s podmínkou, že
  znalecký posudek vyhotovený znalcem určeným způsobem dle vzájemné
  dohody statutárního města Pardubice a společnosti ČSOB Pojišťovna, a.
  s., člen holdingu ČSOB, městu Pardubice prokáže, že se jedná o cenu
  obvyklou.
  Návrh č. 2
  Zastupitelstvo města Pardubic
  P o d p o r u j e
  záměr společnosti ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB,
  vybudovat do konce roku 2023 nové, reprezentativní sídlo společnosti
  na území obce, přednostně (avšak nikoliv výhradně; v případě
  nesouhlasu města s poskytnutím vhodných pozemků společnosti, osloví
  společnost soukromé vlastníky jiných vhodných pozemků) na pozemcích
  města nebo Nadace pro rozvoj města, a záměr společnosti ČSOB
  Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, prodat městu Pardubice její
  pozemky p.č. 4398/1, p.č. 357/17, p.č. 357/18 a p.č. 1662/7 (všechny
  uvedené nemovitosti jsou jako vlastnictví společnosti zapsány v
  katastru nemovitostí na listu vlastnictví 10698 pro obec a katastrální
  území Pardubice) na pravém břehu Labe s tím, že kupní ceny pozemků
  dotčených tímto záměrem ve výši ceny obvyklé budou stanoveny znaleckým
  posudkem vyhotoveným znalcem určeným způsobem dle vzájemné dohody
  statutárního města Pardubice a společnosti ČSOB Pojišťovna, a. s.,
  člen holdingu ČSOB.
  Návrh č. 3
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ž á d á
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  společnost ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, aby na zasedání
  zastupitelstva s očekávaným datem konání v červnu 2016 prezentovala
  městu Pardubice koncept možného architektonického řešení nového sídla
  společnosti a též podmínky, za kterých je připravena tuto výstavbu
  realizovat, resp. případná omezení, která aktuálně brání nebo mohou
  bránit realizaci pojišťovnou preferovaného architektonického řešení
  pro danou lokalitu, a to bez rozdílu, zda se bude jednat o vhodné
  pozemky města, Nadace pro rozvoj města, nebo o vhodné pozemky jiných
  vlastníků.
  Návrh č. 4
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. U k l á d á
  I. náměstkovi primátora Ing. Janu Řehounkovi koordinovat součinnost
  mezi městem a ČSOB Pojišťovnou, a. s., členem holdingu ČSOB, tak, aby
  záměry schválené v rámci předchozích
  usnesení této zprávy (usnesení č. ....., usnesení č. ....., usn. č.
  ..... /čísla budou doplněna po schválení/ mohly být realizovány v
  takových termínech, aby nedošlo k ohrožení realizace obou výše
  uvedených záměrů.
  II. U k l á d á
  II. náměstkovi primátora Ing. Janu Řehounkovi předkládat
  zastupitelstvu čtvrtletně zprávu o naplňování záměrů uvedených v
  předchozích usneseních.

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 42 - NESCHVÁLENO                     
                          24.9.2015 21:12:41                          
           27. Změna ve složení správní rady PAP Pardubice            
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 13 (33%)  Proti: 9 (23%)  Zdrželo se: 7 (18%)  Nehlasoval: 5 (13%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  změnu v obsazení správní rady PAP Pardubice o.p.s. a to tak, že pana
  Libora Coufala (rezignace na členství) nahradí pan René Živný nar.
  ****

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 43 - NESCHVÁLENO                     
                          24.9.2015 21:13:28                          
           27. Změna ve složení správní rady PAP Pardubice            
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 18 (46%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 8 (21%)  Nehlasoval: 7 (18%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  S c h v a l u j e
  změnu v obsazení správní rady PAP Pardubice o.p.s. a to tak, že pana
  Libora Coufala (rezignace na členství) nahradí pan Jiří Rejda, DiS.,
  nar.*****

                    X. zasedání ZmP dne 24.09.2015                    
                       předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 44 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2015 21:22:38                          
                             28. Diskuze                              
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasoval: 6 (15%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  žádá
  Radu města Pardubic o projednání možnosti umístění kontejnerové zeleně
  v západní části třídy Míru na pozemcích města.
  T: 31.03.2016
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1 

Smlouva o zápůjčce 
podle ustanovení § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1.  Statutární město Pardubice  
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
IČ: 00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
(dále jen „zapůjčitel“) 

  
2. Hvězda Sportovní klub policie Pardubice  

Čs. armády 2515, 530 02 Pardubice  
IČ: 26650193 
zastoupená:  Pavlem Studničkou, předsedou klubu 
  Ivou Toušovou, místopředsedkyní klubu 
(dále jen „vydlužitel“) 

 
 

II. Předmět smlouvy 
 

1. Zapůjčitel se touto smlouvou zavazuje poskytnout vydlužiteli bezúročnou zápůjčku        
ve výši 250.000,-- Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíckorunčeských) k účelu uvedenému v čl. III. 
této smlouvy, a to převodem na účet vydlužitele č. 189185968/0300 nejpozději do 30 dnů 
od podpisu smlouvy. 

2. Vydlužitel se zavazuje splatit tuto zápůjčku převodem na účet zapůjčitele č. 9005-
326561/0100 nejpozději do 30. 6. 2016.  

 
 

III. Účelovost zápůjčky 
 
1. Vydlužitel se zavazuje, že poskytnutou zápůjčku použije výhradně na provozní náklady 

sportovního klubu Hvězda Sportovní klub policie Pardubice. 
 
2. Pro případ, že by vydlužitel použil na základě této smlouvy poskytnuté prostředky 

k jinému účelu, než který je uveden v odst. 1 tohoto článku smlouvy, je povinen je vrátit 
nejpozději do 3 dnů po dni, kdy k takovémuto porušení sjednaného závazku došlo. 

 
3. Vydlužitel se zavazuje neprodleně poskytnout zapůjčiteli řádné vyúčtování použití 

prostředků zápůjčky prostřednictvím příslušných dokladů, jakož i veškerou součinnost 
nezbytnou k ověření účelového použití zápůjčky a správnosti předložených dokladů. 

 
4. Pokud vydlužitel neposkytne zapůjčiteli řádné vyúčtování a eventuální součinnost podle 

předchozího odstavce, má zapůjčitel právo vyzvat písemně vydlužitele k vrácení zápůjčky            
a vydlužitel je povinen do 15 dní od obdržení této výzvy zápůjčku zapůjčiteli splatit. 

 
5. Pokud by vydlužitel poskytnuté prostředky z jakéhokoli důvodu nemohl ke sjednanému 

účelu použít, je povinen je vrátit zapůjčiteli do 15 dnů ode dne, kdy skutečnost zakládající 
nemožnost použití poskytnutých prostředků ke sjednanému účelu vznikla. 
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IV. Úroky z prodlení 
 

V případě prodlení vydlužitele se splacením zápůjčky, nebo s jejím vrácením dle čl. III této 
smlouvy, je zapůjčitel oprávněn požadovat po vydlužiteli úroky z prodlení ve výši stanovené 
právními předpisy, v době uzavření smlouvy o zápůjčce § 1970 obč. zákoníku a nař. vlády č. 
351/2013 Sb.  
 

V. Ostatní ustanovení 
 

Pokud vydlužitel ve splatnosti dle podmínek stanovených touto smlouvou zápůjčku nevrátí, bere 
na vědomí, že do doby jejího splacení v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice, podle nichž nelze poskytnout dotaci žadateli, který má vůči 
statutárnímu městu Pardubice nesplněné závazky po splatnosti, a v souladu s Pravidly pro 
poskytování dotací z programu podpory sportu města Pardubic nelze vydlužiteli takovouto dotaci 
ze strany zapůjčitele poskytnout, resp. jeho žádost nebude do výběrového řízení o poskytnutí 
dotace přijata.   
  

 
VI. Závěrečná ustanovení 

 
1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany 
sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text 
smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními 
stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou 
formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již 
bylo započato s plněním. 

2. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za zapůjčitele:         Za vydlužitele: 
 
 
 
……..………….……………                                                   ……………………………                           
Ing. Martin Charvát                     Pavel Studnička 

 
 
 
 
……………………………     
Iva Toušová 

 
                                                          
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.       Z/2015 ze dne 24. 9. 2015  
 
Dne:                                                                                      Ing. Václav Brož – vedoucí ekonomického odboru 



Dohoda o prominutí úroků z prodlení 
podle ustanovení § 1995 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1.  Statutární město Pardubice,  

Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  

IČ: 00274046 

zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 

(dále jen „věřitel“) 

  

2.  TJ Synthesia Pardubice o.s. 

  sídlo: Školní 807, 530 06 Pardubice 

  IČ: 00654833 

  zastoupená: Janem Šťastným, předsedou TJ  

                               Zdeňkem Vorlem, tajemníkem TJ 

            (dále jen „dlužník“) 

 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 6. 2013 smlouvu o půjčce, podle níž věřitel poskytl 

dlužníkovi bezúročnou půjčku ve výši 2,500.000,- Kč se splatností do 31. 12. 2014. Dne      

15. 10. 2014 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 10. 6. 2013, kterým byla 

prodloužena splatnost půjčky do 30. 6. 2015. Dne 1. 9. 2015 byl uzavřen dodatek č. 2           

ke smlouvě o půjčce ze dne 10. 6. 2013, kterým byla prodloužena splatnost půjčky               

do 30. 12. 2030. Za období od 1. 7. 2015 do 1. 9. 2015 činí úroky z prodlení částku ve výši 

34.184,93 Kč. 

 

2. Smluvní strany uzavřely dne 7. 4. 2014 smlouvu o zápůjčce, podle níž věřitel poskytl 

dlužníkovi bezúročnou zápůjčku ve výši 400.000,- Kč se splatností do 31. 12. 2014. Dne     

15. 10. 2014 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce ze dne 7. 4. 2014, kterým byla 

prodloužena splatnost zápůjčky do 30. 6. 2015. Dne 1. 9. 2015 byl uzavřen dodatek č. 2       

ke smlouvě o zápůjčce ze dne 7. 4. 2014, kterým byla prodloužena splatnost zápůjčky           

do 31. 10. 2015. Za období od 1. 7. 2015 do 1. 9. 2015 činí úroky z prodlení částku ve výši 

5.469,59 Kč. 

 

3. Smluvní strany uzavřely dne 15. 10. 2014 smlouvu o zápůjčce, podle níž věřitel poskytl 

dlužníkovi bezúročnou zápůjčku ve výši 7,000.000,- Kč se splatností do 30. 6. 2015. Dne      

1. 9. 2015 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce ze dne 15. 10. 2014, kterým byla 

prodloužena splatnost zápůjčky do 31. 10. 2015. Za období od 1. 7. 2015 do 1. 9. 2015 činí 

úroky z prodlení částku ve výši 95.717,81 Kč. 

 

 

III. Prominutí úroků z prodlení 
 

Věřitel promíjí dlužníkovi ze zápůjček uvedených v čl. II této dohody úroky z prodlení za období 

od 1. 7. 2015 do 1. 9. 2015 v celkové výši 135.372,33 Kč. Dlužník s tímto prominutím úroků          

z prodlení souhlasí. 

 



 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 

2. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

V Pardubicích dne:  

 
 

Za věřitele:       Za dlužníka: 

 

 

 
……..………….…………………….                              …………………………………… 

Ing. Martin Charvát                        Jan Šťastný 

 

 

 
                                                                                                ……..………….…………………. 

                                                                                                                    Zdeněk Vorel 

 

 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.                               ze dne 24. 9. 2015   

 

Dne:                                                                                               Ing. Václav Brož – vedoucí ekonomického odboru 



Dodatek č. 2 ke smlouvě o zápůjčce ze dne 15. 10. 2014 
podle ustanovení § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1.  Statutární město Pardubice,  
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
IČ: 00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
(dále jen „zapůjčitel“) 

  
2.  TJ Synthesia Pardubice o.s. 
  sídlo: Školní 807, 530 06 Pardubice 
  IČ: 00654833 
  zastoupená: Janem Šťastným, předsedou TJ  
                               Zdeňkem Vorlem, tajemníkem TJ 
            (dále jen „vydlužitel“) 
 
 

II. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. odst. 2 smlouvy o zápůjčce ze dne 15. 10. 2014, 
ve znění dodatku č. 1 k této smlouvě spočívající v prodloužení termínu splatnosti půjčky ve výši 
7.000.000,- Kč. Ustanovení článku II. odst. 2 smlouvy nově zní takto:  
„Vydlužitel se zavazuje splatit tuto zápůjčku převodem na účet zapůjčitele č. 9005-326561/0100, 
a to tak, že splatnost části jistiny zápůjčky ve výši 5.800.000,- Kč je stanovena do 31. 10. 2015 a 
splatnost zbývající části jistiny zápůjčky ve výši 1,200.000,- Kč se prodlužuje do 31. 12. 2016.“ 
 
2. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. odst. 2 dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce ze 
dne 15. 10. 2014 spočívající v navýšení smluvní pokuty ze 140.000,- Kč na 280.000,- Kč. 
Ustanovení článku III. odst. 2 dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce ze dne 15. 10. 2014 nově zní 
takto:  
„V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy je vydlužitel povinen 
uhradit zapůjčiteli smluvní pokutu ve výši 280.000,- Kč, a to nejpozději do 1 měsíce od obdržení 
výzvy zapůjčitele k úhradě smluvní pokuty.“ 
 
 

 
III. Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
 
 
 
 
 



V Pardubicích dne:  
 
 
Za zapůjčitele:       Za vydlužitele: 
 
 
 
……..………….…………………….                              …………………………………… 
Ing. Martin Charvát                        Jan Šťastný 
 
 
 
                                                                                                ……..………….…………………. 
                                                                                                                    Zdeněk Vorel 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. ………………. ze dne 24. 9. 2015   
 
Dne:                                                                                               Ing. Václav Brož – vedoucí ekonomického odboru 
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Statutární město Pardubice 
Zastupitelstvo města Pardubic 

 
 
 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. X/2015, 
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, Č. 6/2010, Č. 14/2011, Č. 5/2012, Č. 7/2013, Č. 4/2014 A Č. 6/2014  
 
 
Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne ….2015 usnesením č. … Z/2015 usneslo vydat na 
základě ustanovení § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 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 (dále jen „vyhláška“):  
 
 

Čl. 1 
 

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, č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014  
a č. 6/2014 se mění takto: 

 
1. V článku 2 odstavec 1 písmeno e) se tečka uvedená na konci mění v čárku a vkládá se za něj nový 

pododstavec písmeno f) tohoto znění:  
 

„f) užívání a provozování zábavní pyrotechniky1 včetně provádění pyrotechnických efektů  
a odpalování ohňostrojů na území městského obvodu Pardubice I; toto území je zobrazeno 
v příloze č. 4 této obecně závazné vyhlášky,“.  

 
2. V článku 2 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7 tohoto znění: 
 

„7. Užívání a provozování zábavní pyrotechniky včetně provádění pyrotechnických efektů  
a odpalování ohňostrojů je na území městského obvodu Pardubice I zakázáno.“ 

 
3. V článku 3 odstavec 1 vyhlášky se slova „ohňostrojů“ a „navrhovaný“ zrušuje. Dále se zrušuje text 

tohoto znění: „Počet členů pořadatelské služby může stanovit místně příslušný úřad městského 
obvodu.“ Na konci odstavce se doplňuje text tohoto znění: „Ohlášení provedení ohňostroje místně 
příslušnému úřadu městského obvodu se řídí zvláštním právním předpisem2.“ 

  
4. V článku 3 odstavec 2 vyhlášky se za slovo „ohňostroj“ vkládá text „mimo území městského obvodu 

Pardubice I“.  
 

                                                 
1 § 3 a 4 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice, v platném znění  
2 § 32 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice, v platném znění 
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5. V článku 3 odstavec 3 písmeno b) vyhlášky se text „na akce pořádané nebo spolupořádané městem 
Pardubice,“ nahrazuje tímto novým zněním: 

 
„na akce zařazené do oficiálního programu Městských slavností Pardubice, Folklórního festivalu 

Pardubice – Hradec Králové, Mikulášských adventních trhů a Vánočních trhů,“.  
   

6. V článku 3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5 tohoto znění: 
 

„5.  Zákaz užívání a provozování zábavní pyrotechniky včetně provádění pyrotechnických efektů  
a odpalování ohňostrojů dle článku 2 odstavec 7 této vyhlášky se nevztahuje: 
a) na dny 31. prosince a 1. ledna, 
b) na užívání zábavní pyrotechniky včetně provádění pyrotechnických efektů a odpalování 

ohňostrojů na základě výjimky ze zákazu stanoveného v článku 2 odstavec 7 této vyhlášky 
udělené místně příslušnou radou městského obvodu (resp. v městských obvodech, ve 
kterých nevolí radu městského obvodu, starosta městského obvodu) či zastupitelstvem 
místně příslušného městského obvodu (dále jen „místně příslušná rada městského obvodu“), 
pokud si rozhodování o udělení výjimky vyhradilo, a to na žádost podanou nejméně 30 dnů 
před konáním akce, která musí obsahovat jméno, příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo 
sídlo pořadatele akce, je-li pořadatel podnikatelem jeho identifikační číslo, označení druhu 
akce, datum konání, počátek, konec a místo konání, předpokládaný počet osob, které se 
akce zúčastní, příp. počet členů pořadatelské služby“; 

 
dosavadní odstavec 5 článku 3 se nově označuje jako odstavec 6.   

 
 
 

Čl. 2 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 

 
 
 
 
……………………...........................................       ……………………............................................... 
               Ing. Martin Charvát              Ing. Jiří Rozinek 

          primátor           náměstek primátora  
      statutárního města Pardubic                  statutárního města Pardubic 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 
Sejmuto dne:  



Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru 

Komentář odborů                                                                                                        
(včetně aktualit z r. 2015 u nekomentovaných akcí)

stanovisko 
KPS

Návaznost na 
aktuální SPRM 
2014-2025/ Kód 
cíle/indikátor 

1 A.1.1.1

Vytvořit základnu pro vzájemnou výměnu informací, společné řešení problémů 
(např. 1x za půl roku společné setkání reprezentantů města a významných 
podnikatelských subjektů průběžně vedení města

splněno - částečně Jako vhodná platforma pro tuto komunikaci je vnímána Krajská hospodářská 
komora. ukončit 3.1./3,26

2 A.1.2.1
Prosazovat napojení MPZ Staré Čívice v severní nebo jižní trase spolu s napojením 
budoucího přístavu 2013 - vedení města, OMI

splněno - částečně
Poradou vedení rozhodnuto o zadání vytyčení trasy spojující lokalitu 
Průmyslové zony S-Č s trasováním podél hlavního žel. koridoru až k silničnímu 
nadjezdu a následně severně od žel.koridoru k zaústěním do MÚK Trojice. Tato 
trasa jako jediná umožňuje též napojení přístavu Pce. evidovat

3.1.,4.4./22,25,
2

3 A.1.2.2
Zajistit politickou podporu vybudování jihozápadní tangenty s budoucím připojením 
na jihovýchodní obchvat a napojení zóny v Černé za Bory - viz KO Doprava D.2.3 průběžně vedení města

nesplněno
Řešení je uvedeno v návrhu nového ÚP. Realizace je odpovědností ŘSD. evidovat

2.1.,2.3.,4.4./2,
6

4 A.2.1.1

Zajistit aktivní databázi objektů pro podnikání ve spolupráci s realitními kancelářemi 
a významnými vlastníky objektů a areálů, prezentovat detailní nabídku a on-line 
databázi na webových stránkách města 2013 - KP, OHA

splněno - částečně

11/2014 - OHA zpracoval dle územního plánu přehled výrobních hal, 
nezastavěných pozemků a brownfield areálů na území města určených pro 
průmyslovou výrobu a výrobní služby; dokument byl předán na Krajský úřad 
Pardubického kraje i agenturu CzechInvest. ukončit 3.1./1,2,3

5 A.2.1.2

Provést zmapování brownfieldů ve městě, určit bodové závady, které brání rozvoji 
některých lokalit, stanovit možnosti jejich využití ve vazbě na územní plán města a 
zajistit nabídku/přehled brownfieldů ve městě ve spolupráci s developery a 
CzechInvestem. V rámci pořízení nového územního plánu města zajistit podmínky 
pro lokalizaci záměrů investorů a developerů 2013 - KP, OHA

splněno

04/2014 byl vedením města určen projektový tým odborů KP a OHA, který 
zmapoval soukromé i městské brownfield areály. Ke každému objektu byla 
zpracována evidenční karta, včetně dokumentace (ÚP, foto, katastrální a 
ortofoto mapa, u městských lokalit navíc byla provedena SWOT analýza. 1. fáze 
mapování je již dokončena a bude předána na ORS k vytvoření 
strategií/koncepce pro městské areály. Městské brownfieldy byly 
zaregistrovány do národní databáze agentury pro podporu podnikání a investic 
CzechInvest, kde je online přístupná. ukončit 3.2./27, 28

6 A.2.2.1
Přehodnotit územní plán, zda-li je nabídka rozvojových ploch ve městě dostatečná, a 
to jak z hlediska kapacitního, tak i funkčního 2013 - KP, OHA

splněno - částečně Probíhají práce na novém územním plánu.
evidovat 3.1./24,25

7 A.2.2.2
Prosazovat vznik inkubátoru aplikovaného výzkumu a vývoje pod Univerzitou 
Pardubice 2013 - vedení města

nesplněno

V obecnější rovině na tento úkol navazuje nový SPRM cíl 3.1 Vytvářet podmínky 
pro podporu podnikání a zaměstnanost - město bude koordinovat a systémově 
podporovat spolupráci všech typů škol na svém území a místních podniků 
(místní trh práce), např. organizací společných setkání, podporou stáží, 
případně podporou úspěšných vědců a studentů. Klíčová je provázanost 
největších zaměstnavatelů nejen s UPCE (zejména fakulty FCHT, DFJP a FEI) ale i 
s dalšími vzdělávacími institucemi. ukončit 3.1./3

8 A.2.2.3

Podporovat společnou prezentaci města Pardubice a Pardubického kraje v oblasti 
identifikace nabídek (možnosti) pro umístění zahraničních i domácích rozvojových 
investic (např. umísťování do Semtín Zone) 2013 - vedení města

splněno - částečně SemtinZone byla oslovena a zapojena do online databáze brownfieldů v 
Pardubicích, databáze je v současné době v testovací fázi. ukončit 3.1./22,24, 25

9 A.2.2.4
Vytipovat nové lokality pro podnikatelské zóny především pro terciální sféru např. 
služby, obchod apod. (Jesničánky, Nemošice, Staročensko…) 2013 - KP, OHA splněno - částečně Probíhají práce na novém územním plánu. evidovat 3.1./23,24

10 A.4.1.1
Napomáhat rozvoji Univerzity Pardubice zejména v oborech poptávaných na trhu 
práce a spolupracovat při rozvoji jejich areálů průběžně vedení města

splněno - částečně

Cílem města je v rámci Strategie ITI definovat jako prioritní obor pro Pce vedle 
chemických oborů též specializaci na  elektrotechnické obory. V obecnější 
rovině na tento úkol navazuje nový SPRM v bodě 3.1 - Vytvářet podmínky pro 
podporu podnikání a zaměstnanost - město bude koordinovat a systémově 
podporovat spolupráci všech typů škol na svém území a místních podniků 
(místní trh práce). Klíčová je provázanost největších zaměstnavatelů nejen s 
UPCE (zejména fakulty FCHT, DFJP a FEI) ale i s dalšími vzdělávacími institucemi. ukončit 3.1./26

11 A.5.1.1
Zpracovat koncepce (aktualizace) poslání a rozvoje jednotlivých akciových 
společností s významným akcionářským podílem města (nad 40%) 2014 -

zástupci města v 
představenstvu, 
FSaKS

splněno - částečně V rámci schválení investičních priorit akciových společností.
evidovat 4.3./38,39,9

A. Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly



Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru 

Komentář odborů stanovisko 
KPS

Návaznost na 
aktuální SPRM 
2014-2025/ Kód 
cíle/indikátor 

1 B.1.1 Zajistit realizaci univerzální správní budovy 2014 - KT, vedení města

nesplněno

Aktuálně byl ve spolupráci s ORS proveden monitoring dotačních příležitostí. 
Šance na získání dotačních zdrojů na realizaci univerzální správní budovy v 
programovacím období 2014 - 2020 vysoce nepravděpodobná. KT tedy 
nepovažuje plnění tohoto úkolu v dohledné době za realistické. Nový SPRM 
toto řeší v bodě 4.1 Optimalizovat výkon a infrastrukturu místní veřejné správy -
s cílem optimalizace výkonu a infrastruktury místní veřejné správy město 
připraví a zváží realizaci projektu výstavby univerzální správní budovy za 
podmínky dodržování principu zdravého finančního řízení. ukončit 4.1./34,35

2 B.1.2 Optimalizovat využití stávajících budov sloužících pro potřebu městské správy 2013 -
KT, vedení města, 
OMI

splněno - částečně

2012 - 2013 došlo k přemístění celého OSV do objektu u Divadla 828, OD byla 
většina agendy přemístěna do budovy nám. Republiky 12. 2014 - v budově 
radnice byla zřízena nová místnost pro záložní server MmP. Ve Štrossově ul. 44 
byl jako pilotní projekt představen nový informační systém pro návštěvníky 
úřadu včetně elektronického kiosku, tento systém bude postupně aplikován ve 
všech budovách úřadu. Došlo k přestěhování všech pracovišť OMI do budovy U 
Divadla 828. evidovat 4.1./34,35

3 B.1.3 Optimalizovat systém organizace městské veřejné správy 2013 - vedení města, KT

splněno - částečně

Při formulaci úkolu byla vždy diskutována politická otázka uspořádání města z 
hlediska rozčlenění na městské obvody, resp. otázka jejich kompetencí. To je v 
rámci priority 1.3 zřejmě nejzásadnější téma, na nějž však v minulém volebním 
období nebyla kvůli roztříštěnosti názorů jednotlivých politických subjektů 
nalezena odpověď, rep. převažující politický konsensus. co se týče samotného 
magistrátu města, došlo v období 2013 až dosud k některým organizačním 
změnám, a to zejména ke zřízení nového Odboru rozvoje a strategie. 
Podstatným systémovým krokem je i zavádění Projektového řízení. evidovat 4.1./34,35

4 B.1.4
Pokračovat v práci s lidským potenciálem v rámci veřejné správy města, a to zejména 
formou intenzívního odborného vzdělávání 2013 - KT, vedení města

splněno - částečně
Bylo zavedeno Procesní řízení a Projektové řízení. Odborné vzdělávání je plněno 
průběžně. Každým rokem probíhá vstupní vzdělávání, vzdělávání vedoucích 
úředníků, průběžné vzdělávání a příprava ověření zvláštní odborné způsobilosti. ukončit 4.1./34,35

5 B.1.5.1 Konsolidace správy IT (město obvody, organizace města) 2014 OIT, KT

splněno - částečně

Projekt odstartoval v roce 2012, kdy byl jako první městský obvod do IT správy 
zařazen ÚMO V a ÚMO 6. Dále následovalo: 06/2013 - ÚMO 7, 11/2013 - ÚMO 
2, 03/2014 - ÚMO 4. V rámci konsolidace IT je sjednocena správa IT na ÚMO 2, 
4, 5, 6, 7 a MP Pardubice. ÚMO 1 a 3 - bude záležet na výsledku politických 
jednání.  evidovat 4.1./34

6 B.1.5.2 Optimalizace nákladů v rámci úřadu 2013 OIT, KT
splněno - částečně

2013 - nasazení systému na optimalizaci tisku - UNIFLOW. Postupně se tímto 
systémem vybavují všechny multifunkční tiskárny a budou vytvořeny ceníky pro 
tisk. evidovat

4.1.,4.3./34, 
38,39

7 B.1.6.1 Nová serverovna 2013 - 2014 OIT
splněno - částečně 2013 - začaly stavební práce na budování nové serverovny v prostorách budovy 

radnice. V roce 2015 bude celý projekt dokončen. ukončit 4.1./34

8 B.1.6.2 Rozhodnout o struktuře a způsobu fungování metropolitní sítě 2013 - 2014
RmP, ZmP, vedení 
města

nebylo rozhodnuto

Metropolitní optická síť je ze 4/5 provozována v režimu pronájmu. MmP vlastní 
optické kabely, ale chráničky, kde jsou kabely uloženy jsou ve vlastnictví O2, 
resp. právního nástupce. Smlouva o pronájmu MmP zavazuje, že nebude 
provozovat po optických kabelech, které jsou v pronajatých chráničkách, služby, 
které by mohly být pro O2 konkurenční. (Příklad pronájem kabelu jiné 
společnosti, která má obdobné zaměření jako O2. Tato problematika bude 
otevřena na jednání Komise pro strategii v roce 2015. evidovat 4.1./34

B. Přitažlivé, aktivní město - sociální oblast, kultura, sport, volný čas a cestovní ruch



9 B.1.6.3
Stanovit podmínky jak ekonomické, tak technické pro připojení do metropolitní sítě 
pro ostatní organizace a firmy 2013 -2014

OIT, RmP, ZmP, 
vedení města

nesplněno

Tento cíl vznikl za doby, kdy město uvažovalo, jakým směrem by se využití 
metropolitní sítě mělo ubírat. Při plnění však město narazilo na odpor 
pronajímatele, poskytovat prostor ve svých HDPE trubkách jiným, komerčním, 
konkurenčním subjektům. V současnosti má město zájmové lokality již 
propojené a poskytovat metropolitní síť komerčně se nepodaří v souvislosti s 
tržním prostředím. evidovat 4.1./34

10 B.1.6.4
Spolupracovat s Krajským úřadem a Univerzitou Pardubice, které mají ve městě 
podobný záměr 2013 -2014 OIT, KT

nesplněno
Jedná se o kontinuální cíl. V případě budování Portálu občana bude spolupráce 
s těmito a dalšími institucemi nutná. Za rok 2013 prozatím nebyl nalezen 
společný záměr, který by bylo možné realizovat, nicméně komunikace se 
zástupci UPCE a KrÚ Pardubice je nadále aktivní. evidovat 4.4./41,2

11 B.1.7.1
Vybudování Call centra jako centrálního bodu pro poskytování informací týkající se 
zpočátku magistrátu města, později rozšířit i o další instituce 2013 - 2014 OIT, KT

splněno - částečně

Projekt byl naplánován již v roce 2012, kdy byla možnost čerpat finanční 
prostředky z IOP. Výzva pro MmP dopadla neúspěšně, projekt byl proto 
odložen. V roce 2014 byla vypsána nová výzva z IOP, ze které je opět možnost 
projekt zrealizovat. Cíl navazuje plynule na projekt IP telefonie, který byl v roce 
2013 implementován. evidovat 4.1./34,2

12 B.1.7.2
Implementace elektronických formulářů - Vytvoření elektronických formulářů pro 
snazší komunikaci mezi občanem a úřadem 2013 - 2014 IOT, KT

splněno - částečně

Projekt byl plánován již v roce 2012, kdy byla možnost čerpat finanční 
prostředky z IOP. Žádost o dotaci nebyla podpořena, projekt byl proto odložen. 
V roce 2014 byla vypsána nová výzva z IOP, ze které je opět možnost projekt 
realizovat. evidovat 4.1./34,2

13 B.1.7.3 
Rozšíření funkce Pardubické karty, zvýšení možnosti jejího využití a atraktivnosti pro 
občany města 2014 - DpmP, vedení města

splněno - částečně

2014 - realizace projektu "Pardubická karta - jsme vám zase blíž". V rámci 
tohoto projektu. U příležitosti basketbalového a hokejového zápasu měli 
fanoušci možnost zdarma si pořídit Pardubickou kartu a zakoupit 
prostřednictvím karty vstupenky na další zápas zdarma nebo za zvýhodněnou 
cenu. Po celou dobu zápasů otevřen informační stánek DpmP. evidovat 4.7./48,2

14 B.2.1.1 Rekonstruovat vnitřní prostory Domova pro seniory na Dubině 2013 - OSV, OMI

splněno - částečně

V rámci schváleného investičního plánu příspěvkové organizace Sociální služby 
města Pardubic byla v roce 2013 nově vybudována koupelna na pavilonu D, 
včetně odpovídající koupací techniky. Došlo k rekonstrukci 4 bytových jednotek 
s parametry odpovídajícími péči o klienty s potřebou komplexní asistence. V 
roce 2014 rekonstrukce dalších 4 bytových jednotek. Z prostředků fondu oprav 
organizace byla vyměněna podlahová krytina ve společenské místnosti. Celkem 
doposud rekonstruováno 12 bytových jednotek, 24 pokojů včetně vybudování 
bezbariérového sociálního zázemí. 12/2014 uzavřena SOD na zateplení 
domova. ukončit 4.6./46,2

15 B.2.1.2
Připravit projekt zaměřený na vybudování podporovaného a chráněného bydlení pro 
osoby s různým typem postižení 2013 - OSV

částečně splněno

Město poskytuje dlouhodobě byty pro osoby s různým typem postižení, dosud 
se nepostupovalo dle uceleného projektu, ale byla realizována dílčí opatření k 
naplnění cíle. V roce 2014 se jednalo o 36 bezbariérových bytů, 7 bytů určených 
pro kienty Péče o duševní zdraví a o 2 byty pro potřeby Domova pod Kuňkou. 
Vedle toho město realizovalo Program podporovaného bydlení, který měl za cíl 
pomáhat lidem, kteří mají ztížený přístup k nájemnímu bydlení ze sociálních 
důvodů. Do tohoto programu bylo od r.2008 do r. 2014 zařazeno 15 rodin. 
Následně bude řešeno formou projektu "Koncepce dostupného bydlení". evidovat

4.6.,3.4./45, 
46,31,2

16 B.2.1.3

Zpracovat koncepci sociálního systému a sociálních služeb na území města a jasně 
definovat zapojení jednotlivých účastníků (veřejná správa, organizace města, veřejný 
sektor…) 2013 - OSV

splněno
2012 byla zpracována studie o Situaci v sociálních službách na území města 
Pardubice ve spolupráci s Univerzitou Pardubice. 03/2013 byl schválen 
Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb města Pardubic na období 2013 
- 2016. Každoročně se zpracovávají akční plány k plnění komunitního plánu. ukončit 4.6./45

17 B.2.1.4 Zpracovat koncepci prorodinné politiky na území města 2013 - OSV nesplněno
Záměr zpracování Koncepce prorodinné politiky v Pardubicích je oficiálně řešen 
až v souvislosti se vznikem Komise pro rodinu 2015.  evidovat 4.6./46,2



18 B.3.1.1 Zpracovat koncepci školství města Pardubic (analýza současného stavu) 2013 OŠKS

splněno - částečně

2013 - RmP předložena informativní analýza současného stavu v předškolním a 
školním vzdělávání a prognózou vývoje kapacity Š a ŠZ, která byla konzultována 
s KVV komisí. 2014 - pokračují práce na koncepčním materiálu pro školství. Byla 
zpracována aktuální prognóza vývoje naplněnosti základních škol. Tento 
materiál byl předán vedení města. Úkol zpracování koncepce přechází do AP 
2015.                  evidovat 4.5./42,43, 44,2

19 B.3.1.2 Vyváženým a rovnocenným způsobem podporovat alternativní vzdělávací programy průběžně OŠKS

splněno - částečně

Zřizovatel dále podporuje alternativní vzdělávací programy: ZŠ Waldorfská 
Pardubice, Gorkého 867, ZŠ Pardubice - Polabiny, Družstevní 305 (Monterssori 
třídy na 1. stupni ZŠ), MŠ Klubíčko, Pardubice - Polabiny, Brožíkova 450. 
Alternativní vzdělávací program - Začít spolu - MŠ Pastelka Pardubice - 
Polabiny, Rosická 157 a ZŠ Pardubice Polabiny Prodloužená. ukončit 4.5./2

20 B.3.1.3
Vytvářet podmínky pro bilingvní jazykové vzdělávání MŠ a ZŠ a podmínky pro 
vzdělávání dětí cizinců průběžně OŠKS

splněno - částečně

OŠKS každoročně prostřednictvím školních výkazů sleduje stav cizinců v našich 
Š a ŠZ a vytváří podmínky pro jejich rovný přístup ke vzdělávání. Na ZŠ Závodu 
míru podpora českého  jazyka pro děti - cizince. V rámci různých projektů 
pracují na ZŠ pedagogičtí asistenti specializovaní na výuku cizinců, školám 
nabídnuti komunitní tlumočníci, probíhají multikulturní aktivity. Soukromá 
bilingvní MŠ a ZŠ Klas. ukončit 4.5./2

21 B.3.1.4

Rozvíjet sociální partnerství škol a školských zařízení a síťování - partnerství, 
spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a 
mezi školami, školskými zařízeními a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání průběžně OŠKS

splněno - částečně

Byla navázána spolupráce mezi některými pardubickými MŠ a jinými MŠ z ČR 
nebo ze zahraničí. V rámci projektů Vzdělávací mozaika a Vzdělaná ředitelka se 
uskutečňují vzájemné stáže. Sociální partnerství škol se rozvíjí v rámci území 
města i PK - partnerství v projektech, tematické partnerství. K výměně 
zkušeností přispívá také činnost poradního sboru ředitelek MŠ. evidovat 4.5./2

22 B.3.2.1
Zpracovat dlouhodobý plán oprav budov, revitalizace výukových zařízení MŠ, ZŠ, 
DDM a ZUŠ a každoročně předložit zastupitelstvu města průběžně OŠKS splněno - částečně

Plán revitalizace oprav je zpracován a průběžně doplňován. Realizovány jsou 
akce dle přidělených finančních prostředků. evidovat 4.5./44,2

23 B.3.2.2 Zpracovat dlouhodobý plán oprav školních hřišť a zahrad včetně DDM 2013 - OŠKS, OMI
splněno - částečně

Plán oprav školních hřišť a zahrad je průběžně doplňován. Ve spolupráci s 
řediteli škol a školských zařízení jsou mapovány aktuální potřeby a v rámci 
rozpočtu stanoveny priority. ukončit 4.5./44,2

24 B.3.2.3 Příprava optimalizačních opatření pro efektivní a hospodárné využití sítě škol 2013 - OŠKS, OMI
splněno

Na základě požadavků rodičů ve věci volných míst v MŠ a ZŠ OŠKS průběžně 
sleduje dostupnost Š a ŠZ a navrhuje opatření k vyřešení požadavků. 
(vybudování MŠ Ohrazenice - Arbesova)   ukončit 4.5./44,2

25 B.3.3.1 Zpracovat analýzu potřebnosti a ekonomiky provozu jeslí v Pardubicích průběžně OŠKS

splněno - částečně

V letech 2013/14 a 2014/15 byly maximálně naplněny pardubické MŠ a i jesle 
Ratolest umístily část dětí, které by jinak šly do mateřských škol (tříleté děti). 
Analýza potřebnosti probíhá formou zjištění statistických dat. Splněno částečně 
– přesunuto do r. 2015 z důvodu očekávané novely zákona č. 247/2014 Sb. o 
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících 
zákonů. evidovat 4.5./44,2

26 B.4.1.1

Zpracovat strategii podpory kulturního prostředí ve městě (dokončit analýzu 
stávajícího stavu a SWOT analýzu, Program podpory kultury, studie konkurence a 
spolupráce, analýza příležitostí, dotazníkové šetření s veřejností, spolupráce se 
školami, zvýšení obsahové a procesní kvality grantového řízení) 2014 OŠKS

splněno

Proces tvorby strategie byl nastartován na podzim 2012. Byl rozdělen na část 
analytickou, v rámci níž proběhla pasportizace pardubické kultury, a část 
návrhovou, během níž byla formulována strategie. Cíle a opatření, které jsou 
seřazeny pod pět oblastí rozvoje, vycházejí ze závěrů analytické části. Dne 
23.9.2014 ZmP předloženou strategii neschválilo.  evidovat 3.5./32,33,2,8

27 B.4.2.1

Každoročně předložit ke schválení seznam a návrh způsobu podpory kulturních akcí 
místního, regionálního i mezinárodního významu (Městské slavnosti, Pernštýnská 
noc, Festival smíchu, Pardubické hudební jaro…) každoročně OŠKS

splněno
Tradiční a významné akce roku 2013 byly schváleny usnesením RmP č. 
3034/2013. Tradiční významné akce roku 2014 byly schváleny usnesením RmP 
č. 4741/2013. ukončit 3.5./32,33,2,8

28 B.4.2.2
Sestavit plán podpory tradičních a významných akcí ve městě a zajistit každoroční 
schválení tohoto přehledu, včetně finančního podílu města každoročně

OŠKS, KC Pce,VČD, 
KFP

splněno
Kulturní komise navrhuje a předkládá RmP každý rok (2013, 2014) seznam 
tradičních a významných akcí, které jsou následně financované samostatným 
řádkem v rozpočtu. ukončit 3.5./32,33,2,8

29 B.4.3.1

Zpracování mapy a seznamu (potažmo generelu) objektů a míst ve veřejném 
prostoru s potenciálem kulturní využití (např. využití technických staveb, které 
ztratily svoji funkci) - prověření transformace na kulturně komunitní zázemí či využití 
pro venkovní akce a aktivity 2014 - OŠKS, OHA

nesplněno
OHA ve spolupráci s OŠKS a ÚMO I zpracovalo k 30.1.2015 pilotně mapu 
veřejných prostranství s potenciálem pro kulturní využití, včetně popisu 
možností, či problémů, která jednotlivá prostranství vykazují. Tento podklad je 
v současnosti využíván a jednotlivými aktéry připomínkován. evidovat 3.5.,4.7./32,2,8



30 B.4.4.1
Zpracovat koncepci podpory sportu ve městě (analýza stávajícího stavu, SWOT 
anallýza, systém podpory…) 2013 OŠKS

nesplněno
Město má zpracovanou koncepci z roku 1998. Od června 2015 pracuje Komise 
pro sport na nových Pravidlech pro poskytování dotací z Programu podpory 
sportu pro rok 2016. V souladu s těmito novými Pravidly, bude třeba poté 
vytvořit novou Koncepci podpory sportu ve městě. evidovat 3.5./32,2

31 B.4.4.2 Pravidelně aktualizovat dokument Generel sportovních zařízení 2014 OŠKS, OMI
splněno - částečně Je zapotřebí aktualizovat pasport sportovních zařízení, nikoliv samotný Generel. 

Komise pro sport zatím nedoporučuje aktualizovat. evidovat 3.5./32,2

32 B.4.4.3
Vypracovávat zásady finanční podpory sportu s důrazem na sportování veřejnosti, 
děti a mládeže každoročně OŠKS, EO

splněno

"Zásady pro poskytování dotací z Programu podpory sportu v roce 2014 byly 
schváleny RmP dne 27.1.2014 usnesením č. 5706/2014. "Pravidla pro 
poskytování dotací z programu podpory sportu" na rok 2015 schválila RmP 
18.12.2014 usnsesením č. 131/2014 ukončit 3.5./32,2

33 B.4.4.4
Podpora rekonstrukce a vzniku sportovišť pro veřejnost na celé ploše města, na 
základě výstupu z Generelu sportovních zařízení průběžně OŠKS, OMI

splněno - částečně
Rekonstrukce sportovišt je realizována na základě přidělených finančních 
prostředků z rozpočtu města a vychází z dokumentu Generel sportovních 
zařízení z roku 2008. U škol vznikají drobná sportoviště pro veřejnost. evidovat 3.5./32,2

34 B.4.5.1 Připravit projekt na výstavbu haly pro sálové sporty 2014 - OŠKS, OMI nesplněno
Hala pro sálové sporty je zařazena v koncepci Dukla sportovní, jako součást 
areálu městského stadionu na Dukle evidovat 3.5./32,2

35 B.4.5.2 Postupné dobudování zázemí sportovního areálu v Ohrazenicích 2014 - OŠKS, OMI
splněno - částečně

Je zpracována dokumentace k územnímu rozhodnutí na přístavbu a nástavbu 
zázemí objektu "nové šatny". Následně bude probíhat VŘ na zhotovitele PD ke 
stav. povolení a PD k provedení stavby. evidovat 3.5./32,2

36 B.4.5.3 Rekonstrukce sportovního areálu Na Dukle (MAS, basketbalová hala…) 2014 - OŠKS, OMI splněno částečně Zpracována objemová studie. PD na Retoping tartanového oválu. evidovat 3.5./32,2

37 B.4.5.4 Zpracovat koncepci rozvoje/využití Letního stadionu 2014 - OŠKS, OHA splněno - částečně Zpracována studie KPMG o využití Letního stadionu. ukončit 3.5./32,2

38 B.5.1.1

Zajistit realizaci schválené koncepce ve všech 5 problémových okruzích, tj. "služby a 
infrastruktura pro rozvoj cestovního ruchu", "marketingová komunikace", 
"organizace a spolupráce pro rozvoj cestovního ruchu" a "lidské zdroje" průběžně KP, OŠKS

splněno - částečně

10-12/2014 proběhl participativní proces Mapování turistického potenciálu 
Pardubicka - základní analytická část, vyhodnocení stávající koncepce a plán 
dalšího postupu rozvoje oblasti CR města, spolupráce s aktéry cestovního ruchu 
města. Koncepce byla realizována i ve všech 5 problémových okruzích 
(Realizace projektu Městský navigační systém, Apetit festival, nové propagační 
materiály města, atd. evidovat 3.5./32,33,2,8

39 B.5.1.2 Značení parkovacích míst, značení památek a atraktivita města průběžně OD, KC Pce splněno - částečně 2014 - ve spolupráci se SmP revize současného značení. ukončit 4.7./47,48

40 B.5.2.1 
Lokality pro parkování v blízkosti historického centra a zajištěná dostupnost centra 
pro návštěvníky města průběžně OD splněno - částečně Pro návštěvníky zajištěno placené stání. ukončit 4.7./48

41 B.5.2.2

Zadat zpracování návrhu navigačního a orientačního systému v návaznosti na 
jednotný vizuální styl města  (jednotné označení budov, využití společných 
grafických symbolů při orientaci po městě apod.) 2013 - 2014 KP, KC Pce

splněno - částečně 2014 - Zpracování návrhu bylo zadáno, tak aby byl respektován logomanuál 
města a jednotný vizuální styl.  ukončit 4.7.,1.4./47,48

42 B.5.2.3
Zajistit instalaci jednotlivých prvků zpracovaného navigačního a informačního 
systému po městě 2013 - 2014 KP, OŠKS, OHA splněno - částečně

Ve spolupráci se SmP revize současného značení. 1. etapa realizace nového 
navigačního systému pro pěší v centru města. evidovat 4.7.,1.4./47,48

43 B.6.1.1
V souvislosti s připravovanou přestavbou areálu nemocnice je nezbytné ve vazbě na 
územní plán řešit její dopravní napojení a prostorové uspořádání průběžně OD, OHA

splněno - částečně Úprava křižovatky při vjezdu do nemocnice dopravními značkami a stavebními 
úpravami. evidovat 2.4./19,20

44 B.6.2 Podporovat zvyšování úrovně a rozsahu péče o nemocné průběžně vedení města

splněno
Probíhalo průběžně dle rozhodnutí RmP a ZmP formou dotací např. pro 
Pardubickou krajskou nemocnici, Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s., Klub 
onkologicky nemocných, Rodinné integrační centrum atd.          ukončit *

45 B.6.3 Podporovat rozvoj efektivní sítě ambulantních zařízení průběžně vedení města
splněno

Probíhalo průběžně dle rozhodnutí RmP a ZmP formou dotací např. pro 
Rodinné integrační centrum o.s., Svaz diabetiků ČR, Tyflocentrum Pardubice, 
o.p.s. ukončit *

46 B.6.4.1
Podpora projektů neziskových organizací, fyzických osob a dalších subjektů, které se 
zabývají prevencí a výchovou ke zdravému životnímu stylu každoročně OSV

splněno Město každoročně poskytuje dotace v rámci dotačního titulu Podpora v sociální 
oblasti a dotačního titulu Prevence kriminality. ukončit *

47 B.6.4.2
Aktivně se účastnit osvětových kampaní zaměřených na zdraví pro širokou veřejnost 
např. Evropský týden mobility, Evropský den bez aut, Běh Terryho Foxe atp. každoročně OŠKS, OSV

částečně splněno
OSV v rámci své působnosti pořádal Veletrh sociálních služeb v roce 2014. Na 
tomto veletrhu byli prezentováni i poskytovatelé, kteří se otázkami zdraví ze 
své činnosti zabývají. S jeho pořádáním se počítá i do dalších let. ukončit *

C. Životní prostředí a bydlení



Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru 

Komentář odborů stanovisko 
KPS

Návaznost na 
aktuální SPRM 
2014-2025/ Kód 
cíle/indikátor 

1 C.1.1.1

Zpracovat analýzu variant v oblasti integrovaného nakládání s odpady, dle schválené 
koncepce odpadového hospodářství, v rámci nového plánovacího období EU (2014-
2020) 2013

OŽP, Služby města 
Pardubic

splněno - částečně
Studie nakládání s komunálními odpady ve městě Pardubice byla v roce 2014 
zpracována na základě smlouvy mezi společností Služby města Pardubice a ing. 
Pavlem Novákem. Výstupem této studie je postup multikriteriální analýzy pro 
porovnání různých variant rozvoje OH Pardubic formou příkladu hodnocení. evidovat 1.1./10, 5

2 C.1.1.2 Pravidelně aktualizovat Plán odpadového hospodářství města 2014 -
OŽP, Služby města 
Pardubic

splněno

Plán odpadového hospodářství města Pardubic je zpracován pro období let 
2005 - 2015, v roce 2010 bylo uskutečněno jeho průběžné vyhodnocení. 
Výstupem tohoto vyhodnocení bylo naplňování cílů ve smyslu úkolů C.1.1.3 a 
C.1.1.4 za předpokladu snahy o energetické využití komunálních odpadů, a tím 
pádem snížení množství komunálních odpadů, odkládaných na skládky. V 
prosinci 2014 byl nařízením vlády č. 352/2014  vydán nový POH ČR platný za 
období 2015 - 2024. V návaznosti na něj musí do 18 měsíců vypracovat nový 
POH krajský úřad a pak do 12 měsíců pro město Pardubice. ukončit 1.1./10, 5

3 C.1.1.3
Zvyšovat podíl separovaného odpadu ve městě (nejméně o 3%) (rozšiřování 
kontejnerových stání, zvýšení četnosti svozu separovaného odpadu) každoročně

OŽP, Služby města 
Pardubic

splněno

V souladu s rozpočtem města je každoročně navyšován počet kontejnerů na 
separovaný sběr ve smyslu požadavků občanů, svozové firmy SmP a úřadů 
městských obvodů. V roce 2014 došlo oproti roku 2013 k navýšení o 100 ks 
kontejnerů (sklo, plasty, papír) tj. o 9,5%, počet výsypů se zvýšil o 6 927 tj. o 
9,3%. V roce 2014 došlo oproti roku 2013 k navýšení o 600 ks kontejnerů 
(bioodpad) tj. o 66,6%, důvodem je rozšíření sběru do nové části teritoria 
města. ukončit 1.1./10, 5

4 C.1.1.4 Rozšíření BRKO na území celého města 2013 -
OŽP, Služby města 
Pardubic

splněno

V souladu se směrnicí RmP 1999/31/ES z 26.4.1999 o skládkách odpadů. Kde 
tato směrnice obsahuje opatření k postupnému snižování biologických odpadů 
ukládaných na skládku a v souladu s Plánem odpadového hospodářství města 
Pardubic, dochází v rámci plánovaných etap, k rozšíření služby odděleného 
sběru bioodpadu v rámci zástavby rodinných domů na území celého města. V 
roce 2014 bylo do sběru BRKO zapojeno již 1841 účastníků. Meziročně je 
přihlášeno o 600 účastníků více. evidovat 1.1./10, 5

5 C.2.1.1

Dokončení realizace rekonstrukce biologické čističky odpadních vod jako investice 
VAKu a.s. tak, aby investiční výdaje s touto nezbytnou rekonstrukcí související 
neměly negativní dopad na růst cen vodného a stočného 2014 VAK

splněno
Modernizace BČOV byla dokončena, zkušební provoz ukončen k 31.12.2014. 
01/2015 zahájen trvalý provoz a provozovatelem od tohoto data je společnost 
VAK. K negativnímu dopadu na výši vodného a stočného nedošlo. Pro rok 2015 
je zachována stejná výše jako v roce 2014. ukončit

6 C.2.2.1 Zajistit dostavbu kanalizační sítě na území MO VI 2014 - VAK

rozpracováno

V obvodu VI byly připravovány opravy a dostavby kanalizačních stok v ulicích 
Dlouhá a K Rybníčku. Tyto akce nebyly po dohodě s odborem realizovány 
vzhledem k nutnosti koordinovat tyto akce s rekonstrukcemi komunikací. Tyto 
rekonstrukce nebyly z objektivních důvodů připraveny. Připravována akce 
Kanalizace - ul. Pražská v Popkovicích ve spolupráci s ŘSD. Vzhledem ke 
složitosti a délce přípravy VŘ přesunuta na rok 2015. Kanalizaci v ulici Pražská 
bude v roce 2015 realizovat VAK Pardubice, ze svých investičních prostředků. 
Poté ŘSD provede rekonstrukci komunikace a MO VI rekonstrukci chodníků. evidovat 2



7 C.3.1.1
Aktualizace pasportu zeleně ve městě s postupnou podrobnou inventarizací 
veřejných zelených ploch města 2013 - OŽP, OHA

splněno - částečně

Aktualizace pasportu se provádí průběžně po dohodě se zástupci MO. V roce 
2015 bude provedena aktualizace dle jejich požadavků (vítěz VŘ schválen RmP 
04/2015). V 11/2014 byla dokončena a zkolaudována revitalizace parku Na 
Špici, jejíž součásti byla inventarizace a následný pěstební zásah. Probíhá 
revitalizace Tyršových sadů s termínem dokončení 6/2015, jejíž součástí je 
inventarizace a pěstební zásah. Studie revitalizace parku Stará vojenská 
plovárna je dopracována do DPS. Projekt je připraven k realizaci, součástí 
projektu je inventarizace zeleně, na jejímž základě proběhl pěstební zásah. 
Studie Náhrdelník Chrudimky je dopracována do DUR, po získání ÚR bude 
zpracována DSP a DPS tak, aby byl projekt připraven k realizaci. Proběhla 
inventarizace zeleně, na jejímž základě je možné provést pěstební zásah. evidovat 1.4./13,2

8 C.3.1.2 Zpracovat metodiku jednotného managementu údržby zeleně ve městě 2013 - OŽP, OHA
splněno - částečně V pasportu zeleně je zpracovaný management údržby zeleně pro veřejně 

přístupné plochy ve vlastnictví města Pardubic, který se průběžně aktualizuje. evidovat 1.4./13,2

9 C.3.1.3 Zpracovat projekty veřejně zelených ploch ve městě

10 C.3.1.3.1 Park na Špici 2013 - OHA, OMI splněno 11/2014 byla dokončena a zkolaudována revitalizace parku Na Špici. ukončit

11 C.3.1.3.2 Park na Vinici - Stará vojenská plovárna 2013 - OHA, OMI splněno - částečně
Revitalizace parku Stará vojenská plovárna je dopracována do DPS. Projekt je 
připraven k realizaci. evidovat 1.4./13,2

12 C.3.1.3.3 Rekreační využíti řeky Labe 2013 - OHA, OMI
splněno - částečně Proběhla komunikace s veřejností na toto téma - workshop, plánovací setkání, 

která budou podkladem pro zadání studie (2015). evidovat 1.4.,1.5./13, 2, 

13 C.3.1.3.4 Rekeační využití řeky Chrudimka 2013 - OHA, OMI
splněno - částečně Studie Náhrdelník Chrudimky je dopracována do DUR, ÚR vydáno 24.4.2014. 

Práce na projektu pro SP pozastaveny do vyjasnění majetkových vztahů. evidovat 1.4.,1.5./13, 2

14 C.3.1.4
Zpracovat plán revitalizace a zajistit postupně revitalizaci významných krajinných 
prvků v intravilánu města, např. slepá ramena řek, lesoparky apod. 2013 - OHA, OŽP

splněno - částečně OHA zpracovala návrh koncepce lesů města Pardubic. Zpracován projekt na 
revitalizaci lesoparku Dukla, založen projektový tým  na Studánecký les. evidovat 1.4.,1.5./13, 2

15 C.4.1.1 Vypracovat strategii snižování energetické náročnosti budov v majetku města průběžně OMI
splněno

V roce 2014 zpracována analýza využitelnosti metody EPC. Zpracovány průkazy 
energetické náročnosti budov na bytové domy, MŠ a ZŠ. Zpracovány 
energetické audity na většinu bytových domů. ukončit 1.2./11,12,5

16 C.4.1.2 Provádět stavební úpravy směřující ke snížení energetické náročnosti budov průběžně OMI
plněno průběžně

Plněno průběžně při zateplování budov. ukončit 1.2./11,12,5

17 C.4.1.3 Provést stavební úpravy směřující ke snížení energetické náročnosti budov průběžně OMI
plněno průběžně

Plněno průběžně při zateplování budov. ukončit 1.2./11,12,5

18 C.5.1.1
Provést analýzu stávajícího stavu bytového fondu města a stanovit konečný počet 
bytových jednotek ve vlastnictví města 2014 - OMI

rozpracováno

06/2013 RmP usn. č. 4617/2013 vzala na vědomí předkládanou zprávu o 
bytovém fondu v majetku města  a uložila OMI realizovat opatření, směřující k 
uvolnění bytových domů a následnému prodeji. Po uskutečnění prodeje 
uvedených bytových domů a všech bytových jednotek, určených k prodeji, by v 
majetku města zůstalo 2045 bytových jednotek. Následně byl ZmP usn. č. 
1637/2013 schválen prodej bytového domu tř. Míru č.p. 86. Celkový počet 
bytových jednotek v majetku města po uskutečnění všech prodejů - 2041. Dále 
byl zpracován a předložen orgánům města plán údržby, rekonstrukce a oprav 
bytových domů v majetku města s výhledem do roku 2017 (Informativní zpráva 
na jednání ZmP dne 18.6.2013).  Bytovou politiku obcí v ČR s největší 
pravděpodobností podstatným způsobem ovlivní vládou připravovaná 
koncepce sociálního bydlení, která by v konečné podobě měla být přijata 
formou zákona a uloží obcím povinnosti v této oblasti. Zásadní povinností, 
kterou vláda připravuje obcím uložit, je zajištění zákonem stanoveného počtu 
bytů pro účely sociálního bydlení. Stanovení konečného počtu bytových 
jednotek ve vlastnictví města až do doby schválení  zákona o sociálním bydlení 
považujeme za předčasné. evidovat 4.3./38,39



19 C.5.1.2
Vytvoření koncepce bytové politiky města s důrazem na aktuální sociální situaci a 
demografickou křivku města (stárnutí populace, zdravotní stav, sociální situace) 2013 - OMI

rozpracováno

RmP usn. č. 3621/2012 schválila Směrnici č. 22/2012 "Pravidla pro nájem bytů v 
majetku obce" s tím, že město přednostně poskytuje do nájmu byty osobám v 
bytové nouzi, domácnostem s nižšími příjmy, které nemohou na zajištění svého 
bydlení finančně participovat, a osobám se zvláštními potřebami z hlediska 
věku a zdravotního stavu. Bytovou politiku obcí s největší pravděpodobností 
podstatným způsobem ovlivní  vládou připravovaná koncepce sociálního 
bydlení, která v konečné podobě měla být přijata formou zákona a uloží obcím 
povinnosti v této oblasti. Koncepce bytové politiky města Pardubice by měla 
být zpracována ve vazbě na tuto zákonnou normu. evidovat

3.4.,4.3./31, 
38,39

20 C.5.2.1 a)
Vyhodnotit dosud pořízené územní studie a zvážit vznik nových lokalit vhodných pro 
bytovou výstavbu bytových domů 2013 -

OHA, zpracovatel 
nového ÚP splněno - částečně

Plněno průběžně při procesu tvorby nového územního plánu - studie 
"Masarykovy kasárny" (kombinace rodinné i bytové domy). evidovat 3.2./1,2,27, 28

21 C.5.2.1 b)
Vyhodnotit dosud pořízené územní studie a zvážit vznik nových lokalit vhodných pro 
bytovou výstavbu rodinných domů 2013 - 

OHA, zpracovatel 
nového ÚP splněno - částečně

Plněno průběžně při procesu tvorby nového územního plánu - studie 
"Masarykovy kasárny" (kombinace rodinné i bytové domy). evidovat 3.2./1,2,27, 28

22 C.5.3.1 Regenerace panelového sídliště Karlovina 2008 - 2013 městské obvody splněno - částečně
Plněno dle Projektu regenerace panelového sídliště Karla IV. a dle dotačních a 
vlastních finančních zdrojů. evidovat 1.4./13,2

23 C.5.3.2 Regenerace panelového sídliště Závodu míru 2008 - 2013 městské obvody splněno - částečně
Plněno dle projektu Revitalizace panelového sídliště nábřeží Závodu míru a dle 
dotačních možností a vlastních zdrojů. evidovat 1.4./13,2

24 C.5.3.3 Regenerace panelového sídliště Polabiny - Pravý břeh Labe 2008 - 2013 městské obvody splněno - částečně
Plněno dle Programu regenerace panelových sídlišt Pardubice - Pravý břeh Labe 
a dle dotačních a vlastních finančích zdrojů. evidovat 1.4./13,2

25 C.5.3.4 Regenerace panelového sídliště Dubina 2008 - 2013 městské obvody splněno - částečně
Plněno dle Programu regenerace panelových sídlišť - Pardubice - sídliště 
DUBINA a dle dotačních a vlastních finančních zdrojů. evidovat 1.4./13,2

26 C.5.3.5 Regenerace panelového sidliště Černá za Bory 2008 - 2013 městské obvody splněno - částečně
Plněno dle projektu Regenerace panelového sídliště Černá za Bory a dle 
dotačních možností a vlastních finančních zdrojů. evidovat 1.4./13,2

27 C.5.3.6 Regenerace sídliště Dukla 2008 -2013 městské obvody splněno - částečně
Plněno dle harmonogramu Integrovaného plánu rozvoje města - Sídliště Dukla a 
Višňovka. evidovat 1.4./13,2

28 C.5.3.7 Regenerace sídliště Višňovka 2008 -2013 městské obvody splněno - částečně
Plněno dle harmonogramu Integrovaného plánu rozvoje města - Sídliště Dukla a 
Višňovka. evidovat 1.4./13,2

29 C.6.1.1 Aktualizace plánu čištění města 2013 - OD
splněno

Plán čištění města se průběžně aktualizuje. ukončit

není 
rozvojovým 
cílem

30 C.6.1.2
Úklid a opravy komunikací realizovat s důrazem na eliminaci rozptýlených 
prachových částic 2013 - OD splněno

K čištění dochází pravidelně, v případě stavebních úprav je posílena intenzita 
čištění. ukončit 1.3.,1.4./6

31 C.6.1.3 Postupná rekonstrukce chodníků a cest na území města 2013 - OD plněno průběžně Průběžně dle svých plánů plní městské obvody. ukončit 1.3.,1.4./6

32 C.7.1.1 Pravidelné zveřejňování výsledků měření kvality ovzduší 2013 - OŽP

splněno
Na území města jsou provozovány 2 stanice automatického imisního měření 
AIM - stanoviště Pardubice - Dukla a Rosice nad Labem. Výsledky měření kvality 
ovzduší jsou průběžně zveřejňovány a vyhodnocovány na stránkách ČHMÚ. ukončit 1.3./6

33 C.7.1.2 Analýza možnosti zavedení nízkoemisních zón 2013 - OHA, OŽP

splněno

Dle §14 odst. 2) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší lze na průjezdním 
úseku dálnice nebo silnice nízkoemisní zónu stanovit pouze v případě, že na 
území obce mimo nízkoemisní zónu anebo mimo zastavěné území téže nebo 
sousední obce, existuje jiná dálnice nebo silnice stejné nebo vyšší třídy, po 
které je možné zajistit obdobné dopravní spojení. Vzhledem k neexistenci 
obchvatu Pardubic je zavedení nízkoemisní zóny pro město Pardubice v 
současné době složité, a to právě z důvodu zajištění výše uvedeného 
požadavku. ukončit 1.3./6



34 C.7.1.3 Zpracovat program snižování emisí znečisťujících látek 2013 - OŽP

splněno - částečně

Specifický cíl snižování emisí znečisťujících látek by měl především spočívat v 
optimalizaci silničního provozu a ve vybudování silničních obchvatů, kdy by 
došlo k efektivnímu snížení emisí a imisní zátěže z automobilové dopravy. Pro 
omezení produkce emisí z dopravy je třeba zajistit v co nejkratším termímu 
vybudování zejména SV obchvatu. Dalším opatřením vedoucím ke snižování 
znečištování ovzduší může být budování či rekonstrukce zastávek a přestupních 
terminálů veřejné dopravy. S tímto bodem souvisí i ekologizace dopravních 
prostředků, tedy nákup vozidel veřejné dopravy se zřetelem na ekologický 
provoz, včetně vozidel používajících alternativní paliva. V této oblasti by mělo 
dojít ke spolupráci s DpmP. Tato společnost testovala na konci roku 2014 
provoz ekologického minibusu. Vzhledem k přítomnosti průmyslu ve značné 
hustotě je cestou ke zlepšení ovzduší také omezování prašnosti v areálech a v 
jejich okolí např. budováním zpevněných komunikací v areálech závodů, 
ozeleněním areálů popř. pravidelným čištěním a údržbou otevřených ploch 
areálů. Za podpůrné opatření lze považovat podporu monitoringu kvality 
ovzduší vhodně zvolenou formou. ukončit 1.3./6

35 C.8.2.1 Podpora projektů se zaměřením na odpadové hospodářství 2013 - OŽP

splněno - částečně

V souladu s dotačním titulem - Program podpory ekologické výchovy a osvěty 
jsou podporovány projekty se zaměřením na podporu odpadového 
hospodářství, zejména pak prostřednictvím ekovýchovných programů 
Ekocentra Paleta (Odpady, Separovaný sběr). Odbor životního prostředí MMP 
ve spolupráci s Ekocentrem PALETA připravil v roce 2014 pro pardubické MŠ a 
ZŠ vzdělávací kampaň zaměřenou na problematiku odpadů. Ekocentrum 
PALETA nabízelo v rámci této kampaně pro školní rok 2013 - 2014 ekologické 
vzdělávací programy s odpadovou tématikou (Třídění odpadů, Elektroodpady). ukončit 1.6./5,6

36 C.8.2.2 Podpora projektů se zaměřením na obnovitelné zdroje energie 2013 - OŽP

splněno - částečně
V souladu s dotačním titulem - Program podpory ekologické výchovy a osvěty 
jsou podporovány projekty se zaměřením na podporu odpadového 
hospodářství, zejména pak ve prospěch obnovitelných zdrojů - rozvoj povědomí 
občanů v oblasti vzdělávání, osvěty a propagace OZE. ukončit 1.6./5,6

Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru  

Komentář odborů stanovisko 
KPS

Návaznost na 
aktuální SPRM 
2014-2025/ Kód 
cíle/indikátor 

1 D.1.1.1

Vybudovat nový terminál letiště, který bude odpovídat jak schengenským 
podmínkám, tak potřebám rostoucího počtu přepravených cestujících, a rozšíří 
odbavovací prostor pro cestující 2014 - EBA, město Pce, PK

nesplněno

Akcionáři EBA a.s. (město 66 %, kraje 34 %) budou na jednání zastupitelstev 
rozhodovat o nových podmínkách spolufinancování výstavby terminálu s 
posílením vlastních zdrojů EBA a.s. formou zvyšování základního kapitálu 
(důvodem je aktuální pokles tržeb). evidovat 3.1./25

2 D.1.1.2
Podpořit projektovou přípravu a EIA na přeložku 1/2 v jižní variantě, která zajistí 
dopravní napojení letiště 2014 - OD, město Pardubice splněno - částečně Stavba ŘSD - 2013 proběhla trasování této jižní varianty za účasti OD evidovat

2.1.,3.1.,4.4./40
,41

3 D.1.1.3 Podporovat vybudování další infrastruktury související s letištěm 2014 - EBA, OHA

nesplněno

Pokračuje příprava výstavby terminálu. Z hlediska ÚPD rozvoji infrastruktury nic 
nebrání. OHA pořídil vyhledávací studii na (silniční) západní tangentu města, 
která by měla napojit také letiště. Studie bude představena novému vedení 
města. Měla by být zanesena v novém Územním plánu města Pardubic a 
iniciována příslušná aktualizace Zásad územního rozvoje Pardubického kraje. evidovat 3.1.,4.4./40,41

4 D.1.2
Podporovat splavnění Labe do Pardubic a vybudování říčního přístavu na Labi včetně 
jeho dopravního napojení průběžně vedení města

průběžně plněno

Odbor hlavního architekta MMP pořídil vyhledávací studii na (silniční) západní 
tangentu města, která by měla napojit zejména přístav a logistické centrum na 
nadřazenou komunikační síť. Tato komunikace by měla být zanesena v novém 
Územním plánu města Pardubic a iniciována příslušná aktualizace Zásad 
územního rozvoje Pardubického kraje. Opakovaně probíhají jednání s 
Ředitelstvím vodních cest. evidovat

2.1.,1.5.,4.4./14
,40,41 

D. Doprava



5 D.1.3

Koordinovat železniční dopravu s ostaní dopravou a podporovat modernizaci trati 
Chrudim - Pardubice - Hradec Králové, včetně přeložky na Chrudim, v souladu s 
územním plánem Hradecko-pardubické aglomerace a územními plány měst a krajů průběžně vedení města

průběžně plněno

Odbor hlavního architekta MMP se účastní jednání k přípravným pracím na 
úpravách železničního uzlu Pardubice. V současné době je dokončována studie 
proveditelnosti Uzel Pardubice, která řeší úpravu kolejové části) hlavního 
nádraží včetně zapojení přeložky trati od Chrudimi. V průběhu června či 
července 2015 by měly být zahájeny práce na dokumentaci ke zdvojkolejnění 
trati na Hradec Králové evidovat

2.1.,4.4./15,40,
41

6 D.1.4.1
Při přípravě nového územního plánu věnovat dopravě zvláštní pozornost a 
informovat zastupitelstvo města o navrhovaných řešeních 2013 - OHA, zpracovatel ÚP

splněno - částečně

OHA úzce spolupracuje se zpracovatelem nového územního plánu. Ten v rámci 
zpracování provedl revizi (racionalizaci) návrhové komunikační sítě oproti IV. 
změně platného ÚP. Pro informovanost ZmP pořádal OHA worshopy pro 
zastupitele se zpracovatelem ÚP. Dále OHA předkládá na každé zasedání ZmP 
informativní zprávu o průběhu pořizování územně plánovací dokumentace. evidovat

2.1./15, celý 
pilíř 2, MI 6,7…

7 D.2.1
Vytvořit podmínky a pomáhat při rychlé přípravě pro urychlené vybudování 
jihovýchodního obchvatu průběžně vedení města, OD

nesplněno

Proběhlo jednání s ŘSD 11.3.2015 s žádostí o možné další úpravě JV obchvatu 
jako investice státu za účasti primátora města, ŘSD - ing. Vébr, Ing. Rozinek, Ing. 
Bakajsa. V současné době probíhá jednání se zpracovatelem 19. změn ÚP 
(AURUM) a projekční organizací ŘSD - SUDOP Praha o koordinaci staveb 
Propojka pod Břízkami - Kyjevská a JV obchvatem. evidovat

2.1.,2.3.,4.4./6,
40,41

8 D.2.2 Vytvořit podmínky a usilovat o urychlené vybudování severovýchodní tangenty průběžně vedení, města, OD

splněno - částečně

Zpracována dokumentace k územnímu řízení, která se následně projednala na 
SÚ a bylo vydáno ÚR , které nabylo právní moci. V rámci nabytí právní moci se 
město vypořádalo s připomínkou p. Řehounka (vlastník nemovitosti). 
/Zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP). Následovat budou 
výkupy pozemků. evidovat

2.1,2.3.,4.4./40,
41,6

9 D.2.3

Podporovat výstavbu přeložky I/2 (jižní varianta i severní varianta tak, aby v případě 
výstavby jižní varianty jako přeložky I/2 (investorem ŘSD) existovala vždy též severní 
varianta jako komunikace II. nebo III. třídy (investorem kraj) umožňující napojení 
městských částí Staré Čívice, Popkovice a Svítkov a napojení průmyslové zóny Staré 
Čívice na komunikaci I/37 v  místě u sv. Trojice (za Hypernovou) pro zajištění 
rychlého spojení s D11 průběžně vedení města, OD

nesplněno
V současné době OMI vydal objednávku na zpracování studie „ Napojení 
městských částí Staré Čívice, Popkovice a Svítkov a napojení průmyslové zóny 
Staré Čívice na komunikaci I/37 v  místě u sv. Trojice“ evidovat

2.1.,2.3.,4.4./40
,41,6

10 D.2.4

Iniciovat a podporovat realizaci rozšíření komunikace I/37 na 4 pruh tak, aby 
prioritně bylo její rozšíření realizováno v nejkritičtějším úseku sv. Trojice - křižovatka 
PARAMO průběžně Vedení města, OD

splněno Realizace II. etapy jako rozšíření komunikace na pětipruh. Zahájení v roce 2014. 
Dokončení v roce 2017. ukončit

2.1.,4.4./40,41,
6

11 D.3.1.1 Vypracovat seznam zásadních dopravních staveb na území města Pardubic každoročně OD, OMI, ŘSD splněno
Zásadní dopravní stavby stanoveny. I. a II. etapa Trojice, SV obchvat, JV 
obchvat, propojka S.K. Neumanna - Kyjevská. ukončit

2.1.,4.4./40,41,
6

12 D.3.1.2
Společně se zodpovědnými institucemi (KÚPK, SÚS, ŘSD) zpracovat plán výstavby a 
rekonstrukce zásadních dopravních staveb 2014 OD,OHA

splněno

Plán výstavby a rekonstrukcí stanoven. Dokončené a rekonstruované stavby 17. 
listopadu, Palacha, Teplého, Chrudimská, Hradecká, Poděbradská, třída Míru. V 
investičních stavbách s KÚPK, plán splněn.  S ŘSD v investičních stavbách se 
plán plán plní, hotova I. etapa Trojice, probíhá II. etapa Trojice. Zpracovává se  
dokumentace ke stavebnímu řízení na SV obchvat a projednává se změna ÚR na 
JV obchvat. ukončit 2.1./15

13 D.3.2.1
Vypracovat systém parkování ve městě se systémem parkovacích zón, se zahrnutím 
rekonstrukcí vnitrobloků, eventuálně rozšiřováním zóny placeného stání  průběžně OD

splněno

V roce 2014 vydáno nařízení č. 1/2014 o placeném stání na místních 
komunikacích. Zjednodušení orientace v parkování pro abonenty a rezidenty (z 
6 zón vytvořeny 3). Obnova a navýšení parkovacích automatů na základě 
výběrového řízení v roce 2011, 2012, 2013 a 2014.V budoucnu bude projektově 
řízeno. evidovat 2.6./6,7

14 D.3.2.2
Zajistit zpracování analýzy potřebnosti záchytného parkoviště pro systém P + R a P + 
G 2013 - OD, OHA

nesplněno
Bude řešeno až v rámci nového SPRM - bude stanoven projektový tým pro 
"Inteligentní dopravní systém v Pardubicíh, který zpracuje koncepční řešení 
parkování v Pardubicích. evidovat 2.6./6,7

15 D.3.2.3 Zajistit zpracování vyhledávací studie pro umístění parkovacích domů 2013 - OD, OHA

nesplněno

OHA vytipoval lokality ve městě, které by z urbanistického hlediska mohly 
sloužit koncentrovanému parkování. Studii je třeba dopracovat a posoudit 
lokality také z hlediska dopravně - inženýrského (zejména otázku dopravního 
napojení. Bude zřejmě řešeno v rámci projektového týmu doprava v klidu (viz 
bod 3.2.2) evidovat 2.6./6,7

16 D.3.2.4 Podporovat soukromé investory pro budování parkovacích domů průběžně OD, OHA nesplněno Podpora probíhá. ukončit 2.6./6,7

17 D.3.3.1
Vypracovat dlouhodobý plán hospodaření s vozovkou (plán rekonstrukce a oprav 
městských komunikací) 2013 OD, UMO splněno Plán hospodaření vypracován, doplňován průběžně. evidovat 2.1./15



18 D.3.3.2
Zajistit realizaci aktivit definovaných v dlouhodobém plánu rekonstrukcí a oprav 
městských komunikací 2013 OMI, UMO

nesplněno Dlouhodobý plán nemá OMI k dispozici, opravy jednotlivých komunikací 
probíhají dle požadavku OD a finančních možností městského rozpočtu. evidovat 2.1./15

19 D.4.1.1 Optimalizovat sítě MHD 2014 - DpmP, OD

průběžně plněno

Optimalizace sítě MHD se provádí kontinuálně a reaguje na potřeby města a 
jednotlivých dalších objednatelů, městských obvodů a zaměstnavatelů v 
Pardubicích a okolí. Změny jsou prováděny vždy k celostátně vyhlášeným 
termínům. evidovat 2.2./16,17, 18

20 D.4.1.2

Trolejové vedení Vozovna Dukla - Hlavní nádraží…vybudovat nové trolejové vedení, 
které výrazně zkrátí dobu nájezdovosti trolejbusů na linky a současně vytvořit 
alternativu pro případ neprůjezdnosti podjezdu na ulici 17. listopadu 2014 - DpmP

splněno - částečně V roce 2014 byla započata spolupráce s ŘSD při rekonstrukci nadjezdu 
PARAMO, při kterém byly osazeny první trakční stožáry. evidovat 2.2./16,17, 18

21 D.4.1.3
Zatrolejování trasy Pardubičky - Černá za Bory…vybudovat nové trolejové vedení do 
průmyslové zóny Černá za Bory 2014 - DpmP

nesplněno
V roce 2015 vyhlásí DpmP výběrové řízení na projektovou dokumentaci ve 
stupni DUR a DSP. DpmP bude aktivně žádat o dotace z titulů OPD2, kde jsou 
alokovány finanční prostředky na výstavbu drážní infrastruktury. Předpoklad 
2015 projekčně a 2017 stavebně. evidovat 2.2./16,17, 18

22 D.4.1.4
Modernizace odbavovacího systému MHD ve vazbě na systémy ostatních dopravců 
(IDS) 2014 DpmP

splněno - částečně Připravuje se dokumentace k modernizaci, která bude realizována v letech 2016 
-2017 společně s Hradcem Králové. Dále se plánuje zapojení do IDS. evidovat 2.2./16,17, 18

23 D.4.1.5 Zpracování projektové dokumentace dostavby trolejbusové tratě do Ohrazenic 2014 DpmP

splněno - částečně
Zpracována projektová dokumentace ve stupni DUR, pracuje se na dalším 
stupni, tedy DSP. V roce 2015 bude vydáno jak územní, tak pravděpodobně i 
stavební povolení. Realizace z dotačního programu OPD2 v roce 2016. evidovat 2.2./16,17, 18

24 D.4.1.6
Zpracovat studii proveditelnosti pro preferenci MHD (vyhrazené BUS pruhy, 
preference na světelných křižovatkách atd.) 2014 DpmP

splněno - částečně BUS pruhy zrealizovány na koridoru Náměstí Republiky, Sukova třída, 
Masarykovo náměstí. Další rozšíření bude předmětem dalších studií. evidovat

2.2.,2.3./16,17, 
18

25 D.4.1.7
Zpracovat systém modulů inteligentní silniční dopravy (kamerový systém, 
monitoring dopravy, dopravní portál) 2014 - DpmP. splněno - částečně

U kamerového systému bylo ukončeno výběrové řízení, zahájení realizace 
proběhne v roce 2015. evidovat 2.3./6,7

26 D.4.2.1 Postupná realizace bezbariérových tras 2014 - OD, OŠKS splněno - částečně V rámci nových staveb realizace bezbariérových opatření. ukončit 2.4./19,20

27 D.4.3.1 Zajistit dopracování generelu cyklostezek a cyklotrasy průběžně OD splněno
V rámci OHA zpracován cyklogenerel pro Pardubice. Na vědomí vzat Komisí pro 
dopravu, RmP i ZmP. ukončit 2.5./21

28 D.4.3.2 Vypracovat dlouhodobý plán budování a oprav cyklostezek a cyklostras průběžně OD, OHA

nesplněno

OHA pořídil akční plán ParduBIKE2018. RmP 30.3.2015 schválila projektový 
záměr. Materiál sumarizuje veškeré připravované akce v oblasti budování 
infrastruktury pro cyklisty a nastavuje realistický plán postupné přípravy a 
realizace.   evidovat 2.5./21

29 D.4.4.1 Zpracovat finanční a časový harmonogram realizace projektu ve vazbě na IPRM 2013 OSRM, EO průběžně plněno
Finanční a časový harmonogram je zpracován, průběžně kvartálně hodnocen a 
případně aktualizován. ukončit

30 D.4.4.2 Realizace projektu Rekonstrukce třídy Míru 2014 OMI, EO, OSRM splněno - částečně Akce realizována, dokončení v roce 2015. ukončit

* nemá vazbu na nový Strategický plán rozvoje města 2014 -2025



Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru 

Komentář odborů stanovisko 
KPS

Návaznost na 
aktuální SPRM 
2014-2025/ Kód 
cíle/indikátor 

1 A.1.2.1

Prosazovat napojení MPZ Staré Čívice v severní nebo jižní trase spolu s napojením 
budoucího přístavu 2013 - vedení města, OMI

splněno - částečně
Poradou vedení rozhodnuto o zadání vytyčení trasy spojující lokalitu 
Průmyslové zony S-Č s trasováním podél hlavního žel. koridoru až k silničnímu 
nadjezdu a následně severně od žel.koridoru k zaústěním do MÚK Trojice. Tato 
trasa jako jediná umožňuje též napojení přístavu Pce. evidovat

3.1.,4.4./22,25,
2

2 A.1.2.2

Zajistit politickou podporu vybudování jihozápadní tangenty s budoucím připojením 
na jihovýchodní obchvat a napojení zóny v Černé za Bory - viz KO Doprava D.2.3 průběžně vedení města

nesplněno
Řešení je uvedeno v návrhu nového ÚP. Realizace je odpovědností ŘSD. evidovat

2.1.,2.3.,4.4./2,
6

3 A.2.2.1

Přehodnotit územní plán, zda-li je nabídka rozvojových ploch ve městě dostatečná, a 
to jak z hlediska kapacitního, tak i funkčního 2013 - KP, OHA

splněno - částečně Probíhají práce na novém územním plánu.
evidovat 3.1./24,25

4 A.2.2.4

Vytipovat nové lokality pro podnikatelské zóny především pro terciální sféru např. 
služby, obchod apod. (Jesničánky, Nemošice, Staročensko…) 2013 - KP, OHA

splněno - částečně Probíhají práce na novém územním plánu. evidovat 3.1./23,24

5 A.5.1.1

Zpracovat koncepce (aktualizace) poslání a rozvoje jednotlivých akciových 
společností s významným akcionářským podílem města (nad 40%) 2014 -

zástupci města v 
představenstvu, 
FSaKS

splněno - částečně V rámci schválení investičních priorit akciových společností.
evidovat 4.3./38,39,9

Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru 

Komentář odborů stanovisko 
KPS

Návaznost na 
aktuální SPRM 
2014-2025/ Kód 
cíle/indikátor 

1 B.1.2 Optimalizovat využití stávajících budov sloužících pro potřebu městské správy 2013 -

KT, vedení města, 
OMI

splněno - částečně

2012 - 2013 došlo k přemístění celého OSV do objektu u Divadla 828, OD byla 
většina agendy přemístěna do budovy nám. Republiky 12. 2014 - v budově 
radnice byla zřízena nová místnost pro záložní server MmP. Ve Štrossově ul. 44 
byl jako pilotní projekt představen nový informační systém pro návštěvníky 
úřadu včetně elektronického kiosku, tento systém bude postupně aplikován ve 
všech budovách úřadu. Došlo k přestěhování všech pracovišť OMI do budovy U 
Divadla 828. evidovat 4.1./34,35

2 B.1.3 Optimalizovat systém organizace městské veřejné správy 2013 - vedení města, KT

splněno - částečně

Při formulaci úkolu byla vždy diskutována politická otázka uspořádání města z 
hlediska rozčlenění na městské obvody, resp. otázka jejich kompetencí. To je v 
rámci priority 1.3 zřejmě nejzásadnější téma, na nějž však v minulém volebním 
období nebyla kvůli roztříštěnosti názorů jednotlivých politických subjektů 
nalezena odpověď, rep. převažující politický konsensus. co se týče samotného 
magistrátu města, došlo v období 2013 až dosud k některým organizačním 
změnám, a to zejména ke zřízení nového Odboru rozvoje a strategie. 
Podstatným systémovým krokem je i zavádění Projektového řízení. evidovat 4.1./34,35

3 B.1.5.1 Konsolidace správy IT (město obvody, organizace města) 2014 OIT, KT

splněno - částečně

Projekt odstartoval v roce 2012, kdy byl jako první městský obvod do IT správy 
zařazen ÚMO V a ÚMO 6. Dále následovalo: 06/2013 - ÚMO 7, 11/2013 - ÚMO 
2, 03/2014 - ÚMO 4. V rámci konsolidace IT je sjednocena správa IT na ÚMO 2, 
4, 5, 6, 7 a MP Pardubice. ÚMO 1 a 3 - bude záležet na výsledku politických 
jednání.  evidovat 4.1./34

4 B.1.5.2 Optimalizace nákladů v rámci úřadu 2013 OIT, KT
splněno - částečně

2013 - nasazení systému na optimalizaci tisku - UNIFLOW. Postupně se tímto 
systémem vybavují všechny multifunkční tiskárny a budou vytvořeny ceníky pro 
tisk. evidovat

4.1.,4.3./34, 
38,39

A. Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly

B. Přitažlivé, aktivní město - sociální oblast, kultura, sport, volný čas a cestovní ruch



5 B.1.6.2 Rozhodnout o struktuře a způsobu fungování metropolitní sítě 2013 - 2014

RmP, ZmP, vedení 
města

nebylo rozhodnuto

Metropolitní optická síť je ze 4/5 provozována v režimu pronájmu. MmP vlastní 
optické kabely, ale chráničky, kde jsou kabely uloženy jsou ve vlastnictví O2, 
resp. právního nástupce. Smlouva o pronájmu MmP zavazuje, že nebude 
provozovat po optických kabelech, které jsou v pronajatých chráničkách, služby, 
které by mohly být pro O2 konkurenční. (Příklad pronájem kabelu jiné 
společnosti, která má obdobné zaměření jako O2. Tato problematika bude 
otevřena na jednání Komise pro strategii v roce 2015. evidovat 4.1./34

6 B.1.6.3

Stanovit podmínky jak ekonomické, tak technické pro připojení do metropolitní sítě 
pro ostatní organizace a firmy 2013 -2014

OIT, RmP, ZmP, 
vedení města

nesplněno

Tento cíl vznikl za doby, kdy město uvažovalo, jakým směrem by se využití 
metropolitní sítě mělo ubírat. Při plnění však město narazilo na odpor 
pronajímatele, poskytovat prostor ve svých HDPE trubkách jiným, komerčním, 
konkurenčním subjektům. V současnosti má město zájmové lokality již 
propojené a poskytovat metropolitní síť komerčně se nepodaří v souvislosti s 
tržním prostředím. evidovat 4.1./34

7 B.1.6.4

Spolupracovat s Krajským úřadem a Univerzitou Pardubice, které mají ve městě 
podobný záměr 2013 -2014 OIT, KT

nesplněno

Jedná se o kontinuální cíl. V případě budování Portálu občana bude spolupráce 
s těmito a dalšími institucemi nutná. Za rok 2013 prozatím nebyl nalezen 
společný záměr, který by bylo možné realizovat, nicméně komunikace se 
zástupci UPCE a KrÚ Pardubice je nadále aktivní. evidovat 4.4./41,2

8 B.1.7.1

Vybudování Call centra jako centrálního bodu pro poskytování informací týkající se 
zpočátku magistrátu města, později rozšířit i o další instituce 2013 - 2014 OIT, KT

splněno - částečně

Projekt byl naplánován již v roce 2012, kdy byla možnost čerpat finanční 
prostředky z IOP. Výzva pro MmP dopadla neúspěšně, projekt byl proto 
odložen. V roce 2014 byla vypsána nová výzva z IOP, ze které je opět možnost 
projekt zrealizovat. Cíl navazuje plynule na projekt IP telefonie, který byl v roce 
2013 implementován. evidovat 4.1./34,2

9 B.1.7.2

Implementace elektronických formulářů - Vytvoření elektronických formulářů pro 
snazší komunikaci mezi občanem a úřadem 2013 - 2014 IOT, KT

splněno - částečně

Projekt byl plánován již v roce 2012, kdy byla možnost čerpat finanční 
prostředky z IOP. Žádost o dotaci nebyla podpořena, projekt byl proto odložen. 
V roce 2014 byla vypsána nová výzva z IOP, ze které je opět možnost projekt 
realizovat. evidovat 4.1./34,2

10 B.1.7.3 

Rozšíření funkce Pardubické karty, zvýšení možnosti jejího využití a atraktivnosti pro 
občany města 2014 - DpmP, vedení města

splněno - částečně

2014 - realizace projektu "Pardubická karta - jsme vám zase blíž". V rámci 
tohoto projektu. U příležitosti basketbalového a hokejového zápasu měli 
fanoušci možnost zdarma si pořídit Pardubickou kartu a zakoupit 
prostřednictvím karty vstupenky na další zápas zdarma nebo za zvýhodněnou 
cenu. Po celou dobu zápasů otevřen informační stánek DpmP. evidovat 4.7./48,2

11 B.2.1.2

Připravit projekt zaměřený na vybudování podporovaného a chráněného bydlení pro 
osoby s různým typem postižení 2013 - OSV

částečně splněno

Město poskytuje dlouhodobě byty pro osoby s různým typem postižení, dosud 
se nepostupovalo dle uceleného projektu, ale byla realizována dílčí opatření k 
naplnění cíle. V roce 2014 se jednalo o 36 bezbariérových bytů, 7 bytů určených 
pro kienty Péče o duševní zdraví a o 2 byty pro potřeby Domova pod Kuňkou. 
Vedle toho město realizovalo Program podporovaného bydlení, který měl za cíl 
pomáhat lidem, kteří mají ztížený přístup k nájemnímu bydlení ze sociálních 
důvodů. Do tohoto programu bylo od r.2008 do r. 2014 zařazeno 15 rodin. 
Následně bude řešeno formou projektu "Koncepce dostupného bydlení". evidovat

4.6.,3.4./45, 
46,31,2

12 B.2.1.4 Zpracovat koncepci prorodinné politiky na území města 2013 - OSV nesplněno
Záměr zpracování Koncepce prorodinné politiky v Pardubicích je oficiálně řešen 
až v souvislosti se vznikem Komise pro rodinu 2015.  evidovat 4.6./46,2

13 B.3.1.1 Zpracovat koncepci školství města Pardubic (analýza současného stavu) 2013 OŠKS

splněno - částečně

2013 - RmP předložena informativní analýza současného stavu v předškolním a 
školním vzdělávání a prognózou vývoje kapacity Š a ŠZ, která byla konzultována 
s KVV komisí. 2014 - pokračují práce na koncepčním materiálu pro školství. Byla 
zpracována aktuální prognóza vývoje naplněnosti základních škol. Tento 
materiál byl předán vedení města. Úkol zpracování koncepce přechází do AP 
2015.                  evidovat 4.5./42,43, 44,2



14 B.3.1.4

Rozvíjet sociální partnerství škol a školských zařízení a síťování - partnerství, 
spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a 
mezi školami, školskými zařízeními a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání průběžně OŠKS

splněno - částečně

Byla navázána spolupráce mezi některými pardubickými MŠ a jinými MŠ z ČR 
nebo ze zahraničí. V rámci projektů Vzdělávací mozaika a Vzdělaná ředitelka se 
uskutečňují vzájemné stáže. Sociální partnerství škol se rozvíjí v rámci území 
města i PK - partnerství v projektech, tematické partnerství. K výměně 
zkušeností přispívá také činnost poradního sboru ředitelek MŠ. evidovat 4.5./2

15 B.3.2.1

Zpracovat dlouhodobý plán oprav budov, revitalizace výukových zařízení MŠ, ZŠ, 
DDM a ZUŠ a každoročně předložit zastupitelstvu města průběžně OŠKS splněno - částečně

Plán revitalizace oprav je zpracován a průběžně doplňován. Realizovány jsou 
akce dle přidělených finančních prostředků. evidovat 4.5./44,2

16 B.3.3.1 Zpracovat analýzu potřebnosti a ekonomiky provozu jeslí v Pardubicích průběžně OŠKS

splněno - částečně

V letech 2013/14 a 2014/15 byly maximálně naplněny pardubické MŠ a i jesle 
Ratolest umístily část dětí, které by jinak šly do mateřských škol (tříleté děti). 
Analýza potřebnosti probíhá formou zjištění statistických dat. Splněno částečně 
– přesunuto do r. 2015 z důvodu očekávané novely zákona č. 247/2014 Sb. o 
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících 
zákonů. evidovat 4.5./44,2

17 B.4.1.1

Zpracovat strategii podpory kulturního prostředí ve městě (dokončit analýzu 
stávajícího stavu a SWOT analýzu, Program podpory kultury, studie konkurence a 
spolupráce, analýza příležitostí, dotazníkové šetření s veřejností, spolupráce se 
školami, zvýšení obsahové a procesní kvality grantového řízení) 2014 OŠKS

splněno

Proces tvorby strategie byl nastartován na podzim 2012. Byl rozdělen na část 
analytickou, v rámci níž proběhla pasportizace pardubické kultury, a část 
návrhovou, během níž byla formulována strategie. Cíle a opatření, které jsou 
seřazeny pod pět oblastí rozvoje, vycházejí ze závěrů analytické části. Dne 
23.9.2014 ZmP předloženou strategii neschválilo.  evidovat 3.5./32,33,2,8

18 B.4.3.1

Zpracování mapy a seznamu (potažmo generelu) objektů a míst ve veřejném 
prostoru s potenciálem kulturní využití (např. využití technických staveb, které 
ztratily svoji funkci) - prověření transformace na kulturně komunitní zázemí či využití 
pro venkovní akce a aktivity 2014 - OŠKS, OHA

nesplněno

OHA ve spolupráci s OŠKS a ÚMO I zpracovalo k 30.1.2015 pilotně mapu 
veřejných prostranství s potenciálem pro kulturní využití, včetně popisu 
možností, či problémů, která jednotlivá prostranství vykazují. Tento podklad je 
v současnosti využíván a jednotlivými aktéry připomínkován. evidovat 3.5.,4.7./32,2,8

19 B.4.4.1

Zpracovat koncepci podpory sportu ve městě (analýza stávajícího stavu, SWOT 
anallýza, systém podpory…) 2013 OŠKS

nesplněno

Město má zpracovanou koncepci z roku 1998. Od června 2015 pracuje Komise 
pro sport na nových Pravidlech pro poskytování dotací z Programu podpory 
sportu pro rok 2016. V souladu s těmito novými Pravidly, bude třeba poté 
vytvořit novou Koncepci podpory sportu ve městě. evidovat 3.5./32,2

20 B.4.4.2 Pravidelně aktualizovat dokument Generel sportovních zařízení 2014 OŠKS, OMI
splněno - částečně Je zapotřebí aktualizovat pasport sportovních zařízení, nikoliv samotný Generel. 

Komise pro sport zatím nedoporučuje aktualizovat. evidovat 3.5./32,2

21 B.4.4.4

Podpora rekonstrukce a vzniku sportovišť pro veřejnost na celé ploše města, na 
základě výstupu z Generelu sportovních zařízení průběžně OŠKS, OMI

splněno - částečně
Rekonstrukce sportovišt je realizována na základě přidělených finančních 
prostředků z rozpočtu města a vychází z dokumentu Generel sportovních 
zařízení z roku 2008. U škol vznikají drobná sportoviště pro veřejnost. evidovat 3.5./32,2

22 B.4.5.1 Připravit projekt na výstavbu haly pro sálové sporty 2014 - OŠKS, OMI nesplněno
Hala pro sálové sporty je zařazena v koncepci Dukla sportovní, jako součást 
areálu městského stadionu na Dukle evidovat 3.5./32,2

23 B.4.5.2 Postupné dobudování zázemí sportovního areálu v Ohrazenicích 2014 - OŠKS, OMI
splněno - částečně

Je zpracována dokumentace k územnímu rozhodnutí na přístavbu a nástavbu 
zázemí objektu "nové šatny". Následně bude probíhat VŘ na zhotovitele PD ke 
stav. povolení a PD k provedení stavby. evidovat 3.5./32,2

24 B.4.5.3 Rekonstrukce sportovního areálu Na Dukle (MAS, basketbalová hala…) 2014 - OŠKS, OMI splněno částečně Zpracována objemová studie. PD na Retoping tartanového oválu. evidovat 3.5./32,2

25 B.5.1.1

Zajistit realizaci schválené koncepce ve všech 5 problémových okruzích, tj. "služby a 
infrastruktura pro rozvoj cestovního ruchu", "marketingová komunikace", 
"organizace a spolupráce pro rozvoj cestovního ruchu" a "lidské zdroje" průběžně KP, OŠKS

splněno - částečně

10-12/2014 proběhl participativní proces Mapování turistického potenciálu 
Pardubicka - základní analytická část, vyhodnocení stávající koncepce a plán 
dalšího postupu rozvoje oblasti CR města, spolupráce s aktéry cestovního ruchu 
města. Koncepce byla realizována i ve všech 5 problémových okruzích 
(Realizace projektu Městský navigační systém, Apetit festival, nové propagační 
materiály města, atd. evidovat 3.5./32,33,2,8

26 B.5.2.3

Zajistit instalaci jednotlivých prvků zpracovaného navigačního a informačního 
systému po městě 2013 - 2014 KP, OŠKS, OHA splněno - částečně

Ve spolupráci se SmP revize současného značení. 1. etapa realizace nového 
navigačního systému pro pěší v centru města. evidovat 4.7.,1.4./47,48

27 B.6.1.1

V souvislosti s připravovanou přestavbou areálu nemocnice je nezbytné ve vazbě na 
územní plán řešit její dopravní napojení a prostorové uspořádání průběžně OD, OHA

splněno - částečně Úprava křižovatky při vjezdu do nemocnice dopravními značkami a stavebními 
úpravami. evidovat 2.4./19,20

C. Životní prostředí a bydlení



Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru 

Komentář odborů
stanovisko 

KPS

Návaznost na 
aktuální SPRM 
2014-2025/ Kód 
cíle/indikátor 

1 C.1.1.1

Zpracovat analýzu variant v oblasti integrovaného nakládání s odpady, dle schválené 
koncepce odpadového hospodářství, v rámci nového plánovacího období EU (2014-
2020) 2013

OŽP, Služby města 
Pardubic

splněno - částečně

Studie nakládání s komunálními odpady ve městě Pardubice byla v roce 2014 
zpracována na základě smlouvy mezi společností Služby města Pardubice a ing. 
Pavlem Novákem. Výstupem této studie je postup multikriteriální analýzy pro 
porovnání různých variant rozvoje OH Pardubic formou příkladu hodnocení. evidovat 1.1./10, 5

2 C.1.1.4 Rozšíření BRKO na území celého města 2013 -

OŽP, Služby města 
Pardubic

splněno

V souladu se směrnicí RmP 1999/31/ES z 26.4.1999 o skládkách odpadů. Kde 
tato směrnice obsahuje opatření k postupnému snižování biologických odpadů 
ukládaných na skládku a v souladu s Plánem odpadového hospodářství města 
Pardubic, dochází v rámci plánovaných etap, k rozšíření služby odděleného 
sběru bioodpadu v rámci zástavby rodinných domů na území celého města. V 
roce 2014 bylo do sběru BRKO zapojeno již 1841 účastníků. Meziročně je 
přihlášeno o 600 účastníků více. evidovat 1.1./10, 5

3 C.2.2.1 Zajistit dostavbu kanalizační sítě na území MO VI 2014 - VAK

rozpracováno

V obvodu VI byly připravovány opravy a dostavby kanalizačních stok v ulicích 
Dlouhá a K Rybníčku. Tyto akce nebyly po dohodě s odborem realizovány 
vzhledem k nutnosti koordinovat tyto akce s rekonstrukcemi komunikací. Tyto 
rekonstrukce nebyly z objektivních důvodů připraveny. Připravována akce 
Kanalizace - ul. Pražská v Popkovicích ve spolupráci s ŘSD. Vzhledem ke 
složitosti a délce přípravy VŘ přesunuta na rok 2015. Kanalizaci v ulici Pražská 
bude v roce 2015 realizovat VAK Pardubice, ze svých investičních prostředků. 
Poté ŘSD provede rekonstrukci komunikace a MO VI rekonstrukci chodníků. evidovat 2

4 C.3.1.1

Aktualizace pasportu zeleně ve městě s postupnou podrobnou inventarizací 
veřejných zelených ploch města 2013 - OŽP, OHA

splněno - částečně

Aktualizace pasportu se provádí průběžně po dohodě se zástupci MO. V roce 
2015 bude provedena aktualizace dle jejich požadavků (vítěz VŘ schválen RmP 
04/2015). V 11/2014 byla dokončena a zkolaudována revitalizace parku Na 
Špici, jejíž součásti byla inventarizace a následný pěstební zásah. Probíhá 
revitalizace Tyršových sadů s termínem dokončení 6/2015, jejíž součástí je 
inventarizace a pěstební zásah. Studie revitalizace parku Stará vojenská 
plovárna je dopracována do DPS. Projekt je připraven k realizaci, součástí 
projektu je inventarizace zeleně, na jejímž základě proběhl pěstební zásah. 
Studie Náhrdelník Chrudimky je dopracována do DUR, po získání ÚR bude 
zpracována DSP a DPS tak, aby byl projekt připraven k realizaci. Proběhla 
inventarizace zeleně, na jejímž základě je možné provést pěstební zásah. evidovat 1.4./13,2

5 C.3.1.2 Zpracovat metodiku jednotného managementu údržby zeleně ve městě 2013 - OŽP, OHA
splněno - částečně V pasportu zeleně je zpracovaný management údržby zeleně pro veřejně 

přístupné plochy ve vlastnictví města Pardubic, který se průběžně aktualizuje. evidovat 1.4./13,2

6 C.3.1.3 Zpracovat projekty veřejně zelených ploch ve městě

7 C.3.1.3.2 Park na Vinici - Stará vojenská plovárna 2013 - OHA, OMI
splněno - částečně

Revitalizace parku Stará vojenská plovárna je dopracována do DPS. Projekt je 
připraven k realizaci. evidovat 1.4./13,2

8 C.3.1.3.3 Rekreační využíti řeky Labe 2013 - OHA, OMI
splněno - částečně Proběhla komunikace s veřejností na toto téma - workshop, plánovací setkání, 

která budou podkladem pro zadání studie (2015). evidovat 1.4.,1.5./13, 2, 

9 C.3.1.3.4 Rekeační využití řeky Chrudimka 2013 - OHA, OMI
splněno - částečně Studie Náhrdelník Chrudimky je dopracována do DUR, ÚR vydáno 24.4.2014. 

Práce na projektu pro SP pozastaveny do vyjasnění majetkových vztahů. evidovat 1.4.,1.5./13, 2

10 C.3.1.4

Zpracovat plán revitalizace a zajistit postupně revitalizaci významných krajinných 
prvků v intravilánu města, např. slepá ramena řek, lesoparky apod. 2013 - OHA, OŽP

splněno - částečně OHA zpracovala návrh koncepce lesů města Pardubic. Zpracován projekt na 
revitalizaci lesoparku Dukla, založen projektový tým  na Studánecký les. evidovat 1.4.,1.5./13, 2



11 C.5.1.1

Provést analýzu stávajícího stavu bytového fondu města a stanovit konečný počet 
bytových jednotek ve vlastnictví města 2014 - OMI

rozpracováno

06/2013 RmP usn. č. 4617/2013 vzala na vědomí předkládanou zprávu o 
bytovém fondu v majetku města  a uložila OMI realizovat opatření, směřující k 
uvolnění bytových domů a následnému prodeji. Po uskutečnění prodeje 
uvedených bytových domů a všech bytových jednotek, určených k prodeji, by v 
majetku města zůstalo 2045 bytových jednotek. Následně byl ZmP usn. č. 
1637/2013 schválen prodej bytového domu tř. Míru č.p. 86. Celkový počet 
bytových jednotek v majetku města po uskutečnění všech prodejů - 2041. Dále 
byl zpracován a předložen orgánům města plán údržby, rekonstrukce a oprav 
bytových domů v majetku města s výhledem do roku 2017 (Informativní zpráva 
na jednání ZmP dne 18.6.2013).  Bytovou politiku obcí v ČR s největší 
pravděpodobností podstatným způsobem ovlivní vládou připravovaná 
koncepce sociálního bydlení, která by v konečné podobě měla být přijata 
formou zákona a uloží obcím povinnosti v této oblasti. Zásadní povinností, 
kterou vláda připravuje obcím uložit, je zajištění zákonem stanoveného počtu 
bytů pro účely sociálního bydlení. Stanovení konečného počtu bytových 
jednotek ve vlastnictví města až do doby schválení  zákona o sociálním bydlení 
považujeme za předčasné. evidovat 4.3./38,39

12 C.5.1.2

Vytvoření koncepce bytové politiky města s důrazem na aktuální sociální situaci a 
demografickou křivku města (stárnutí populace, zdravotní stav, sociální situace) 2013 - OMI

rozpracováno

RmP usn. č. 3621/2012 schválila Směrnici č. 22/2012 "Pravidla pro nájem bytů v 
majetku obce" s tím, že město přednostně poskytuje do nájmu byty osobám v 
bytové nouzi, domácnostem s nižšími příjmy, které nemohou na zajištění svého 
bydlení finančně participovat, a osobám se zvláštními potřebami z hlediska 
věku a zdravotního stavu. Bytovou politiku obcí s největší pravděpodobností 
podstatným způsobem ovlivní  vládou připravovaná koncepce sociálního 
bydlení, která v konečné podobě měla být přijata formou zákona a uloží obcím 
povinnosti v této oblasti. Koncepce bytové politiky města Pardubice by měla 
být zpracována ve vazbě na tuto zákonnou normu. evidovat

3.4.,4.3./31, 
38,39

13 C.5.2.1 a)

Vyhodnotit dosud pořízené územní studie a zvážit vznik nových lokalit vhodných pro 
bytovou výstavbu bytových domů 2013 -

OHA, zpracovatel 
nového ÚP splněno - částečně

Plněno průběžně při procesu tvorby nového územního plánu - studie 
"Masarykovy kasárny" (kombinace rodinné i bytové domy). evidovat 3.2./1,2,27, 28

14 C.5.2.1 b)

Vyhodnotit dosud pořízené územní studie a zvážit vznik nových lokalit vhodných pro 
bytovou výstavbu rodinných domů 2013 - 

OHA, zpracovatel 
nového ÚP splněno - částečně

Plněno průběžně při procesu tvorby nového územního plánu - studie 
"Masarykovy kasárny" (kombinace rodinné i bytové domy). evidovat 3.2./1,2,27, 28

15 C.5.3.1 Regenerace panelového sídliště Karlovina 2008 - 2013 městské obvody splněno - částečně
Plněno dle Projektu regenerace panelového sídliště Karla IV. a dle dotačních a 
vlastních finančních zdrojů. evidovat 1.4./13,2

16 C.5.3.2 Regenerace panelového sídliště Závodu míru 2008 - 2013 městské obvody splněno - částečně
Plněno dle projektu Revitalizace panelového sídliště nábřeží Závodu míru a dle 
dotačních možností a vlastních zdrojů. evidovat 1.4./13,2

17 C.5.3.3 Regenerace panelového sídliště Polabiny - Pravý břeh Labe 2008 - 2013 městské obvody splněno - částečně
Plněno dle Programu regenerace panelových sídlišt Pardubice - Pravý břeh Labe 
a dle dotačních a vlastních finančích zdrojů. evidovat 1.4./13,2

18 C.5.3.4 Regenerace panelového sídliště Dubina 2008 - 2013 městské obvody splněno - částečně
Plněno dle Programu regenerace panelových sídlišť - Pardubice - sídliště 
DUBINA a dle dotačních a vlastních finančních zdrojů. evidovat 1.4./13,2

19 C.5.3.5 Regenerace panelového sidliště Černá za Bory 2008 - 2013 městské obvody splněno - částečně
Plněno dle projektu Regenerace panelového sídliště Černá za Bory a dle 
dotačních možností a vlastních finančních zdrojů. evidovat 1.4./13,2

20 C.5.3.6 Regenerace sídliště Dukla 2008 -2013 městské obvody splněno - částečně
Plněno dle harmonogramu Integrovaného plánu rozvoje města - Sídliště Dukla a 
Višňovka. evidovat 1.4./13,2

21 C.5.3.7 Regenerace sídliště Višňovka 2008 -2013 městské obvody splněno - částečně
Plněno dle harmonogramu Integrovaného plánu rozvoje města - Sídliště Dukla a 
Višňovka. evidovat 1.4./13,2

Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru  

Komentář odborů
stanovisko 

KPS

Návaznost na 
aktuální SPRM 
2014-2025/ Kód 
cíle/indikátor 

1 D.1.1.1

Vybudovat nový terminál letiště, který bude odpovídat jak schengenským 
podmínkám, tak potřebám rostoucího počtu přepravených cestujících, a rozšíří 
odbavovací prostor pro cestující 2014 - EBA, město Pce, PK

nesplněno

Akcionáři EBA a.s. (město 66 %, kraje 34 %) budou na jednání zastupitelstev 
rozhodovat o nových podmínkách spolufinancování výstavby terminálu s 
posílením vlastních zdrojů EBA a.s. formou zvyšování základního kapitálu 
(důvodem je aktuální pokles tržeb). evidovat 3.1./25

2 D.1.1.2

Podpořit projektovou přípravu a EIA na přeložku 1/2 v jižní variantě, která zajistí 
dopravní napojení letiště 2014 - OD, město Pardubice splněno - částečně Stavba ŘSD - 2013 proběhla trasování této jižní varianty za účasti OD evidovat

2.1.,3.1.,4.4./40
,41

D. Doprava



3 D.1.1.3 Podporovat vybudování další infrastruktury související s letištěm 2014 - EBA, OHA

nesplněno

Pokračuje příprava výstavby terminálu. Z hlediska ÚPD rozvoji infrastruktury nic 
nebrání. OHA pořídil vyhledávací studii na (silniční) západní tangentu města, 
která by měla napojit také letiště. Studie bude představena novému vedení 
města. Měla by být zanesena v novém Územním plánu města Pardubic a 
iniciována příslušná aktualizace Zásad územního rozvoje Pardubického kraje. evidovat 3.1.,4.4./40,41

4 D.1.2

Podporovat splavnění Labe do Pardubic a vybudování říčního přístavu na Labi včetně 
jeho dopravního napojení průběžně vedení města

průběžně plněno

Odbor hlavního architekta MMP pořídil vyhledávací studii na (silniční) západní 
tangentu města, která by měla napojit zejména přístav a logistické centrum na 
nadřazenou komunikační síť. Tato komunikace by měla být zanesena v novém 
Územním plánu města Pardubic a iniciována příslušná aktualizace Zásad 
územního rozvoje Pardubického kraje. Opakovaně probíhají jednání s 
Ředitelstvím vodních cest. evidovat

2.1.,1.5.,4.4./14
,40,41 

5 D.1.3

Koordinovat železniční dopravu s ostaní dopravou a podporovat modernizaci trati 
Chrudim - Pardubice - Hradec Králové, včetně přeložky na Chrudim, v souladu s 
územním plánem Hradecko-pardubické aglomerace a územními plány měst a krajů průběžně vedení města

průběžně plněno

Odbor hlavního architekta MMP se účastní jednání k přípravným pracím na 
úpravách železničního uzlu Pardubice. V současné době je dokončována studie 
proveditelnosti Uzel Pardubice, která řeší úpravu kolejové části) hlavního 
nádraží včetně zapojení přeložky trati od Chrudimi. V průběhu června či 
července 2015 by měly být zahájeny práce na dokumentaci ke zdvojkolejnění 
trati na Hradec Králové evidovat

2.1.,4.4./15,40,
41

6 D.1.4.1

Při přípravě nového územního plánu věnovat dopravě zvláštní pozornost a 
informovat zastupitelstvo města o navrhovaných řešeních 2013 - OHA, zpracovatel ÚP

splněno - částečně

OHA úzce spolupracuje se zpracovatelem nového územního plánu. Ten v rámci 
zpracování provedl revizi (racionalizaci) návrhové komunikační sítě oproti IV. 
změně platného ÚP. Pro informovanost ZmP pořádal OHA worshopy pro 
zastupitele se zpracovatelem ÚP. Dále OHA předkládá na každé zasedání ZmP 
informativní zprávu o průběhu pořizování územně plánovací dokumentace. evidovat

2.1./15, celý 
pilíř 2, MI 6,7…

7 D.2.1

Vytvořit podmínky a pomáhat při rychlé přípravě pro urychlené vybudování 
jihovýchodního obchvatu průběžně vedení města, OD

nesplněno

Proběhlo jednání s ŘSD 11.3.2015 s žádostí o možné další úpravě JV obchvatu 
jako investice státu za účasti primátora města, ŘSD - ing. Vébr, Ing. Rozinek, Ing. 
Bakajsa. V současné době probíhá jednání se zpracovatelem 19. změn ÚP 
(AURUM) a projekční organizací ŘSD - SUDOP Praha o koordinaci staveb 
Propojka pod Břízkami - Kyjevská a JV obchvatem. evidovat

2.1.,2.3.,4.4./6,
40,41

8 D.2.2 Vytvořit podmínky a usilovat o urychlené vybudování severovýchodní tangenty průběžně vedení, města, OD

splněno - částečně

Zpracována dokumentace k územnímu řízení, která se následně projednala na 
SÚ a bylo vydáno ÚR , které nabylo právní moci. V rámci nabytí právní moci se 
město vypořádalo s připomínkou p. Řehounka (vlastník nemovitosti). 
/Zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP). Následovat budou 
výkupy pozemků. evidovat

2.1,2.3.,4.4./40,
41,6

9 D.2.3

Podporovat výstavbu přeložky I/2 (jižní varianta i severní varianta tak, aby v případě 
výstavby jižní varianty jako přeložky I/2 (investorem ŘSD) existovala vždy též severní 
varianta jako komunikace II. nebo III. třídy (investorem kraj) umožňující napojení 
městských částí Staré Čívice, Popkovice a Svítkov a napojení průmyslové zóny Staré 
Čívice na komunikaci I/37 v  místě u sv. Trojice (za Hypernovou) pro zajištění 
rychlého spojení s D11 průběžně vedení města, OD

nesplněno
V současné době OMI vydal objednávku na zpracování studie „ Napojení 
městských částí Staré Čívice, Popkovice a Svítkov a napojení průmyslové zóny 
Staré Čívice na komunikaci I/37 v  místě u sv. Trojice“ evidovat

2.1.,2.3.,4.4./40
,41,6

10 D.3.2.1

Vypracovat systém parkování ve městě se systémem parkovacích zón, se zahrnutím 
rekonstrukcí vnitrobloků, eventuálně rozšiřováním zóny placeného stání  průběžně OD

splněno

V roce 2014 vydáno nařízení č. 1/2014 o placeném stání na místních 
komunikacích. Zjednodušení orientace v parkování pro abonenty a rezidenty (z 
6 zón vytvořeny 3). Obnova a navýšení parkovacích automatů na základě 
výběrového řízení v roce 2011, 2012, 2013 a 2014.V budoucnu bude projektově 
řízeno. evidovat 2.6./6,7

11 D.3.2.2

Zajistit zpracování analýzy potřebnosti záchytného parkoviště pro systém P + R a P + 
G 2013 - OD, OHA

nesplněno

Bude řešeno až v rámci nového SPRM - bude stanoven projektový tým pro 
"Inteligentní dopravní systém v Pardubicíh, který zpracuje koncepční řešení 
parkování v Pardubicích. evidovat 2.6./6,7

12 D.3.2.3 Zajistit zpracování vyhledávací studie pro umístění parkovacích domů 2013 - OD, OHA

nesplněno

OHA vytipoval lokality ve městě, které by z urbanistického hlediska mohly 
sloužit koncentrovanému parkování. Studii je třeba dopracovat a posoudit 
lokality také z hlediska dopravně - inženýrského (zejména otázku dopravního 
napojení. Bude zřejmě řešeno v rámci projektového týmu doprava v klidu (viz 
bod 3.2.2) evidovat 2.6./6,7

13 D.3.3.1

Vypracovat dlouhodobý plán hospodaření s vozovkou (plán rekonstrukce a oprav 
městských komunikací) 2013 OD, UMO splněno Plán hospodaření vypracován, doplňován průběžně. evidovat 2.1./15



14 D.3.3.2

Zajistit realizaci aktivit definovaných v dlouhodobém plánu rekonstrukcí a oprav 
městských komunikací 2013 OMI, UMO

nesplněno Dlouhodobý plán nemá OMI k dispozici, opravy jednotlivých komunikací 
probíhají dle požadavku OD a finančních možností městského rozpočtu. evidovat 2.1./15

15 D.4.1.1 Optimalizovat sítě MHD 2014 - DpmP, OD

průběžně plněno

Optimalizace sítě MHD se provádí kontinuálně a reaguje na potřeby města a 
jednotlivých dalších objednatelů, městských obvodů a zaměstnavatelů v 
Pardubicích a okolí. Změny jsou prováděny vždy k celostátně vyhlášeným 
termínům. evidovat 2.2./16,17, 18

16 D.4.1.2

Trolejové vedení Vozovna Dukla - Hlavní nádraží…vybudovat nové trolejové vedení, 
které výrazně zkrátí dobu nájezdovosti trolejbusů na linky a současně vytvořit 
alternativu pro případ neprůjezdnosti podjezdu na ulici 17. listopadu 2014 - DpmP

splněno - částečně V roce 2014 byla započata spolupráce s ŘSD při rekonstrukci nadjezdu 
PARAMO, při kterém byly osazeny první trakční stožáry. evidovat 2.2./16,17, 18

17 D.4.1.3

Zatrolejování trasy Pardubičky - Černá za Bory…vybudovat nové trolejové vedení do 
průmyslové zóny Černá za Bory 2014 - DpmP

nesplněno

V roce 2015 vyhlásí DpmP výběrové řízení na projektovou dokumentaci ve 
stupni DUR a DSP. DpmP bude aktivně žádat o dotace z titulů OPD2, kde jsou 
alokovány finanční prostředky na výstavbu drážní infrastruktury. Předpoklad 
2015 projekčně a 2017 stavebně. evidovat 2.2./16,17, 18

18 D.4.1.4

Modernizace odbavovacího systému MHD ve vazbě na systémy ostatních dopravců 
(IDS) 2014 DpmP

splněno - částečně Připravuje se dokumentace k modernizaci, která bude realizována v letech 2016 
-2017 společně s Hradcem Králové. Dále se plánuje zapojení do IDS. evidovat 2.2./16,17, 18

19 D.4.1.5 Zpracování projektové dokumentace dostavby trolejbusové tratě do Ohrazenic 2014 DpmP

splněno - částečně
Zpracována projektová dokumentace ve stupni DUR, pracuje se na dalším 
stupni, tedy DSP. V roce 2015 bude vydáno jak územní, tak pravděpodobně i 
stavební povolení. Realizace z dotačního programu OPD2 v roce 2016. evidovat 2.2./16,17, 18

20 D.4.1.6

Zpracovat studii proveditelnosti pro preferenci MHD (vyhrazené BUS pruhy, 
preference na světelných křižovatkách atd.) 2014 DpmP

splněno - částečně BUS pruhy zrealizovány na koridoru Náměstí Republiky, Sukova třída, 
Masarykovo náměstí. Další rozšíření bude předmětem dalších studií. evidovat

2.2.,2.3./16,17, 
18

21 D.4.1.7

Zpracovat systém modulů inteligentní silniční dopravy (kamerový systém, 
monitoring dopravy, dopravní portál) 2014 - DpmP splněno - částečně

U kamerového systému bylo ukončeno výběrové řízení, zahájení realizace 
proběhne v roce 2015. evidovat 2.3./6,7

22 D.4.3.2 Vypracovat dlouhodobý plán budování a oprav cyklostezek a cyklostras průběžně OD, OHA

nesplněno

OHA pořídil akční plán ParduBIKE2018. RmP 30.3.2015 schválila projektový 
záměr. Materiál sumarizuje veškeré připravované akce v oblasti budování 
infrastruktury pro cyklisty a nastavuje realistický plán postupné přípravy a 
realizace.   evidovat 2.5./21

* nemá vazbu na nový Strategický plán rozvoje města 2014 -2025
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Účastníci smlouvy: 
 

Statutární město Pardubice 
Sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ: 00274046 

Jednající Ing. Martin Charvát, primátor 
 

Obec Srnojedy 
Sídlo: Ke Hřišti 8, 530 02 Srnojedy, IČ: 00191159 

Jednající Pavel Králíček, starosta 
 

Obec Valy 
Sídlo: Valy 100, 535 01 Přelouč, IČ: 00274526 

Jednající Dušan Doležal, starosta 
 

Město Přelouč 
Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101 

Jednající Bc. Irena Burešová, starostka 
 

Obec Semín 
Sídlo: Semín 138, 535 01 Přelouč, IČ: 00274224 

Jednající Jaroslav Trubač, starosta 
 

Obec Řečany nad Labem 
Sídlo: 1.máje 66, 533 13 Řečany nad Labem, IČ: 00274208 

Jednající Ing. Michaela Matoušková, starostka 
 

Obec Kladruby nad Labem 
Sídlo: Kladruby nad Labem čp.110, 535 01 Přelouč, IČ: 00273767 

Jednající Ing. Lenka Gotthardová, CSc., starostka 
 

Obec Trnávka 
Sídlo: Lipová 93, 53501 Přelouč, IČ: 48156931 

Jednající Radek Valenta, starosta 
 

Město Chvaletice 
Sídlo: U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice, IČ: 00273660 

Jednající Blanka Zaklová, starostka 
  

Obec Kojice 
Sídlo: Kojice 53, 533 12 Kojice, IČ: 00273783 

Jednající Jana Bílá, starostka 
 

Město Týnec nad Labem 
Sídlo: Masarykovo náměstí č. 1, 281 26 Týnec nad Labem, IČ: 00235831 

Jednající Bc. Dušan Žmolil, starosta 
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Uzavírají dle § 49 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů („dále jen 

zákon o obcích“), tuto smlouvu o vytvoření svazku obcí. 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. 

Předmětem této smlouvy je založení dobrovolného svazku obcí s názvem 
„Pardubická labská“. 

 
2. 

Svazek obcí „Pardubická labská“ se zakládá za účelem realizace projektu „Cyklostezka Pardubice – 
Týnec nad Labem, Labská stezka Pardubickým krajem“ spočívající ve vybudování cyklostezky a 
doprovodné infrastruktury podél břehu Labe v úseku mezi městy Pardubice a Týnec nad Labem. 
 
 

II. 
Ostatní ustanovení 

 
1. 

Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy jsou stanovy svazku obcí „Pardubická labská“. 
 

2. 
Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouva včetně její přílohy, byla řádně schválena 
v příslušných zastupitelstvech obcí. Usnesení o schválení této smlouvy jsou přílohami této smlouvy. 

 
3. 

Smlouva je vyhotovena v 14 exemplářích, přičemž každá obec obdrží jeden, dva exempláře jsou 
určeny pro registraci a jeden bude uložen v sídle sdružení. 

 
 

III. 
Účinnost 

 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců všech účastníků smlouvy. 

 
 
 

V Přelouči dne X. Y. 2015 
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Statutární město Pardubice 
Ing. Martin Charvát, primátor 
 
 
 
..................................................................... 
 
 
Obec Srnojedy 
Pavel Králíček, starosta 
 
 
 
..................................................................... 
 
 
Obec Valy 
Dušan Doležal, starosta 
 
 
 
..................................................................... 
 
 
Město Přelouč 
Bc. Irena Burešová, starostka 
 
 
 
..................................................................... 
 
 
Obec Semín 
Jaroslav Trubač, starosta 
 
 
 
..................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obec Řečany nad Labem 
Ing. Michaela Matoušková, starostka 
 
 
 
..................................................................... 
 
 
Obec Kladruby nad Labem 
Ing. Lenka Gotthardová, CSc., starostka 
 
 
 
..................................................................... 
 
 
Obec Trnávka 
Radek Valenta, starosta 
 
 
 
..................................................................... 
 
 
Město Chvaletice 
Blanka Zaklová, starostka 
 
 
 
..................................................................... 
 
 
Obec Kojice 
Jana Bílá, starostka 
 
 
 
..................................................................... 
 
 
Město Týnec nad Labem 
Bc. Dušan Žmolil, starosta 
 
 
 
..................................................................... 
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Stanovy svazku obcí 

„Pardubická labská“ 
 

               

        
 

§ 1 

Název 

Svazek obcí užívá názvu „Pardubická labská“ 

§ 2 

Sídlo a identifikační číslo 

Sídlem Svazku obcí je Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice. 

Identifikační číslo Svazku obcí je ___________. 

§ 3 

Členové 

Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice                                         

Obec Srnojedy, Ke Hřišti 8, 530 02 Srnojedy 

Obec Valy, Valy 100, 535 01 Přelouč 

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč 

Obec Semín, Semín 138, 535 01 Přelouč 

Obec Řečany nad Labem, 1.máje 66, 533 13 Řečany nad Labem 

Obec Kladruby nad Labem, Kladruby nad Labem čp.110, 535 01 Přelouč 

Obec Trnávka, Lipová 93, 53501 Přelouč 

Město Chvaletice, U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice 

Obec Kojice, Kojice 53, 533 12 Kojice 

Město Týnec nad Labem, Masarykovo náměstí č. 1, 281 26 Týnec nad Labe 
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§ 4 

Doba trvání  

Svazek obcí se zřizuje na dobu neurčitou. 
 

§ 5 

Účel  

Účelem a cílem Svazku obcí, jako dobrovolné, zájmové, nestranické a nevládní organizace, je 
realizace projektu „Cyklostezka Pardubice – Týnec nad Labem, Labská stezka Pardubickým 
krajem“ spočívající ve vybudování cyklostezky a doprovodné infrastruktury podél břehu Labe 
v úseku mezi městy Pardubice a Týnec nad Labem 

 

§ 6 

Předmět činnosti  

K dosažení cíle a naplnění účelu Svazek obcí zejména: 

a) vyvíjí všestrannou aktivitu směřující k realizaci projektu „Cyklostezka Pardubice – Týnec nad 
Labem, Labská stezka Pardubickým krajem“ spočívající ve vybudování cyklostezky na břehu 
Labe v úseku mezi Pardubicemi a Týncem nad Labem (dále jen „cyklostezka“) 

b) je zadavatelem a objednatelem všech vstupních podkladů a dokumentací směřující k realizaci 
cyklostezky 

c) je žadatelem o dotace z vhodných dotačních titulů za účelem realizace cyklostezky 

d) koordinuje přípravné i prováděcí práce při realizaci cyklostezky a při jejím provozování 
(popř. udržitelnosti v rámci poskytnuté dotace)  

e) popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam rozvoje individuální dopravy za prací a 
vzděláváním stejně tak jako podporuje rozvoj turistického ruchu, zejména cykloturistiky 

f) spolupracuje s institucemi s posláním obdobným s cíli Svazku obcí, které působí v ČR i 
v zahraničí 

 

§ 7 

Členství  

1. Členem Svazku obcí se stává obec (ve smyslu zákona zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů) nacházející se na území České republiky, která leží na trase plánované 
cyklostezky v úseku mezi Pardubicemi a Týncem nad Labem, za splnění následujících 
podmínek:  

a) podání písemné přihlášky, jejíž součástí je souhlas uchazeče se zněním stanov Svazku obcí, 
základní identifikační údaje uchazeče, označení osoby jednající za obec a určení zástupců, 
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kteří budou uchazeče ve Svazku obcí zastupovat na valné hromadě a výkonném výboru 
v počtu vyplývajícím z ustanovení § 13 těchto stanov, 

b) zaplacení členského příspěvku, který je tvořen jednorázovým vstupním členským příspěvkem 
a ročním členským příspěvkem na běžný rok ve výši stanovené valnou hromadou, schválení 
členství uchazeče valnou hromadou Svazku obcí   

2. Při změně počtu členů Svazku obcí se valné hromadě k odsouhlasení předkládá aktualizovaný 
seznam členů Svazku obcí. Tento seznam se stává přílohou stanov Svazku obcí.  

 

§ 8 

Práva a povinnosti členů 

1. Práva členů: 

a) účastnit se jednání valné hromady a orgánů Svazku obcí a být informován o výsledku jejího 
jednání, 

b) hlasovat na valné hromadě a při rozhodování orgánů Svazku obcí, do nichž jsou zvoleni, 

c) podávat orgánům Svazku obcí návrhy, podněty a stížnosti a být vyrozuměn o jejich vyřízení, 

d) požadovat po výkonném řediteli a na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se 
Svazku obcí a dostat vysvětlení, 

e) účastnit se aktivit a činností Svazku obcí a být o nich informován, 

f) kontrolovat činnost Svazku obcí v rozsahu a způsobem vyplývajícím z těchto stanov. 

 

2. Povinnosti členů: 

a) dodržovat stanovy Svazku obcí a respektovat rozhodnutí jeho orgánů,  

b) platit řádně a včas členské příspěvky, 

c) přispívat vlastní aktivní činností k dosažení účelu a naplnění cílů Svazku obcí, 

d) jednat v zájmu Svazku obcí a v souladu s jeho cíli, 

e) písemně oznamovat změny na místech svých zástupců v orgánech a při činnostech Svazku 
obcí. 

 

§ 9 

Členský příspěvek 

1. Členský přísvěvek je tvořen: 

a) vstupním členským příspěvkem 

b) ročním členským příspěvkem. 
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2. Výše vstupního členského příspěvku je stanovena na 1.000,- Kč pro každého člena Svazku obcí 
a příspěvek je splatný do 30 dnů od podání písemné přihlášky ve smyslu ustanovení § 7 písm. a) 
těchto stanov.  

3. Výše ročního členského příspěvku bude určena valnou hromadou do 15.prosince předchozího 
kalendářního roku. Roční členský příspěvek je splatný vždy do 30. ledna běžného roku na účet 
Svazku obcí dle platebního předpisu. 

4. Při zániku členství ve Svazku obcí se členský příspěvek členovi Svazku obcí nevrací a zůstává 
majetkem Svazku obcí. 

 

§ 10 

Zánik členství 

1. Členství ve Svazku obcí zaniká vystoupením člena ze Svazku obcí, jeho vyloučením, zánikem 
člena, nebo písemnou dohodou všech členů Svazku obcí.   

2. Vystoupením zaniká členství ve Svazku obcí k 31.12. kalendářního roku na základě písemného 
vystoupení člena doručeného na adresu sídla Svazku obcí nejpozději 3 měsíce před tímto datem. 
Ke dni zániku členství bude provedeno i majetkové vypořádání člena. O způsobu tohoto 
vypořádání rozhoduje valná hromada. 

3. Vyloučení člena ze Svazku obcí je mimořádným zánikem členství, k němuž může dojít 
v případě, že člen Svazku obcí hrubě porušuje stanovy Svazku obcí, případně jedná v rozporu s 
jeho zájmy a cíli. K vyloučení může dojít po předchozím písemném upozornění na závadné 
jednání člena a na možnost vyloučení za předpokladu, že člen Svazku obcí nezjedná bez 
zbytečného odkladu nápravu. O vyloučení člena rozhoduje valná hromada Svazku obcí. 
Rozhodnutí musí být doručeno vylučovanému členovi písemně a s uvedením důvodu vyloučení.   

4. Za termín vyloučení je považován třicátý den od doručení písemného oznámení o vyloučení 
člena, pokud se vyloučený člen neodvolá do 14 dnů po obdržení písemného oznámení o 
vyloučení. 

O Vyloučení podle odst. 3 rozhodne valná hromada na svém nejbližším zasedání. Rozhodnutí o 
vyloučení je konečné.  

5. Rozhoduje-li valná hromada Svazku obcí o vyloučení člena, zástupci člena, o jehož vyloučení se 
jedná, nemohou vykonávat hlasovací právo 

 

§ 11 

Vzájemné závazky 

Člen neručí za závazky Svazku obcí, Svazek obcí neručí za závazky člena. 
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§ 12 

Orgány Svazku obcí 

1. Orgány Svazku obcí jsou: 

a) valná hromada 

b) výkonný výbor 

c) výkonný ředitel 

2. Vrcholným orgánem Svazku obcí je valná hromada. 

3. Statutárním orgánem Svazku obcí je výkonný ředitel, který je povinen jednat v souladu s   
rozhodnutím valné hromady Svazku obcí. 

 

§ 13 

Valná hromada 

1. Valná hromada se skládá ze zástupců jednotlivých členů. Každý člen jmenuje 2 své zástupce, 
z nichž 1 bude starostou nebo primátorem obce. Jmenovaný zástupce člena Svazku obcí může 
být na jednání valné hromady zastoupen jinou osobou vybavenou plnou mocí k zastupování. 
Každý zástupce má jeden hlas. 

2. Valné hromadě předsedá starosta nebo primátor sdruženého města nebo obce (dále jen 
„starosta“). V této funkci se stanoví princip střídání starostů na základě rozhodnutí valné 
hromady. Funkční období pro předsednictví valné hromadě je 1 kalendářní rok.  

3. Valná hromada může být řádná, mimořádná nebo náhradní. Valnou hromadu svolává výkonný 
ředitel, a to řádnou valnou hromadu nejméně dvakrát ročně. První řádná valná hromada musí být 
svolána nejpozději do konce června příslušného kalendářního roku.  

4. V případě, že výkonný ředitel nesvolá valnou hromadu v termínech stanovených těmito 
stanovami, je oprávněn valnou hromadu svolat starosta jí předsedající. 

5. Svolání valné hromady musí být oznámeno všem členům nejpozději 15 dní před jejím konáním. 
V oznámení musí být uvedeno: 

a) název a sídlo Svazku obcí 

b) místo, datum a hodina konání valné hromady 

c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada 

d) návrh programu valné hromady 

6. Mimořádná valná hromada musí být svolána 

a) jestliže o to výkonného ředitele požádají písemně alespoň dva členové Svazku obcí 

b) jestliže Svazek obcí je po dobu delší než tři měsíce v platební neschopnosti. 
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7. Mimořádnou valnou hromadu je povinen svolat výkonný ředitel do 30 dnů ode dne, kdy nastane 
skutečnost předpokládaná v odst. (6) § 13 těchto stanov, příp. ode dne, kdy se o této skutečnosti 
dozví. V případě svolání mimořádné valné hromady postačí, když je členům Svazku obcí 
doručeno oznámení o konání valné hromady 15 dní předem.   

8. Působnost valné hromady: 

a) posuzuje činnost Svazku obcí a orgánů Svazku obcí z hlediska naplňování účelu a cílů Svazku 
obcí a schvaluje koncepci činnosti Svazku obcí na další období; projednává a schvaluje  
projekty a akce realizované Svazkem obcí, 

b) projednává a schvaluje výsledky činnosti a hospodaření Svazku obcí za období od minulé 
valné hromady,  

c) rozhoduje o majetku Svazku obcí (o dispozicích s ním převyšujícím částku 500 000,- Kč, 
pokud jde o movitý majetek Svazku obcí (k tomu viz. blíže § 14 odst. (5) těchto stanov); 
v případě dispozic s nemovitým majetkem Svazku obcí rozhoduje valná hromada vždy),  

d) rozhoduje o výši členského příspěvku,  

e) rozhoduje o převodu nemovitých věcí do vlastnictví Svazku obcí, resp. schvaluje smlouvy, na 
základě nichž Svazek obcí tyto nemovité věci nabude do svého vlastnictví (viz. blíže § 16 
odst. (5) těchto stanov),  

f) rozhoduje o sídle Svazku obcí 

g) schvaluje změny nebo doplnění stanov Svazku obcí, 

h) jmenuje a odvolává výkonného ředitele a rozhoduje o výši jeho odměny, 

i) jmenuje a odvolává členy výkonného výboru, 

j) rozhoduje o vyloučení člena ze Svazku obcí, a rozhoduje o majetkovém vypořádání člena 
v případě zániku jeho členství ve Svazku obcí,  

k) schvaluje aktuální seznam členů, 

l) schvaluje rozpočet a účetní uzávěrku Svazku obcí, 

m) rozhoduje o rozdělení zisku 

n) rozhoduje o dělení případné ztráty 

o) rozhoduje o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném způsobu zrušení Svazku obcí, 

p) rozhoduje o dalších otázkách, které si vyhradí. 

9. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina zástupců členů 
Svazku obcí.  

10. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá výkonný ředitel Svazku obcí náhradní valnou 
hromadu tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původně 
svolaná, nejdříve však 7 dní od původního termínu konání valné hromady. Náhradní valná 
hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet, i když je účast nižší, než 
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stanovuje odstavec (9); nemůže se však pravomocně usnášet o změnách a doplňování stanov 
Svazku obcí, o vyloučení člena, o splynutí, sloučení, rozdělení a jiném způsobu zrušení Svazku 
obcí, o výši členského příspěvku, volit a odvolávat výkonného ředitele a členy výkonného 
výboru. 

11. Valná hromada rozhoduje usnesením na základě hlasování zástupců členů Svazku obcí 
ustanovených dle § 13, odst. 1 těchto stanov. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční   
většinou hlasů přítomných zástupů členů Svazku obcí. V případě rozhodování o změně stanov a 
o zrušení Svazku obcí je k přijetí usnesení třeba třípětinové většiny hlasů všech řádných členů 
Svazku obcí. 

 

§ 14 

Výkonný výbor 

1. K zajištění chodu Svazku obcí v období mezi jednáními valné hromady se ustavuje výkonný 
výbor, složený ze zaměstnanců odborných útvarů obecních úřadů a zástupců měst. Členy 
výkonného výboru volí valná hromada na návrh jednotlivých členů Svazku obcí, přičemž za 
každou obec bude zvolen 1 člen výkonného výboru. Funkční období členů výkonného výboru 
činí 5 let Počet členů výkonného výboru se rovná počtu členů Svazku obcí. Kromě chodu 
Svazku obcí mezi jednáními valné hromady plní výkonný výbor též úkoly přidělené valnou 
hromadou a zajišťuje činnosti nutné k dosažení cílů a zájmů Svazku obcí. 

2. Výkonný výbor se schází podle potřeby a je schopný se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční 
většina jeho členů. Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů 
výboru. 

3. Činnost výkonného výboru řídí výkonný ředitel.   

4. Valnou hromadou jmenovaný člen výkonného výboru může být na jednání výkonného výboru 
zastoupen jinou osobou vybavenou plnou mocí k zastupování.  

5. Výkonný výbor je oprávněn jednat o smlouvách se smluvním plněním nepřesahujícím částku 
500 000,- Kč za předpokladu, že danými smlouvami dochází k realizaci činnosti Svazku obcí dle 
čl. 6 stanov. V případě odsouhlasení takové smlouvy výkonným výborem (a to 3/4 většinou jeho 
členů) je výkonný ředitel oprávněn takovou smlouvu za Svazek obcí uzavřít.  

Oprávnění výkonného výboru dle toto odstavce stanov se nevztahuje na právní jednání, kterými 
Svazek obcí nakládá s nemovitými věcmi. 

 

§ 15 

Výkonný ředitel 

1. Výkonný ředitel je statutárním orgánem Svazku obcí. Řídí činnost Svazku obcí a jedná za něj. 
Rozhoduje o všech záležitostech Svazku obcí, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti 
valné hromady nebo výkonného výboru.  
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2. Výkonného ředitele volí a odvolává valná hromada. Funkční období výkonného ředitele činí 5 
let. Výkonný ředitel je za výkon své funkce odpovědný valné hromadě.  

3. Výkonný ředitel zabezpečuje řádné vedení účetnictví Svazku obcí a předkládá valné hromadě po 
skončení účetního období ke schválení roční uzávěrku, zprávu o činnosti Svazku obcí a o stavu 
jeho majetku. Výkonný ředitel svolává valnou hromadu. 

4. Výkonný ředitel vykonává veškerá právní jednání v pracovněprávních vztazích jménem Svazku 
obcí a je jeho nejvyšším hospodářským pracovníkem. 

5. V případě dočasné nemožnosti výkonu funkce je výkonný ředitel oprávněn zplnomocnit jinou 
osobu jako svého zástupce a bez zbytečného prodlení písemně nebo elektronicky  o tom 
informovat všechny členy Svazku obcí. Oprávnění k zastupování prokazuje zástupce plnou mocí. 

 

§ 16 

Majetek Svazku obcí, majetek případně vložený členy do Svazku obcí 

1. Majetkem Svazku obcí mohou být věci ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku,tj. věci movité i nemovité, včetně práv, finančních prostředků a jiných majetkových 
hodnot. 

2. Zdroje příjmů Svazku obcí tvoří zejména: 

a) členské příspěvky dle § 9 stanov 

b) mimořádné příspěvky členů Svazku obcí vázané na realizaci konkrétních záměrů, 

c) dary od fyzických a právnických osob 

d) podpůrné prostředky, zejména finanční podpory či  dotace  (např. poskytnuté jednotlivými 
členy Svazku obcí, jakož i jinými právnickými osobami veřejného práva zejména za účelem 
nabývání nemovitých věcí nezbytných pro výstavbu cyklostezky a dále pro realizaci výstavby 
cyklostezky samotné)  

e) výnos z majetku Svazku obcí 

f) příjmy z vlastní činnosti Svazku obcí. 

3. Příjmy Svazku obcí se stávají výlučným majetkem Svazku obcí. 

4. Majetek Svazku obcí může být použit jen k realizaci předmětu jeho činnosti, vymezené těmito 
stanovami. 

5. Za hospodaření Svazku obcí odpovídá valná hromada.  

6. Nabývat nemovité věci do výlučného majetku Svazku obcí a dále s nimi nakládat je možné na 
základě a v souladu s rozhodnutím valné hromady Svazku obcí (viz. rovněž § 13 odst. (8) písm. 
e) těchto stanov).  

7. Evidence majetku a účetnictví Svazku obcí se řídí platnými obecně závaznými právními 
předpisy. 
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8. Nakládání s majetkem Svazku obcí, vytvořeným nebo získaným prostřednictvím dotačních či 
podpůrných titulů, se řídí kromě výše uvedeného i zásadami vydanými poskytovatelem dotace 
nebo jiné formy podpory. 

9. Pozemky, případně další nemovité věci, které nabude Svazek obcí do svého vlastnictví, budou 
po případném zrušení Svazku obcí bez právního nástupce (viz. § 19 odst. (4) stanov) bezúplatně 
převedeny do vlastnictví obcí, v jejichž katastrálním území se budou předmětné nemovité věci 
nacházet.  

10. V případě, že do Svazku obcí vloží svůj majetek některá z členských obcí, tento zůstává ve 
vlastnictví příslušné obce a Svazek obcí vůči němu vykonává právo hospodaření, resp. nakládá s 
ním v rozsahu dle příslušných právních předpisů, tj. mimo jiné dle zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.   

 

§ 17 

Finanční hospodaření 

1. Hospodaření s finančními prostředky Svazku obcí se řídí obecně závaznými právními předpisy. 

2. Svazek obcí sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný 
kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do tří měsíců po skončení 
kalendářního roku. Rozpočet na následující kalendářní rok a vyúčtování schvaluje v příslušném 
kalendářním období valná hromada. 

3. V případě, že Svazek obcí vykáže zisk, rozhodne valná hromada o jeho rozdělení mezi jednotlivé 
členy nebo o jeho jiném využití. V případě, že Svazek obcí vykáže ztrátu, rozhodne valná 
hromada o podílu jednotlivých členů na její úhradě.   

 

§ 18 

Účetní závěrka a výkaznictví 

1. Roční účetní závěrky i zvláštní účetní závěrky se provádějí a podléhají kontrole podle obecně 
závazných právních předpisů. 

2. Svazek obcí zpracovává a příslušným orgánům poskytuje výkazy o své činnosti podle obecně 
závazných právních předpisů. 

 

§ 19 

Zrušení a zánik Svazku obcí 

1. Svazek obcí může zrušit svým rozhodnutím valná hromada. K rozhodnutí o zrušení Svazku obcí 
vypořádání majetkových podílů je zapotřebí třípětinové většiny hlasů všech řádných členů 
Svazku obcí. 
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2. V rozhodnutí valné hromady o zrušení Svazku obcí musí být uvedeno, zda je určen právní 
nástupce a zda jmění Svazek obcí přechází na určeného právního nástupce a za jakých 
podmínek. 

3. V případě, že jmění Svazku obcí nepřechází na právního nástupce, je třeba provést před zánikem 
Svazku obcí likvidaci. Za tímto účelem jmenuje valná hromada likvidátora. Likvidace Svazku 
obcí bude provedena dle ustanovení obecně závazných právních předpisů.  

4. Součástí usnesení o zrušení Svazku obcí s likvidací bude ustanovení o způsobu vypořádání 
majetku, práv a povinností Svazku obcí při dodržení čl. 16 odst. (8) stanov.  

5. Svazek obcí zaniká dnem výmazu z příslušného rejstříku dobrovolných svazků obcí v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

§ 20 

Kontrola činnosti Svazku obcí jeho členy 

1. Členové Svazku obcí jsou oprávněni kontrolovat činnost a hospodaření Svazku obcí. Zejména 
jsou oprávněni požadovat informace a vysvětlení od výkonného ředitele Svazku obcí. 

2. Výkonný ředitel je povinen písemně odpovědět na písemný dotaz člena Svazku obcí, týkající se 
činnosti či hospodaření Svazku obcí, do 30 dnů od doručení dotazu.  

 

§ 21 

Společná a závěrečná ustanovení 

1. Jednání valné hromady a výkonného výboru se pořizuje zápis, který podepisují všichni přítomní 
členové příslušného orgánu. Přílohou tohoto zápisu je seznam na jednání přítomných členů 
orgánu s jejich vlastnoručními podpisy. 

2. Stanovy mohou být měněny nebo doplněny pouze rozhodnutím valné hromady.  

3. V případech neupravených těmito Stanovami se postupuje podle českého právního řádu, tj. 
zejména dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

 

 

 

 

 

V  dne x.y.2015 



2019 Celkový předpoklad DOTACE    
(předpoklad)

Plánované 
úvěrové 

financování
rozpočtově indikátor

ově

1. 419 Separovaný sběr 1.1./10 16800 16800 9 000 vytříděné mn. (t) 2019 2019 OŽP OŽP

2. 423 Sběr BRKO od občanů 1.1./10 3900 3900 950 vytříděné mn. (t) 2019 2019 OŽP OŽP

3.

424 Stanoviště kontejnerů 1.1./10 500 4500
počet zpracovaných 

PD a počet 
zrealizovaných akcí

2019 2020 OMI OŽP

4. 328-330 Revitalizace Matičního jezera - realizace
1.5./14

1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 
3.5, 4.7, 5.2

20316 20316 17 216 realizace projektu 2018 2020 OMI OHA

5. 318-320 Náhrdelník na Chrudimce - realizace 1.5./14
1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 
3.5, 4.7, 5.2 18400 18400 6 500 realizace projektu 2018 2019 OMI OHA

6. * Propojka ul. Kpt. Jaroše (rychlodráha) a Kyjevská - PD
2.4./20 2.1, 3.1.

1 300 2 500
projektová 

dokumentace
2018 2020 OMI OD

7.
268

Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská - PD + 
realizace 2.4./20 2.1, 3.1.

23 000 23 000 realizace projektu 2018 2019 OMI OD

8. * CS Černá za Bory - I. etapa - PD + realizace

2.5./22 1.4.,2.4.

2 000 3 500
projektová 

dokumentace + 
realizace projektu

2018 2020 OMI OD

9. 238-239
CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD + 
výkupy pozemků (1 240 + 13 000) 2.5./22 1.4., 2.4.

14 240 14 240
projektová 

dokumentace
2017 2020 OMI OD

10. 240-241
CS Koupaliště - Žlutý pes - PD, výkupy pozemků, 
realizace (200 + 5 500) 2.5./22 1.4.,2.4.

5 700 5 700 3 811 PD + realizace 2017 2019 OMI OD

11. * CS Hostovice - projektová příprava
2.5./22 1.4.,2.4.

500 500 projektová příprava 2019 2020 OMI OD

12. 237 CS Dašická - PD
2.5./22 1.4.,2.4.

107 107
projektová 

dokumentace
2018 2020 OMI OD

13. 242 CS Svítkov - PD
2.5./22 1.4.,2.4.

350 350
projektová 

dokumentace
2019 2020 OMI OD

14. 249 CS Průmyslová - úsek od ul. Kyjevská po Foxconn
2.5./22 1.4.,2.4.

3 500 3 500 PD + realizace 2019 2020 OMI OD

15. 324-327 CS podél ul. Kunětická - propojení s navazujícími stezkami
2.5./22 1.4.,2.4.

5 200 5 200 2 475 PD + realizace 2018 2019 OMI OD

16. 243 CS Pardubice - Chrudim - III. Etapa - PD
2.5./22 1.4.,2.4.

200 200
projektová 

dokumentace
2019 2020 OMI OD

17. 248 CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD
2.5./22 1.4.,2.4.

400 400
projektová 

dokumentace
2019 2020 OMI OD

18. 244 CS do průmyslové zóny Fáblovka a směr Staré Hradiště - PD
2.5./22 1.4.,2.4.

800 800
projektová 

dokumentace
2019 2020 OMI OD

19. 245 CS propojení pravý břeh Labe s ul. Lonkova - PD
2.5./22 1.4.,2.4.

600 600
projektová 

dokumentace
2019 2020 OMI OD

20. 246 CS propojení CS u letiště na CS Starý Máteřov - PD
2.5./22 1.4.,2.4.

600 600
projektová 

dokumentace
2019 2020 OMI OD

21. 247 CS propojení mostu Červeňák na CS v ul. Kyjevská - PD
2.5./22 1.4.,2.4.

550 550
projektová 

dokumentace
2019 2020 OMI OD

Akční plán pro Pardubice pro rok 2019

Odpovědnost

Název opatření/projektu Kod cílů/ 
Indikátor Synergie

Orientační náklady projektu (v tis. Kč)

Výstup Termín 
zahájení

Termín 
ukončeníPo

řa
dí Položka v 

rozpočtu 



2019 Celkový předpoklad DOTACE    
(předpoklad)

Plánované 
úvěrové 

financování
rozpočtově indikátor

ově

Odpovědnost

Název opatření/projektu Kod cílů/ 
Indikátor Synergie

Orientační náklady projektu (v tis. Kč)

Výstup Termín 
zahájení

Termín 
ukončeníPo

řa
dí Položka v 

rozpočtu 

22.
263 Lávka přes Labe, park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD

2.4./21 1.4., 1.5., 2.5.
1 900 1 900

projektová 
dokumentace

2017 2020 OMI OHA

23.
261-262

Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru (Poseidon) do 
Polabin - PD + realizace                         (1 040 + 20 000)

2.4./21 1.4., 1.5., 2.5.
21 040 65 000 36 000 realizace projektu 2017 2020 OMI OHA

24.
280 Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD + realizace

2.4./21 1.4., 1.5., 2.5.
150 150 realizace projektu 2019 2020 OMI OHA

25.
296 ZŠ Prodloužená - odborné učebny PD - ITI - II. etapa

4.5./45 3.5.
509 509

projektová 
dokumentace

2018 2019 OMI OŠKS

26.
297,309-

311
ZŠ E. Košťála - odborné učebny PD - ITI - II. etapa (469 + 
32 050) 4.5./45 3.5.

32 519 45 000 10 000 realizace projektu 2018 2019 OMI OŠKS

27.
298,312-

314
ZŠ Benešovo nám. - odborné učebny PD - ITI - II. Etapa 
(829 + 22 050) 4.5./45 3.5. 22 879 24 000 10 000 realzace projektu 2018 2019 OMI OŠKS

28. 299 ZŠ Štefánikova - odborné učebny PD - ITI - II. etapa 4.5./45 3.5. 509 509
projektová 

dokumentace
2018 2019 OMI OŠKS

29.
300,315-

317
ZŠ J. Ressla - odborné učebny PD - ITI - II. etapa 4.5./45 3.5. 29 000 29 000 10 000 realizace 2018 2019 OMI OŠKS

30. * ZŠ Kyjevská - odborné učebny PD - ITI - II. etapa 4.5./45 3.5. 150 150
projektová 

dokumentace
2018 2019 OMI OŠKS

31. 301 ZŠ Waldorfská - odborné učeby PD - ITI - II. etapa 4.5./45 3.5. 739 739
projektová 

dokumentace
2018 2019 OMI OŠKS

32. * DDM Delta - Hvězdárna - odborné učebny PD - ITI - II. 
etapa 4.5./45 3.5. 360 360

projektová 
dokumentace

2018 2019 OMI OŠKS

33. 178 ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce kuchyně a gastro 4.5./45 3.5. 30 500 30 500 realizace 2019 2019 OMI OŠKS

34. 174 ZŠ E. Košťála - úprava prostor pro potřeby ZŠ Montessori 4.5./45 3.5. 6 700 46 000 realizace 2019 2020 OMI OŠKS

35. 288-289 ZŠ Svítkov - přístavba - PD + realizace 4.5./45 3.5. 124 000 124 000 60 000 realizace projektu 2018 2020 OMI OŠKS

36. 290-292 MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ 4.5./45 3.5. 72 100 72 100 35 000 realizace projektu 2019 2020 OMI OŠKS

37. 146 Budova radnice - hlavní budova - rekonstrukce
4.1./36 4.3.

29 848 29 848 realizace projektu 2017 2019 OMI EO

38. 293-294 Aquacentrum - výstavba 25 m bazénu 3.5./34 52 500 52500 30 000 realizace projektu 2018 2019 OMI EO

39.
271-272

Dopravní opatření v ulici na Spravedlnosti, Pichlova a 
S.K.Neumannna - PD + výkupy pozemků (3 000 + 1 200) 2.4./20 2.1.,3.1

4 200 4 200
projektová 

dokumentace
2017 2019 OMI OD

40.
257-258

Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV 
průmyslové zóny - PD + výkupy pozemků (360 + 500) 2.4./20 2.1, 3.1.

860 860
projektová 

dokumentace
2017 2019 OMI OD

41. 274 Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská 2.4./21 1.4., 1.5., 2.5. 800 2 500
projektová 

dokumentace
2017 2019 OMI OD

42.
276 Výstavba mostu M401 - přes vlečku Pardubičky - PD

2.4./21
2 000 2 000

projektová 
dokumentace

2019 2020 OMI OD

43.
273

Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a 
nemocnice - PD 2.4./21

4 000 4 000
projektová 

dokumentace
2019 2020 OMI OD

44. * Černá za Bory - ulice Dělnická - rekonstrukce
2.4./20

42 000 42 000 20 000 realizace projektu 2019 2020 OMI OD
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45. 267 Rekonstrukce ulice U Kamenné vily
2.4./20

4 800 4 800 realizace projektu 2018 2019 OMI OD

46. * Studánecký les - III. etapa 
1.4./13

1 750 1 750 1 420 realizace projektu 2019 2019 OMI OHA

47. 256 Parkovací dům u Multifunkční arény - PD 2.6./6,7 1.4., 2.1, 3.1. 2 800 4 200
projektová 

dokumentace
2018 2020 OMI OD

48. 253-254 Terminál B - PD + výkupy pozemků (4 930 + 9 221) 2.2./17
5.2., 1.4., 2.3., 2.4., 
3.1.

14 151 14 151
projektová 

dokumentace
2018 2019 OMI OD

49. 255 Terminál JIH - PD 2.2./17
5.2., 1.4., 2.3., 2.4., 
3.1.

4 170 4 170
projektová 

dokumentace
2019 2020 OMI OD

50. 284-287 Revitalizace letního stadionu vč. okolí - realizace 3.6./34 1.4., 4.2., 4.3., 5.2. 159 576 522 000 522 000 realizace projektu 2019 2021 OMI EO

51. * Regenerace panelových sídlišť - MO I 1.4./13 15 000 15 000 6 000 realizace projektu 2019 2019 OMI OHA

52. 321-323 Regenerace panelových sídlišť - MO II - Lidická 1.4./13 18 300 18 300 6 000 realizace projektu 2019 2019 OMI OHA

53. * Regenerace panelových sídlišť - MO III 1.4./13 15 500 15 500 6 000 realizace projektu 2019 2019 OMI OHA

54. * Výstavba hasičské zbrojnice Rosice 3.3./2 6 300 6 300 realizace projektu 2019 2020 OMI ORS

55. 380-388 Pořízení nových hasičských aut 3 ks - MOI, MO VII, MO VIII 3.3./2 3 000 3 050 2 250 realizace projektu 2019 2019 KT ORS

56. 233 Dům hudby - rekonstrukce okolí - PD 1.4./13 2 900 2 900
projektová 

dokumentace
2019 2020 OMI OHA

57. * Areál Dostihového závodiště - kolbiště - PD 3.5./34 500 500
projektová 

dokumentová
2019 2019 OMI EO

58. 11-13 Digitalizace kamerového systému
2.3./6,7 1.3., 2.1., 2.2.

3 000 20 000 10 000 realizace III.etapy
2015 2019

MP ORS

59.
488-490

Centrální polytechnické dílny a GAMPA + PD + MLÝNICE (205 
672,5+8 470+ 7 000) 4.5./45 3.5.

18 000 221 143 138 000 realzace projektu 2018 2021 ORS + OMI OŠKS

60.378-379, 481-482Místní akční plán rozvoje vzdělávání II 4.5./45 5.2. 3 777 15 072 14 318 realizace projektu 2018 2022 ORS+KT EO, OŠKS

61. 497 Plán udržitelnosti městské mobility 2.1./16 5.2. 4 000 4 000
strategický 
dokument

2019 2021 ORS EO

62.
504

Energeticky úsporné projekty v budovách majetku města, 
regulace technických zařízení MŠ a ZŠ 1.2./11,12 1.6., 4.5.

2 000 6000
realizace 

jednotlivých 
projektů

2019 2021 ORS OŽP

63. 506-507 Smart city - Inteligentní dopravní systém - křižovatky
2.3./16 1.3.,2.1., 2.2.

36 300 36 300 23 000 realizace projektu 2019 2019 ORS ORS

64. 508-509 Smart city - Inteligentní dopravní systém - parkovací systém
2.3./16 1.3.,2.1., 2.2.

60 000 60 000 31 000 realizace projektu 2019 2019 ORS ORS

65. 510
Smart city - Inteligentní dopravní systém -                   radiová 
síť 2.3./16 1.3.,2.1., 2.2. 8 200 8 200 realizace projektu 2019 2019 ORS ORS

66. 511-512
Smart city - Inteligentní a bezpečné parkování kol - cyklověž 
Univerzita 2.3./16 1.3.,2.1., 2.2. 10 000 10 000 9 000 realizace projektu 2019 2019 ORS ORS

67. 513-514 Elektromobilita města 1.3./6,7 4.2.. 4.3., 6 250 6 250 4 850 realizace projektu 2019 2019 ORS OŽP

68. 522 MAS - Dukla sportovní I. etapa
3.6./34 1.4., 4.2., 4.3., 5.2.

12 200 423 500
projektová 

dokumentace 
2018 2022 ORS EO

69.
524 Památník Zámeček + expozice (1 270)

3.5./34 1.4., 4.7.
25 270 25 270 18 970

expozice + realizace 
rekonstrukce

2018 2020 ORS + OMI EO
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70.369-370, 492-493Projekt Urbact III - Tech Revolution 
3.1./26 4.7.

800 1 534 realizace projektu 2018 2020 KT + ORS ORS

71. 496 Strategie bydlení pro město Pardubice
3.4.

500 500
strategický 
dokument

2019 2020 ORS
ORS

72. 478 Strategie ITI - Hradecko-pardubické aglomerace 2021
5.1.,5.2.,5.3.

1 200 1 200
strategický 
dokument

2019 2019 ORS ORS

73.
522 P-PINK - Pardubický podnikatelský inkubátor

3.1.
1 500 30 000 15 000

dotace na provoz, 
rekonstrukce 

objektu
2019 2021 ORS ORS

74. 523 Cyklostojany - centrální část města
2.5. 1.3.,2.1., 2.2.

300 1 800
projektová 

dokumentace
2019 2021 ORS ORS

75. 739 Komunitní klub Češkova 3.3./31 4.6. 1 050 1 050 realizace služby 2019 2019 KT, OSV OSV, EO

76. 741 Komunitní plánování v Pardubicích 4.6/46, 47 3.3, 3.4, 4.1, 4.2 100 100 Komunitní plán 2019 2019 OSV OSV, EO

77. 753 Lékařská péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením 3.3 4.6 200 200
Počet ošetřených 

osob
2019 2019 OSV OSV

78. 746-747 Integrace dětí a žáků cizinců 4.5/44, 45 1500 1 950 realizace služby 2019 2019 OSV, OŠKS
OSV, 
OŠKS

79.376-377, 748-749Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni 3.4/33 3.3, 4.2, 4.6 2 569 8 500 8 000 realizace projektu 2017 2019 OSV, KT
OSV

80. 690
Regionální fotbalová akademie Pardubického kraje (ZŠ 
Ohrazenice - 7. -9. ročník)

3.5./34 1 400 2 800 realizace OŠKS OŠKS

81. 153 Rekonstrukce školních sportovišť - 2x PD + 2x realizace 3.5./34 18 000 38 500 realizace 2018 2023 OMI OŠKS

82. 695 Chodník slávy pardubického sportu - aktualizace 3.5./34 50 100 doplnění dlaždic OŠKS OŠKS

83. 695 Otevřená hřiště - včetně veřejných sportovišť u škol 3.5./34 1 700 3 400 poskytnutí dotací průběžně OŠKS OŠKS

84.
701-714 Program podpory Pardubičtí tahouni 3.5./34 4.2, 4.3, 4.7 7 680 15 360

poskytnutí dotací, 
marketingová 

kampaň
2016 průběžně OŠKS OŠKS, EO

85.

562-569

Pořádání sportovních, sportovně společenských, kulturních a 
kulturně společenských akcí (Městské slavnosti, Vánoční trhy, 
Dny evropského dědictví, přehlídka umění ve veřejném 
prostoru, oceňování nejlepších sportovců města, 
Štědrovečerní zpívání, Pardubice na bruslích, Dětský maraton 
atd.)

3.5./34, 48 4.7, 1.4. 2 012 4 024 realizace akcí 2016 průběžně OŠKS EO, OŠKS

86.
559

Koncepce rozvoje CR v TO Pardubicko - realizace dílčích 
opatření prostřednictvím zapsaného spolku Pardubicko -
perníkové srdce Čech

4.7./48,49,50 3.5. 1 240 2 480
implementace 

dokumentu
2016 průběžně OŠKS OŠKS

87. 567
Podpora infrastruktury města v rámci příprav projektu 
"Pardubice - Evropské město koní 2020"

4.7./50 300
produkt v oblasti CR 

- město koní
2018 průběžně OŠKS OŠKS

88.

566
Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic - realizace 
opatření Pasportizace prostor pro kulturu

3.5., 4.7./34, 351.4. 100

zmapování prostor 
pro kulturu, 

vytvoření 
informační 
platformy 

2011 průběžně OŠKS OŠKS, EO

89. 720 Oceňování nejlepších studentů a žáků 4.5. 100 200 realizace průběžně OŠKS OŠKS

90.
720 Oceňování pedagogů 4.5. 100 200 realizace průběžně OŠKS OŠKS

91. 754 Projekt Mít oči k vidění - zrakový screening a následná péče 4.5./45 499 499 realizace průběžně OSV OŠKS

průběžně

průběžně
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92. 757
Projekt Zdravá dětská noha - ortopedická prevence pro 
předškolní děti

4.5./45 100 100 realizace 2018 OSV OŠKS

93. 754 Logopedický screening a podpora logopedické péče 4.5./45 400 800 realizace průběžně OŠKS OŠKS

94.
Participace občanů na životě města - Dětský a Studentský 
parlament - poradní orgán RmP

4.2., 4.5./45 30 60
schůzky zástupců 

základních a 
středních škol

průběžně OŠKS OŠKS

95.

Metodické centrum pro práci s dětmi s poruchou 
komunikace, sociální interakce a poruchami autistického 
spektra

4.5. 0 0 metodické centrum průběžně OŠKS OŠKS

96. 746-747 Integrace dětí a žáků cizinců 4.5./44,45 1 500 1500
umístění dětí a žáků 

v MŠ a ZŠ
2019 OŠKS + OSV

OŠKS + 
OSV

97. Centralizovaný zápis do MŠ 4.5./44,45 35 70 realizace 2019 OIT OŠKS

98.
Katalog zájmových aktivit - volného času dětí a mládeže - 
aktualizace online katalogu na webu města

3.5./35 0 0
aktualizovaný 

katalog
průběžně OŠKS OŠKS

99. 642 Podpora klimatu ve školách - školní psychologové 4.5./45 3 100 6 200 realizace průběžně OŠKS OŠKS

100.
716 ČsOL z.s. - Zámeček - Larishova vila

3.5./34
5 000 15 000 realizace projektu 2019 2021 OŠKS OŠKS

101. * Připojení příspěvkových organizací města na Metropolitní síť 4.1./36 12 000 realizace projektu 2018 2023 OIT EO

102. 723
Zvýšení bezpečnosti provozu IT infrastruktury - Implementace 
logmanageru

4.1/36 700 850 realizace 2018 2019 OIT EO

103. 723 Portál občana 4.1./36 4.2 1 000 3 000 realizace 2019 2021 OIT+ORS EO

104. 723 Příprava datových sad OpenData 4.1./36 4.2 100 200 realizace 2019 2019 OIT EO

105. 342 Lávka přes Labe, park na Špici - koupaliště Cihelna - PD 2.4./21 1.4., 1.5., 2.5. 170 600
projektová 

dokumentace
2012 2020 OHA OD

106. 348-350 ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice 1.4./13 5.2. 1200 2000 900 územní studie 2017 2019 OHA OHA

107. 351-352 Koncepce zeleně - sídelní zeleň 1.4./13 5.2. 2550 2550 2 300 koncepce 2017 2020 OHA OHA

108. 353-354 Mlýnský ostrov - regulační plán 1.4./13 1.5. 80 70 regulační plán 2019 2020 OHA OHA

109. * Revitalizace Nemošického lesa 1.4./13 150 150 studie 2018 2019 OHA OHA

110. 346 Domov pro seniory - návrh stavby 4.6./47 500 500 návrh stavby 2019 2020 OHA EO

111. 347 Palackého třída - návrh stavby 1.4./13 1500 1500 návrh stavby 2019 2020 OHA OHA

Celkem za město Pardubice 1 096 985 2 313 321 423 030 647 000

Legenda k Akčnímu plánu:

Pořadí: Pořadové číslo akce  dle akčního plánu na r. 2019

Položka v rozpočtu:  Číslo řádku v položkovém rozpočtu města *  =  položka  není pro r. 2019 zatím pokryta, nicméně město ji v rámci svých priorit podporuje
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Název projektu/opatření: název konkrétního opatření / projektu včetně identifikace hlavního obsahu projektu

Kód cílů: Ke každému opatření / projektu je přiřazen číselný kód dle cílů a indikátor. Ke stejnému projektu může být přiřazeno více cílů (synergie).

Orientační náklady projektu (v tis. Kč.): expertní odhad celkových finančních nákladů na realizaci opatření dle jednotlivých let.

Předpokládané dotace  (v tis. Kč): expertní odhad výše dotačních zdrojů.

Výstup: Měřitelný výstup, který zakončuje opatření / projekt (např. kolaudace, předání díla, realizace akce, zpracovaná koncepce, závěrečná zpráva,...)

Termín zahájení: termín zahájení opatření / projektu. Uvádí se příslušný rok.

Termín ukončení: orientační termín, do něhož má být opatření / projekt splněn. Uvádí se příslušný rok.

Odpovědnost: garant, který je odpovědný za realizaci úkolu (např. příslušný odbor Magistrátu města) 



Příloha návrhu usnesení č. 1  
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D1734/          /19 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města,  
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace:   

Pardubický kraj, 
 sídlo: Pardubice I, Pardubice-Staré Město, Komenského náměstí 125,  
 IČ: 70892822,  

číslo bankovního účtu: 78-9025210267/0100,  
 zastoupen:  JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje  
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z programu podpory kultury pro rok 
2019 schválená Zastupitelstvem města Pardubice na jednání dne 20. 12. 2018 usnesením 
č. Z/153/2018 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20. 12. 2018 usnesením č. Z/147/2018 
(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil.  

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 

8.000.000,- Kč (slovy: Osm milionů korun českých) na realizaci projektu „Krajská knihovna 
v Pardubicích – výkon funkcí základní knihovny v roce 2019“ (dále jen „projekt“). 

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

smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy.  

 
3. Prostředky jsou určeny pro Krajskou knihovnu v Pardubicích, příspěvkovou organizaci příjemce. 

Příjemce poukáže dotaci konečnému příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů od dne připsání 
finančních prostředků na účet příjemce.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2019. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 11.9.2018 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP 73447/2018, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 
v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90% z celkových vynaložených nákladů 
projektu,  

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

g) předložit poskytovateli nejpozději do  28. 02. 2020 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

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

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

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



 

 
k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 

neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

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

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

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

dotovaného projektu.  
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce 
a požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

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

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.   

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2019. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 28. 02.2020. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 28. 02. 2020. 
 

6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 
z celkových vynaložených nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část poskytnuté 
dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

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

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  
 
 
 
 
 



 

 

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

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

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 
a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, která 

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

statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či členem 
statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace,  

c) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 
daně, 

d) další náklady uvedené v  Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku 
řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu 
za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínek ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   



 

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

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

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

 
 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

Ministerstvo financí. Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

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

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.  



 

 
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy.  

 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Ing. Martin Charvát  JUDr. Martin Netolický, Ph.D.    
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/       /2019 ze dne  
 Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

 

Název akce (projektu)

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

1 2 3
501 Spotřeba materiálu (nákup knih, CD) 1 875 000,00 500 000,00
502 Energie 975 000,00
511 Opravy a údržba 712 000,00
518 Služby (bibliotrolejbus, kulturní akce, 
databáze, vzdělávání)

1 000 000,00 130 000,00

521 Mzdové náklady 9 422 000,00 5 500 000,00
524 Zákonné pojištění 3 203 000,00 1 870 000,00
525 Pov.úrazové pojištění 24 000,00
527 Zákonné soc. náklady 334 000,00
549 Ostatní náklady z činnosti 12 000,00
551 Odpisy 1 000 000,00
558 Náklady na DDNM a DDM 133 000,00

Celkové náklady projekt 18 690 000,00 8 000 000,00

Příjmy z projektu Celkem v Kč
příspěvek zřizovatele PK 9 190 000,00
dotace st.města Pardubice 8 000 000,00
vlastní příjmy celkem 1 000 000,00

Celkové příjmy z projektu 18 190 000,00

Příjmy 18 190 000,00
Výdaje 18 690 000,00
+ (zisk)
- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)

Vypracoval:
Dne:

Příloha č. 1 - ROZPOČET - NEINVESTIČNÍ
Pardubický kraj

Krajská knihovna v Pardubicích - výkon funkcí základní knihovny v r. 2019

-500 000,00

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

Rozdíl mezi příjmy a výdaji



Příloha návrhu usnesení č. 3  
Smlouva 

o poskytnutí dotace č. D1734/       /19 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené:  Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu  

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Československá obec legionářská, z.s.,  
 sídlo: Sokolská 486/33, Nové Město, 120 00 Praha, 
 IČ: 45247455, 
 číslo bankovního účtu: 33633111/0100,  
 zastoupen: MUDr. Pavlem Budinským, Ph.D., MBA, předsedou spolku 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z programu podpory kultury pro rok 
2019 schválená Zastupitelstvem města Pardubice na jednání dne 20. 12. 2018 usnesením 
č. Z/153/2018 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20. 12. 2018 usnesením č. Z/147/2018 
(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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



 

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 

1.200.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) na realizaci projektu „Zámeček 
Larischova vila – odstranění havárie a zprovoznění věže“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2019. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 19.2.2019 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP 18585/2019, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 
v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vynaložených nákladů 
projektu, 

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

g) předložit poskytovateli nejpozději do  31. 01. 2020 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

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

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

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

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

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

 



 

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

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

dotovaného projektu. 
 

2. Příjemce se dále zavazuje alespoň po dobu pěti let od ukončení projektu, na nějž je dotace dle této 
smlouvy poskytována: 
 
a) realizovat pravidelné kulturně-vzdělávací a vzpomínkové akce pro žáky a studenty základních a 

středních škol (např. již tradiční akce Oheň (bez)naděje, Legie, Battlefield Jiřího Potůčka) i pro 
širokou veřejnost (např. akce v rámci tradičního projektu Dny evropského kulturního dědictví),  

b) realizovat výchovně vzdělávací projekty v prostorách Larischovy vily pro žáky a studenty 
pardubických škol, 

c) na žádost poskytovatele dotace umožnit využití prostor Larischovy vily pro účely konání 
kulturních či společenských akcí pořádaných statutárním městem Pardubice, a to alespoň 1x 
ročně.  

 
3. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat 
předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  
 

4. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2019. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 01. 2020.  

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 01. 2020. 
 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vynaložených nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část poskytnuté 
dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

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

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



 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

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

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 
smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 

e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 
a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, která 

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

statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či členem 
statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace,  

c) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 
daně, 

d) další náklady uvedené v  Pravidlech. 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku 
řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu 
za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

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



 

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

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

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

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

e) porušení kterékoliv z povinností uvedených v čl. VI. odst. 2 této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 0,5 % z poskytnuté dotace za každý jednotlivý případ 
porušení. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

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

 



 

8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  
 

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

 
  
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/        /2019 ze dne 28. 3. 2019  
Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 

 
 
 
 
        
 
 



 

 
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  

 



Příloha návrhu usnesení č. 4 
Smlouva 

o poskytnutí dotace č. D1734/       /19 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené:  Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu  

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Československá obec legionářská, z.s.,  
 sídlo: Sokolská 486/33, Nové Město, 120 00 Praha, 
 IČ: 45247455, 
 číslo bankovního účtu: 33633111/0100,  
 zastoupen: MUDr. Pavlem Budinským, Ph.D., MBA, předsedou spolku 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z programu podpory kultury pro rok 
2019 schválená Zastupitelstvem města Pardubice na jednání dne 20. 12. 2018 usnesením 
č. Z/153/2018 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20. 12. 2018 usnesením č. Z/147/2018 
(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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



 

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci investiční dotaci z rozpočtu města pro rok 2019 ve 

výši 3.800.000,- Kč (slovy: tři miliony osm set tisíc korun českých) na realizaci projektu „Zámeček 
projekt revitalizace Larischovy vily, etapa příprava a zprovoznění suterénu a piety“ (dále jen 
„projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2019. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 19.2.2019 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP 18583/2019, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 
v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vynaložených nákladů 
projektu, 

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

g) předložit poskytovateli nejpozději do  31. 01. 2020 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

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

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

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

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

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



 

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

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

dotovaného projektu. 
 

2. Příjemce se dále zavazuje alespoň po dobu pěti let od ukončení projektu, na nějž je dotace dle této 
smlouvy poskytována: 
 
a) realizovat pravidelné kulturně-vzdělávací a vzpomínkové akce pro žáky a studenty základních a 

středních škol (např. již tradiční akce Oheň (bez)naděje, Legie, Battlefield Jiřího Potůčka) i pro 
širokou veřejnost (např. akce v rámci tradičního projektu Dny evropského kulturního dědictví),  

b) realizovat výchovně vzdělávací projekty v prostorách Larischovy vily pro žáky a studenty 
pardubických škol, 

c) na žádost poskytovatele dotace umožnit využití prostor Larischovy vily pro účely konání 
kulturních či společenských akcí pořádaných statutárním městem Pardubice, a to alespoň 1x 
ročně.  

 
3. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat 
předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  
 

4. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2019. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 01. 2020.  

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 01. 2020. 
 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vynaložených nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část poskytnuté 
dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

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

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



 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

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

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 
smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 

e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 
a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, která 

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

statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či členem 
statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace,  

c) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 
daně, 

d) další náklady uvedené v  Pravidlech. 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku 
řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu 
za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

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



 

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

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

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

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

e) porušení kterékoliv z povinností uvedených v čl. VI. odst. 2 této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 0,5 % z poskytnuté dotace za každý jednotlivý případ 
porušení. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

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

 



 

8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  
 

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

 
  
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/        /2019 ze dne 28. 3. 2019  
Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 

 
 
 
 
        
 
 



 

 
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  

 



Příloha č. 1 usnesení č. 1
Tabulka č. 1 - Dotace z Programu podpory sportu na tradiční a významné akce pro rok 2019 nad 50 tis. Kč v kompetenci Zastupitelstva města Pardubic

č. Subjekt IČ De minimis Název akce
1 Finále Mistrovství světa juniorů

2 Semifinále Mistrovství světa juniorů

3 Semifinále Mistrovství Evropy juniorů do 19 let

4 DAE Services s.r.o. 03115062 ano Men's ITF Future $25 000 - Pardubice

5 Cena města Pardubic - seriál parkurů a jezdeckých her pro děti

6 Seriál závodů všestrannosti

7
Velká cena města Pardubic - XXVII. ročník - I. kvalifikace na 129. Velkou 

pardubickou steeplechase

8 Desítka Hvězdy Pardubice + Dětský den s atletikou

9 Pardubický atletický mítink

10 Velká cena města Pardubice v hodu břemenem

11 Velká cena města Pardubic - 2 kolo Českého poháru Arena Cup

12 Memoriál Miroslava Kroufka

13 O pohár Lídy Jelínkové

Celkem

AUTO MOTO KLUB ZLATÁ PŘILBA PARDUBICE v AČR 42939097 ne

Dostihový spolek a.s. 48155110 ne

Hvězda Pardubice z.s. 26650193 ne

Sport Club Plavecký areál Pardubice, z.s. 15049949 ne



Navrhovaná 
dotace 2019

Dotace pro subjekt na 
trad. a význ. akce

89 000 Kč

16 000 Kč

18 000 Kč

187 000 Kč 187 000 Kč
16 000 Kč

65 000 Kč

218 000 Kč

22 000 Kč

52 000 Kč

10 000 Kč

87 000 Kč

5 000 Kč

6 000 Kč

791 000 Kč 791 000 Kč

123 000 Kč

299 000 Kč

84 000 Kč

98 000 Kč



 
Příloha č. 1 usnesení č. 4   

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/  /19 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené:   Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města 

Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

 BK Pardubice a. s.,  
 sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
 IČ: 27654796,  
 číslo bankovního účtu: 214904478/0300, 
 zastoupený: Pavlem Starou, předsedou představenstva 
 (dále jen „příjemce“) 
  

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 2019 
schválená Zastupitelstvem města Pardubic na schůzi dne 20. 12. 2018 usnesením č. Z/152/2018 (dále jen 
„Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijaté 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 20. 12. 2018 usnesením č. Z/147/2018 (Směrnice č. 14/2018 – dále 
jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice 
(www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně 
seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory sportu pro rok 2019 ve výši 

1 600 000,- Kč (slovy: jedenmilionšestsettisíckorunčeských) na realizaci projektu „Provozní náklady A-
týmu BK JIP Pardubice“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2019. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 29. 10. 2018 a 

zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 90318/2018, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 
v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

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

f) předložit poskytovateli nejpozději do  31. 01. 2020 vyúčtování dotace v listinné podobě s připojeným 
podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití prostředků dotace,  

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

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

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

j) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 



 
Příloha č. 1 usnesení č. 4   

 

pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

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

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

k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
n) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a  čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace příjemci 
poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat předložení 
všech potřebných účetních a jiných dokladů.  
 

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. k) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2019. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 
01. 2020.  

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 01. 2020. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky spolu 

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

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

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

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

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

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

c) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 
daně, 

d) další náklady uvedené v  Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku řádně 
a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu za 
každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž porušení 

poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než 
odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za porušení méně závažné 
podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v tomto případě 

činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené 

lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté dotace,  
c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. e) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 

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

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu Krajský 

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město Pardubice 
bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako 
kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, 

je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné číslo, 

e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále se smluvní 
strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany 

měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí 
být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
stran. 

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

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

 
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy.  

 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová         Pavel Stara 

 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/…   /2019 ze dne 28. 3. 2019. 

Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 
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Rozpočet uznatelných nákladů projektu

Název akce (projektu)

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

1 2 3
Odměny 6 700 000,00
Náklady spojené s ubytováním hráčů 1 200 000,00 1 120 000,00
Marketingové a propagační služby 500 000,00 64 000,00
Účetní a daňové služby 240 000,00 204 000,00
Dopravní služby - bus, pronájem, … 700 000,00
Sportovní potřeby - dresy, boty, vybavení 170 000,00 20 000,00
úklidové služby 100 000,00 94 000,00
organizační zajištění zápasů 450 000,00 86 000,00
Pronájmy hal 300 000,00
Lékařské služby 20 000,00 12 000,00
Pojištění 100 000,00
Ostatní 2 920 000,00

Celkové náklady projekt 13 400 000,00 1 600 000,00

Příjmy z projektu Celkem v Kč
Reklamní smlouvy 10 500 000,00
Dotace 1 600 000,00
Vstupné 400 000,00
Prodej práv ALK 500 000,00
Prodej hráčů 400 000,00

Celkové příjmy z projektu 13 400 000,00

Příjmy 13 400 000,00
Výdaje 13 400 000,00
+ (zisk)
- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)

Vypracoval:  Martin Marek

Dne:  29.10. 2018

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

0,00

Příloha č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace

BK Pardubice, a.s.

Provozní náklady A-týmu BK JIP Pardubice
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 Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
 Kancelář primátora 
 
 

 
Zápis 

z 43. řádné schůze Rady města Pardubic, 
která se konala dne 21.03.2016 od 10:00 hodin 

v zasedací místnosti rady 
 
Přítomni: 
Martin Charvát, Jiří Rozinek, Jakub Rychtecký, Jan Řehounek, Jaroslav Menšík, Libor Slezák, František 
Weisbauer, Vladimír Ninger, Vítězslav Novohradský (odchod v 11:10h).  
 
Leoš Martínek, interní audit 
Michal Zitko, tajemník magistrátu 
Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
 
Omluveni: Helena Dvořáčková, Dušan Salfický   
 

 
I. 

Schválení programu schůze 
 
V programu byly navrženy následující změny: 

- Bod 54 „Personální záležitosti OHA, SÚ“ přesunout za bod 11 „Územní studie - "odregistrování" 
územní studie Fáblovka (dle USNESENÍ ZM/459/2015)“ 

- Doplnění nového bodu „Jmenování vedoucího ZS ITI“ – zařadit jako bod č. 18 
- Doplnění nového bodu „Schválení realizace umístění sochy Jana Kašpara do prostoru třídy Míru 

(předprostor před budovou Magnum) – zařadit jako bod č. 34 
 

 
Program 43. řádné schůze Rady města byl schválen vč. výše uvedených změn takto: (pro 8) 
 
1. Výroční zpráva Komise pro sociální a zdravotní věci za rok 2015 
P: Zdeněk Linhart, předseda komise pro sociální a zdravotní věci  
Z: Iva Bartošová, vedoucí odboru sociálních věcí  
    Daniela Víznerová, odbor sociálních věcí  
  
2. Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty 
P: Zdeněk Vašák, předseda komise pro bytové a nebytové prostory  
Z: Ivana Srbová, odbor majetku a investic  
    Romana Kudrnová, odbor majetku a investic  
  
3. Výroční zpráva Komise pro rodinu a děti při Radě města Pardubic za rok 2015 
P: Drahomíra Peřinová, předsedkyně komise pro rodinu a děti  
Z: Iva Bartošová, vedoucí odboru sociálních věcí  
    Nela Polednová, odbor sociálních věcí  
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4. Výroční zpráva Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Radě města Pardubic za rok 2015 
P: Jiří Chmelík, předseda komise pro bezpečnost a prevenci kriminality  
Z: Iva Bartošová, vedoucí odboru sociálních věcí  
    Michaela Stránská, odbor sociálních věcí  
  
5. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotící komise v rámci 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OŽP 
P: Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí  
Z: Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí  
    Monika Löfelmannová, odbor životního prostředí  
    Roman Slach, odbor životního prostředí  
 
6. Dotace z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty 
P: Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí  
Z: Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí  
     Roman Slach, odbor životního prostředí  
  
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Sekání veřejné zeleně v Pardubicích 
P: Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí  
Z: Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí  
    Petr Veselovský, odbor životního prostředí  
  
8. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí v rámci 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 
P: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic  
Z: Jan Dvořáček, odbor majetku a investic  
    Martin Pilař, odbor majetku a investic  
  
9. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - OMI 
P: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic  
Z: Jan Dvořáček, odbor majetku a investic  
  
10. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na zpracování studie přístavby základní školy 
Svítkov - Školní 748, dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů 
P: Karolína Koupalová, pověřená vedením odboru hlavního architekta  
Z: Karolína Koupalová, pověřená vedením odboru hlavního architekta  
    Štěpán Vacík, odbor hlavního architekta  
  
11. Územní studie - "odregistrování" územní studie Fáblovka (dle USNESENÍ ZM/459/2015) 
P: Karolína Koupalová, pověřená vedením odboru hlavního architekta  
Z: Karolína Koupalová, pověřená vedením odboru hlavního architekta  
    Pavla Pannová, odbor hlavního architekta  
  
12. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - OIT 
P: Zdeňka Malá, vedoucí odboru informačních technologií  
Z: David Bakrlík, odbor informačních technologií  
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13. Konsolidace smluv o servisní podpoře produktů informačního systému Ginis včetně dorovnání výše 
poplatku za servisní podporu 
P: Zdeňka Malá, vedoucí odboru informačních technologií  
Z: Michal Král, odbor informačních technologií  
  
14. Úsekové měření rychlosti 
P: Petr Kramář, vedoucí odboru správních agend  
Z: Petr Kramář, vedoucí odboru správních agend  
  
15. Zásady pro poskytování náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 
neuvolněného člena ZmP 
P: Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka  
Z: Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka  
    Ivana Matičková, kancelář tajemníka  
  
16. Jednací řád RmP, Jednací řád ZmP, Pravidla pro přípravu zpráv do RmP a ZmP 
P: Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka  
Z: Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka  
    Alena Pešková, kancelář primátora  
    Nikola Jiráková, kancelář primátora 
    Lucie Pavlová, kancelář primátora  
  
17. Pověření k úkonům ve vztahu k registru vozidel 
P: Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka  
Z: Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka  
  
18. Jmenování vedoucího ZS ITI 
P: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
Z: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
 
19. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - ORS 
P: Jan Řehounek, náměstek primátora  
Z: Karolína Vopršalová, odbor rozvoje a strategie  
    Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie  
  
20. Program realizace projektů ve vzdělávání na pardubických základních školách 
P: Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie  
Z: Miroslav Janovský, odbor rozvoje a strategie 
    Michaela Kudynová, odbor rozvoje a strategie 
 
21. Centrální polytechnické dílny 
P: Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie  
Z: Miroslav Janovský, odbor rozvoje a strategie 
    Michaela Kudynová, odbor rozvoje a strategie 
 
22. Dodatek č. 1 darovací smlouvy s Pardubickým krajem (areál Tesla Kyjevská - prodloužení lhůty pro 
splnění závazku města) 
P: Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie  
Z: Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie  
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23. Rozhodnutí Rady města Pardubic v pozici jediného akcionáře RFP a.s - převod budovy č.p. 86 třída Míru, 
Pardubice 
P: Jan Řehounek, náměstek primátora  
Z: Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie  
    Jan Řehounek, náměstek primátora  
  
24. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacího řízení 
P: Jan Řehounek, náměstek primátora  
Z: Karolína Vopršalová, odbor rozvoje a strategie  
    Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie  
  
25. II. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2016 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátora  
Z: Renata Hochmanová, odbor ekonomický  
    Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru  
  
26. Poskytnutí dotace z rezervy rady, primátora a náměstků 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátora  
Z: Renata Hochmanová, odbor ekonomický  
     Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru  
  
27. Integrovaný plán rozvoje statutárního města Pardubice - sídliště Dukla a Višňovka 
P: Jan Řehounek, náměstek primátora  
Z: Petra Harišová, odbor rozvoje a strategie  
  
28. Přístup a zastupování města v rámci portálu farmáře SZIF/eAGRI 
P: Jan Řehounek, náměstek primátora  
Z: Petra Harišová, odbor rozvoje a strategie  
  
29. Program regenerace městské památkové rezervace 
P: Jan Řehounek, náměstek primátora  
Z: Blanka Doležalová, odbor rozvoje a strategie  
     Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie  
  
30. Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek 
P: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora  
Z: Ivana Srbová, odbor majetku a investic  
    Hana Laňarová, odbor majetku a investic  
  
31. Prominutí nájemného z nájemní smlouvy Kra-Kra 
P: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora  
Z: Jana Koblížková, odbor majetku a investic  
 
32. Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města 
P: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora  
Z: Ivana Srbová, odbor majetku a investic  
    Lenka Sádovská, odbor majetku a investic  
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33. Dočasná sleva z nájemného za užívání bytu 
P: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora  
Z: Ivana Srbová, odbor majetku a investic  
     Vanda Majerová, odbor majetku a investic  
  
34. Schválení realizace umístění sochy Jana Kašpara do prostoru třídy Míru (předprostor před budovou 
Magnum) 
P: Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Z: Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
 
35. Smlouva o výpůjčce bytu 
P: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 
Z: Ivana Srbová, odbor majetku a investic  
    Lenka Sádovská, odbor majetku a investic 
 
36. Startovací bydlení pro mladé 
P: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  
    Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 
Z: Ivana Srbová, odbor majetku a investic  
    Lenka Sádovská, odbor majetku a investic  
     
37. Prodej pozemků včetně objektů k bydlení č.p. 967 v ul. Jiráskova a č.p. 562 v ul. U Trojice 
P: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora  
Z: Ivana Srbová, odbor majetku a investic  
    Bohuslava Hrdá, odbor majetku a investic  
  
38. Návrh na uzavření smlouvy s Občanským sdružením Život 90 pro osoby zapojené do signálu v tísni 
při MpP 
P: Rostislav Hübl, ředitel MpP 
Z: Rostislav Hübl, ředitel MpP 
  
39. Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Č. PAA-VZ-62/2015 
P: Rostislav Hübl, ředitel MpP 
Z:  Rostislav Hübl, ředitel MpP 
 
40. Výroční zpráva Městské policie Pardubice za rok 2015 
P: Rostislav Hübl, ředitel MpP 
Z: Rostislav Hübl, ředitel MpP 
 
41. Dotace z Programu podpory ve zdravotní oblasti 
P: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  
Z: Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu  
    Jitka Chaloupková, odbor školství, kultury a sportu  
  
42. Prominutí platebního odvodu za porušení rozpočtové kázně 
P: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  
Z: Iva Bartošová, vedoucí odboru sociálních věcí  
    Marcela Ožďanová, odbor sociálních věcí  
  
43. Staženo 
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44. Staženo 
 
45. Vyhlášení podmínek poskytnutí dotací a grantů z Programu podpory volného času 
P: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  
Z: Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu  
    Petra Šnejdrová, odbor školství, kultury a sportu  
  
46. Jmenování člena školské rady 
P: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  
Z: Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu  
    Olga Havlíková, odbor školství, kultury a sportu  
  
47. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací - Pardubičtí tahouni 
P: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  
Z: Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu  
    Ondřej Kopecký, odbor školství, kultury a sportu  
  
48. Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku příspěvkových organizací ve školství 
P: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  
Z: Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu  
    Jana Harvánková, odbor školství, kultury a sportu  
  
49. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
P: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  
Z:  Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu  
     Kateřina Pochobradská, odbor školství, kultury a sportu  
     Jana Fiedlerová, odbor školství, kultury a sportu  
  
50. Smlouva o poskytnutí investiční dotace z prostředků Pardubického kraje 
P: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  
Z: Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu  
    Kazimír Svoboda, odbor školství, kultury a sportu  
  
51. Program XVI. zasedání ZmP dne 31.03.2016  
P: Martin Charvát, primátor města Pardubic  
Z:  Alena Pešková, kancelář primátora 
 
52. Zásady udílení ocenění města 
P: Martin Charvát, primátor města Pardubic  
Z: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora  
  
53. Plnění usnesení č. 519 Z/2015 ze dne 19. 11. 2015  
P: Martin Charvát, primátor města Pardubic  
Z: Blanka Doležalová, odbor rozvoje a strategie  
    Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie  
  
54. Personální záležitosti OHA, SÚ 
P: Michal Zitko, tajemník magistrátu  
Z:  Karolína Koupalová, pověřená vedením odboru hlavního architekta  
     Jiří Vopršal, vedoucí stavebního úřadu  
     Ivana Matičková, kancelář tajemníka  
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55. Povolení užití znaku města Pardubic 
P: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora  
Z: Hana Svobodová, kancelář primátora  
  
56. Dodatek ke smlouvě o užívání prostor - Dostihový spolek a.s. 
P: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora  
Z: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora  
  
57. Dodatek ke smlouvě o reklamě, propagaci a spolupráci, Dostihový spolek a.s. 
P: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora  
Z: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora  
  
58. Změna v komisi pro cestovní ruch 
P: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
Z:  Alena Pešková, kancelář primátora 
     Nikola Jiráková, kancelář primátora 
 
59. Diskuse 
 
Dále členové rady obdrželi: 
- dopis pana Zdenka Holuba ve věci údajné rasové diskriminace při vstupu do galerie v Kostelní 

ulici (řešeno v rámci závěrečné diskuse) 
- dopis AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (řešeno v rámci závěrečné diskuse) 

 
 
 

II. 
Schválení usnesení ze 42. řádné schůze RmP a 

jmenování ověřovatelů ze 43. řádné schůze Rady města Pardubic 
 
 Usnesení z předešlé 42. řádné schůze RmP byla  s c h v á l e n a. 
 
Ověřovateli zápisu 43. řádné schůze RmP byli jmenováni:            Jakub Rychtecký 

Libor Slezák 
 

 
III. 

Pořadí projednávaných zpráv 
 

1. 
Výroční zpráva Komise pro sociální a zdravotní věci za rok 2015  

 
Zpravodaj:  Zdeněk Linhart, předseda komise pro sociální a zdravotní věci 
- stručně okomentoval předložený materiál a poděkoval paní I. Bartošové (vedoucí OSV) a náměstkovi J. 

Rychteckému za jejich pravidelnou účast na jednáních komise. 
 
Bez rozpravy  
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Přijaté usnesení č. 2610/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
výroční zprávu o činnosti Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic za rok 2015 
dle přílohy návrhu usnesení. 
 
 

2. 
Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty  

 
Zpravodaj:  Zdeněk Vašák, předseda komise pro bytové a nebytové prostory 
 
 
Bez rozpravy  
 
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 2611/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
1. změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 4.12.2015 na prostor sloužící podnikání nacházející se v 
budově bez č.p./č.e., označené jako průmyslový objekt (objekt č.17), která je součástí pozemku 
označeného jako stavební parcela č.parc.st. 864/16, postavené v areálu č.p. 324, ul. Jana Palacha, 
k.ú. a obec Pardubice, se společností Auto Flégr s.r.o., IČ 039 61 303, DIČ CZ03961303 se sídlem 
Jana Palacha 324, 530 02, Pardubice, účel nájmu - Auto servis a Diesel servis. Změna se bude týkat 
nájemného, a to tak, že dojde po provedení dohodnutých stavebních úprav ke snížení nájemného z 
původní částky ve výši 315.049,75 Kč/rok bez DPH na částku ve výši 245.997,75 Kč/rok bez DPH, a 
zároveň bude změněna doba trvání nájemní smlouvy z doby neurčité na dobu určitou do 30.9.2024. 
2. uzavření smlouvy o odpisování technického zhodnocení pronajatého majetku nájemcem ve 
standardním znění. Výše technického zhodnocení bude stanovena oddělením investic a technické 
správy odboru majetku a investic na základě daňových dokladů dodaných nájemcem po vydání 
kolaudačního souhlasu. 
II. U k l á d á  
odboru majetku a investic uzavřít dodatek k nájemní smlouvě a uzavřít smlouvu o odpisování 
technického zhodnocení. 
Z: Ing. Ivana Srbová 
T: 30.6.2016 
 
 
Návrh č. 3  
Přijaté usnesení č. 2612/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
U k l á d á  
dle návrhu usnesení č. 2 předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh na odkoupení 
stavební parcely č.parc.st. 57/1 o výměře 117 m2, jehož součástí je budova bez čp/če (objekt 
občanské vybavenosti), stavební parcely č.parc.st. 57/2 o výměře 89 m2, jehož součástí je budova 
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bez čp/če (objekt občanské vybavenosti), stavební parcely č.parc.st. 58 o výměře 155 m2, jehož 
součástí je budova bez čp/če (objekt občanské vybavenosti), stavební parcely č.parc.st. 62/1 o 
výměře 445 m2, jehož součástí je budova č.p. 80 (objekt občanské vybavenosti), stavební parcely 
č.parc.st. 62/2 o výměře 74 m2, jehož součástí je budova bez čp/če, (objekt občanské vybavenosti), 
část obce Pardubice-Staré Město, vše v k.ú. a obci Pardubice od společnosti PROFI CREDIT Czech, 
a.s., IČ 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, Praha 1, za cenu 25 000 000,- Kč za 
předpokladu, že tato kupní cena bude odpovídat ceně v místě a čase obvyklé. 
Z: Ing. Ivana Srbová 
T: 3o.4.2016 
 
 
 
Návrh č. 2  
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:   (pro 0, proti 8, zdrž. 1) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
návrh na odkoupení stavební parcely č.parc.st. 57/1 o výměře 117 m2, jehož součástí je budova bez 
čp/če (objekt občanské vybavenosti), stavební parcely č.parc.st. 57/2 o výměře 89 m2, jehož součástí 
je budova bez čp/če (objekt občanské vybavenosti), stavební parcely č.parc.st. 58 o výměře 155 m2, 
jehož součástí je budova bez čp/če (objekt občanské vybavenosti), stavební parcely č.parc.st. 62/1 o 
výměře 445 m2, jehož součástí je budova č.p. 80 (objekt občanské vybavenosti), stavební parcely 
č.parc.st. 62/2 o výměře 74 m2, jehož součástí je budova bez čp/če, (objekt občanské vybavenosti), 
část obce Pardubice-Staré Město, vše v k.ú. a obci Pardubice od společnosti PROFI CREDIT Czech, a.s., 
IČ 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, Praha 1, za cenu 25 000 000,- Kč za 
předpokladu, že tato kupní cena bude odpovídat ceně v místě a čase obvyklé. 
 
 
 

3. 
Výroční zpráva Komise pro rodinu a děti při Radě města Pardubic za rok 2015  

 
Zpravodaj: Drahomíra Peřinová, předsedkyně komise pro rodinu a děti 
- stručně informovala o činnosti komise a uvedla, že cílem komise je vytvoření koncepce rodinné politiky 

města, která bude výhodou pro případné využití souvisejících dotačních titulů. 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 2613/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
výroční zprávu o činnosti Komise pro rodinu a děti při Radě města Pardubic za rok 2015, která je 
přílohou návrhu usnesení č. 1. 
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4. 
Výroční zpráva Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Radě města 

Pardubic za rok 2015  
 
Zpravodaj: Jiří Chmelík, předseda komise pro bezpečnost a prevenci kriminality 
- součástí zprávy je činnost komise v uplynulém roce, tabulka organizací a projektů, které byly komisí 

podpořeny, a docházka členů komise. Poděkoval radě města za to, že se díky ní komisi podařilo vytvořit 
dotační titul prevence požární ochrany.   

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 2614/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
výroční zprávu o činnosti Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Radě města Pardubic za 
rok 2015, která je přílohou návrhu usnesení č. 1. 
 
 
 

5. 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 
hodnotící komise v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OŽP  

 
Zpravodaj:  Jiří Rozinek, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
 
Bez rozpravy  
 
 
Přijaté usnesení č. 2615/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 11 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu "Zpracování Plánu 
odpadového hospodářství města Pardubice" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 
nabídky: 
- ISES, s.r.o., IČ: 64583988,  
- THC Servis s.r.o., IČ: 29049326,  
- Ernst & Young, s.r.o., IČ: 26705338, 
- ECO trend s.r.o., IČ: 49683039,  
- Ing. Pavel Novák s.r.o., IČ: 28418794,  
- ECO - Management s.r.o., IČ: 46972218,  
- FITE a.s., IČ: 47674938.  
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II. S c h v a l u j e  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 11 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu "Zpracování Plánu odpadového hospodářství města Pardubice" hodnotící komisi v tomto 
složení: 
- Ing. Jiří Rozinek - náměstek primátora,  
- Ing. Miroslav Míča - vedoucí OŽP, 
- Ing. Monika Löfelmannová - vedoucí OOO/OŽP, 
- Bc. Roman Slach - OOO/OŽP.  
 
 

6. 
Dotace z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty  

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 

  
Rozprava: 
L. Slezák – doporučil, aby projekty doporučené a nedoporučené ke schválení byly uváděny přehledně 
v tabulkách jako příloha návrhů na usnesení tak, jak je to praxí u obdobných zpráv.  
 
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 2616/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 42 000,- Kč pro Ekocentrum 
PALETA, z.s., Štolbova 2874, Pardubice IČ 64244873, na projekt "Určovací klíče pardubických rostlin, 
ptáků a dřevin". 
 
 
Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 2617/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 36 000,- Kč pro Ekocentrum 
PALETA, z.s., Štolbova 2874, Pardubice IČ 64244873, na projekt "Pomůcky k programům EV pro 
pardubické školy". 
 
 
Návrh č. 3  
Přijaté usnesení č. 2618/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 8 350,- Kč pro Mateřskou školu 
Pardubice, Na Třísle 70, Pardubice, IČ 60157372 na projekt "Naše Zem je zeměkoulí, vesmírem se 
ráda koulí. Aby voněl celý svět, opatruj Zem jako květ". 
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Návrh č. 4  
Přijaté usnesení č. 2619/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 23 436,- Kč pro Základní školu 
Pardubice - Svítkov, Školní 748, Pardubice, IČ 48161144 na projekt "Ekovýchovný program Polem 
nepolem". 
 
 
Návrh č. 5  
Přijaté usnesení č. 2620/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 10 800,- Kč pro Základní školu 
Pardubice - Svítkov, Školní 748, Pardubice, IČ 48161144 na projekt "Osobnostní kurz s 
ekovýchovným programem". 
 
 
Návrh č. 6  
Přijaté usnesení č. 2621/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty ve výši 28 000,- Kč pro Mateřskou školu 
Pardubice, Erno Košťála 991, Pardubice, IČ 60159197 na projekt "Program ekologické výchovy pro 
děti v rámci běžné školní docházky". 
 
 
Návrh č. 7  
Přijaté usnesení č. 2622/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty ve výši 2 600,- Kč pro Mateřskou školu SRDÍČKO 
Pardubice, Luďka Matury 653, Pardubice, IČ 60157275 na projekt "Pestrá planeta Země". 
 
 
Návrh č. 8  
Přijaté usnesení č. 2623/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 6 600,- Kč pro Mateřskou školu 
Klubíčko Pardubice, Grusova 448, Pardubice, IČ 70944849 na projekt "Příroda kolem nás". 
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Návrh č. 9  
Přijaté usnesení č. 2624/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 9 800,- Kč pro Mateřskou školu 
Klubíčko Pardubice, Grussova 448, Pardubice, IČ 70944849 na projekt "Život na farmě". 
 
 
Návrh č. 10  
Přijaté usnesení č. 2625/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty ve výši 9 000,- Kč pro Mateřskou školu Pardubice, 
nábřeží Závodu míru 1961, Pardubice, IČ 60157241 na projekt "Setkání se živými zvířaty". 
 
 
Návrh č. 11  
Přijaté usnesení č. 2626/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty ve výši 8 500,- Kč pro Mateřskou školu Pardubice, 
nábřeží Závodu míru 1961, Pardubice, IČ 60157241 na projekt "Kam s odpadem". 
 
 
Návrh č. 12  
Přijaté usnesení č. 2627/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 19 250,- Kč pro Základní školu 
Pardubice, Benešovo náměstí 590, Pardubice, IČ 60158999 na projekt "Program ekologické výchovy 
v Ekocentru PALETA Pardubice". 
 
 
Návrh č. 13  
Přijaté usnesení č. 2628/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 12 000,- Kč pro Mykologický 
klub Pardubice, z.s., Palackého třída 2413, Pardubice, IČ 22609148 na projekt "Cyklus přednášek o 
houbách". 
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Návrh č. 14  
Přijaté usnesení č. 2629/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 20 000,- Kč pro Základní školu 
Pardubice - Spořilov, Kotkova 1287, Pardubice, IČ 42938554 na projekt "Ekologický chod školy". 
 
 
Návrh č. 15  
Přijaté usnesení č. 2630/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 5 000,- Kč pro Klub přátel 
Pardubicka, Klášterní 54, Pardubice, IČ 64242862 na projekt "Oslava dne Země". 
 
 
Návrh č. 16  
Přijaté usnesení č. 2631/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty ve výši 12 016,- Kč pro Základní školu Pardubice - 
Polabiny, Prodloužená 283, Pardubice, IČ 601590065 na projekt "Ať je naše Země stále zelená". 
 
 
Návrh č. 17  
Přijaté usnesení č. 2632/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 6 500,- Kč pro Mateřskou školu 
Kamínek, Ke Kamenci 1601, Pardubice, IČ 60159090 na projekt "Tématický výlet". 
 
 
Návrh č. 18  
Přijaté usnesení č. 2633/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty ve výši 3 200,- Kč pro Mateřskou školu Kamínek, 
Ke Kamenci 1601, Pardubice, IČ 60159090 na projekt "Program ekologické výchovy pro děti či 
mládež v rámci běžné školní docházky". 
 
 
Návrh č. 19  
Přijaté usnesení č. 2634/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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  
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z programu podpory ekologické výchovy a osvěty ve výši 5 800,- Kč pro Mateřskou školu Pardubice, 
Wintrova II 579, Pardubice, IČ 60157259 na projekt "Chceme si hrát v přírodě, a tak ji lépe poznávat 
a chránit". 
 
 
Návrh č. 20  
Přijaté usnesení č. 2635/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty ve výši 5 000,- Kč pro Mateřskou školu Kamarád 
Pardubice, Teplého 2 100, Pardubice, IČ 75017989 na projekt "Pozoruhodný svět přírody, kde 
objevujeme vše nové". 
 
 
Návrh č. 21  
Přijaté usnesení č. 2636/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty ve výši 8 500,- Kč pro Mateřskou školu Doubek 
Pardubice - Svítkov a Lány na Důlku, K Dubině 693, Pardubice, IČ 75018225 na projekt "Jedna, dvě 
tři, kam to patří, aneb Třídíme s Dubánkem". 
 
 
Návrh č. 22  
Přijaté usnesení č. 2637/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty ve výši 12 000,- Kč pro Základní školu Pardubice 
Bratranců Veverkových , Bratranců Veverkových 866, Pardubice, IČ 60159154 na projekt "Program 
ekologické výchovy pro děti či mládež v rámci běžné školní docházky". 
 
 
Návrh č. 23  
Přijaté usnesení č. 2638/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 3 300,- Kč pro Základní školu a 
Mateřskou školu Pardubice - Ohrazenice, Trnovská 159, Pardubice, IČ 48161241 na projekt 
"Mezinárodní programy ekologické výchovy". 
 
 
Návrh č. 24  
Přijaté usnesení č. 2639/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 1 400,- Kč pro Základní školu a 
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Mateřskou školu Pardubice - Ohrazenice, Trnovská 159, Pardubice, IČ 48161241 na projekt "Životní 
prostředí a my". 
 
 
Návrh č. 25  
Přijaté usnesení č. 2640/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty ve výši 5 600,- Kč pro Základní školu Waldorfskou, 
Gorkého 867, Pardubice, IČ 70837236 na projekt "Den Země - projekt ekologické výchovy". 
 
 
Návrh č. 26  
Přijaté usnesení č. 2641/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty ve výši 8 400,- Kč pro Základní školu Waldorfskou, 
Gorkého 867, Pardubice, IČ 70837236 na projekt "Vzdělávání žáků v oblasti EVVO - projekt pro žáky 
první až deváté třídy". 
 
 
Návrh č. 27  
Přijaté usnesení č. 2642/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 21 030,- Kč pro Základní školu 
a Mateřskou školu speciální Pardubice, A. Krause 2344, Pardubice, IČ 60159138 na projekt "Zelený 
Artur". 
 
 
Návrh č. 28  
Přijaté usnesení č. 2643/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty ve výši 2 700,- Kč pro Mateřskou školu Pardubice 
- Rosice nad Labem, Prokopa Holého 160, Pardubice, IČ 75018063 na projekt "Voňavá zahrádka". 
 
 
Návrh č. 29  
Přijaté usnesení č. 2644/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty ve výši 4 300,- Kč pro Speciální mateřskou školu a 
základní školu a praktickou školu Pardubice, Do Nového 1131, Pardubice, IČ 60158981 na projekt 
"poznáváme dravce, sovy a pěvce". 
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Návrh č. 30  
Přijaté usnesení č. 2645/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty ve výši 7 000,- Kč pro Mateřskou školu Pardubice 
- Polabiny, Brožíkova 450, Pardubice, IČ 750018624 na projekt "Projekt na podporu ekologické 
výchovy a osvěty v MŠ Brožíkova". 
 
 
Návrh č. 31  
Přijaté usnesení č. 2646/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 21 000,- Kč pro Základní školu 
Pardubice, Staňkova, Pardubice, IČ 48161306 na projekt "Program ekologické výchovy pro děti v 
rámci běžné školní docházky". 
 
 
Návrh č. 32  
Přijaté usnesení č. 2647/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 3 700,- Kč pro Základní školu 
Pardubice, Staňkova, Pardubice, IČ 48161306 na projekt "Zapojení škol do národní sítě 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty". 
 
 
Návrh č. 33  
Přijaté usnesení č. 2648/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 2 100,- Kč pro Nová Akropolis, 
z.s., Varšavská 19, Praha, IČ 65994523 na projekt "Ekologická výchova: třídění odpadu". 
 
 
Návrh č. 34  
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 0, proti 7, zdrž. 2) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 9 800,- Kč pro Základní školu 
Waldorfská Pardubice, Gorkého 867, Pardubice, IČ 70837236 na projekt "Zdravá výživa - projekt pro 
žáky první až deváté třídy". 
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Návrh č. 35  
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 0, proti 7, zdrž. 2) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 18 00,- Kč pro Mgr. Jiřího Hrušku, 
Němčice 171, Staré Hradiště, IČ 72906162 na projekt "Zavedení systému metodické podpory 
pedagogických pracovníků působících na území města Pardubic v zavádění i zefektivňování programů 
environmentální výchovy". 
 
 
Návrh č. 36  
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 0, proti 7, zdrž. 2) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 10 000,- Kč pro Mateřskou školu 
Kamínek Pardubice, Ke Kamenci 1601, Pardubice, IČ 60159090 na projekt "Bylinková zahrádka". 
 
 
Návrh č. 37  
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 0, proti 7, zdrž. 2) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 31 150,- Kč pro Mateřskou školu 
Pardubice, Gebauerova 1691, Pardubice, IČ 75018705 na projekt "Badatelské koutky pro děti na 
zahradě naší MŠ". 
 
 
Návrh č. 38  
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 0, proti 7, zdrž. 2) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 8 300,- Kč pro Základní školu 
Pardubice - Svítkov, Školní 748, Pardubice, IČ 48161144 na projekt "Ekovýchovný program 
"Krakonošova zahrádka"". 
 
 
Návrh č. 39  
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 0, proti 7, zdrž. 2) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 14 000,- Kč pro Mateřskou školu 
Klubíčko Pardubice, Grussova 448, Pardubice, IČ 70944849 na projekt "Ptačí svět". 
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Návrh č. 40  
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 0, proti 7, zdrž. 2) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 41 000,- Kč pro Dignify z.ú., 
Pražská 135, Pardubice, IČ 02807408 na projekt "Vliv člověka na životní prostředí". 
 
 
Návrh č. 41  
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 0, proti 7, zdrž. 2) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 37 000,- Kč pro Dignify z.ú., 
Pražská 135, Pardubice, IČ 02807408 na projekt "Lesní a vodní hospodářství a jeho vliv na krajinu". 
 
 
Návrh č. 42  
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 0, proti 7, zdrž. 2) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 38 000,- Kč pro Dignify z.ú., 
Pražská 135, Pardubice, IČ 02807408 na projekt "Léčivé byliny". 
 
 
Návrh č. 43  
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 0, proti 7, zdrž. 2) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 30 085,- Kč pro Mateřskou školu 
Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992, Pardubice, IČ 70944831 na projekt "Ten umí to a ten zas tohle 
aneb kouzlo starých časů". 
 
 
Návrh č. 44  
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 0, proti 7, zdrž. 2) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 4 000,- Kč pro Základní školu 
Pardubice, Staňkova 128, Pardubice, IČ 48161306 na projekt "Děti učí děti třídit odpad". 
 
 
Návrh č. 45  
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 0, proti 7, zdrž. 2) 
 
Rada 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  
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z programu podpory ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 30 000,- Kč pro Základní školu 
Pardubice, Staňkova 128, Pardubice, IČ 48161306 na projekt "Ekologická výchova jako rámcový 
program ve škole v přírodě, případně i jiné školní pobytové akce". 
 
 
Návrh č. 46  
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 0, proti 7, zdrž. 2) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 2 500,- Kč pro Základní školu 
Pardubice, Staňkova 128, Pardubice, IČ 48161306 na projekt "Bylinková zahrádka". 
 
 
Návrh č. 47  
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 0, proti 7, zdrž. 2) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 47 000,- Kč pro APOLENKA z.s., 
Bělobranská dubina 1080, Pardubice, IČ 69859914 na projekt "Učebna na statku". 
 
 
Návrh č. 48  
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 0, proti 7, zdrž. 2) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 81 300,- Kč pro Šumák z.s., Blato 
72, Pardubice, IČ 27057968 na projekt "Pohádková zahrada - environmentální programy". 
 
 
Návrh č. 49  
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 0, proti 7, zdrž. 2) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 45 000,- Kč pro Milan Valentin, 
Fibichova 392, Čeperka, IČ 76435784 na projekt "Čištění příbřežních oblastí potápěči". 
 
 
Návrh č. 50  
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 0, proti 7, zdrž. 2) 
 
Rada 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 ekologické výchovy a osvěty v požadované výši 35 000,- Kč pro Spolek Planeta 
Chaos, Střítež u Poličky , Polička, IČ 26643853 na projekt "Chaos Start 2016, Eko - Socio - umělecké 
symposium". 
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7. 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Sekání veřejné zeleně v Pardubicích  

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátora 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 2649/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. R o z h o d l a  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
s odkazem na čl. 14 odst. 2 směrnice Magistrátu města Pardubic č. 4/2016 (zadávací řád veřejných 
zakázek) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu "Sekání veřejné zeleně v Pardubicích na dobu 
neurčitou", dodavateli: Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČ: 25262572, 
dodatek č. 1 Smlouvy o dílo (Sekání veřejné zeleně v Pardubicích), který je přílohou tohoto 
usnesení 
II. U k l á d á  
uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o dílo (Sekání veřejné zeleně v Pardubicích) se Službami města 
Pardubic a.s. ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.  
Z: Ing. Martin Charvát,  Ing. Miroslav Míča 
T: 30. 4. 2016 
 
 

8. 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI  
 
Zpravodaj:  Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 
- podrobněji okomentoval návrhy na usnesení č. 4 a 5 

 
Bez rozpravy  
 
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 2650/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 11 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2016-25 "ZŠ 
Studánka – střecha pavilonu A, II. etapa - realizace" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 
nabídky:  
•  RECOSA Pardubice, s.r.o., IČ: 00484318, 
•  FUTURO veřejná obchodní společnost, IČ: 00486302, 
•  MEGAS s.r.o. , IČ: 25989421, 
•  MARHOLD a.s., IČ: 15050050, 
•  LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., IČ: 45538093. 
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II. S c h v a l u j e  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 11 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2016-25 "ZŠ Studánka – střecha pavilonu A, II. etapa - realizace" hodnotící 
komisi v tomto složení: 
•  Mgr. Jakub Rychtecký - náměstek primátora,  
•  Ing. Jaroslav Hruška - vedoucí OMI, 
•  Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI, 
•  Libor Jirout - OITS/OMI. 
 
 
Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 2651/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 11 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2016-26 "MŠ 
Lány na Důlku – celková rekonstrukce objektu - PD" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 
nabídky:  
•  CODE spol. s r. o., IČ: 49286960, 
•  ILBprostav s.r.o., IČ: 28810180, 
•  PPP, spol.s r.o., IČ: 42937094, 
•  PRODIN a.s., IČ: 25292161, 
•  ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., IČ: 47450347. 
II. S c h v a l u j e  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 11 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2016-026 "MŠ Lány na Důlku – celková rekonstrukce objektu – PD“ hodnotící 
komisi v tomto složení: 
•  Mgr. Jakub Rychtecký - náměstek primátora,  
•  Ing. Jaroslav Hruška - vedoucí OMI, 
•  Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI, 
•  Libor Gruber - OITS/OMI. 
 
 
Návrh č. 3  
Přijaté usnesení č. 2652/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 11 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2016-28 "MŠ 
Gorkého – výměna PVC ve třídách a chodba" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 
nabídky:  
•  SK-EKO Systems s.r.o., IČ: 64827763, 
•  Stavitelství Kudláček s.r.o. , IČ: 02680327, 
•  T&P Project s.r.o., IČ: 27526411, 
•  STAKVO s.r.o., IČ: 27472221, 
•  INSTAV Hlinsko a.s., IČ: 25284959. 
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II. S c h v a l u j e  
Zadávacího řádu veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2016-28 "MŠ Gorkého – výměna PVC ve třídách a chodba" 
hodnotící komisi v tomto složení: 
•  Mgr. Jakub Rychtecký - náměstek primátora,  
•  Ing. Jaroslav Hruška - vedoucí OMI, 
•  Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI, 
•  Vratislava Šišková - OITS/OMI. 
 
 
 
Návrh č. 4  
Přijaté usnesení č. 2653/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 11 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2016-23 
"Rámcová smlouva na instalatérské práce" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
•  Gaskomplex CZ s.r.o., IČ:26002418, 
•  VTP – Mont s.r.o. , IČ: 27525457, 
•  Jiří Hromádko - Plyntop, IČ: 15617521, 
•  INSTAL s.r.o., IČ: 42936641, 
•  SITRO s.r.o., IČ:27498824. 
II. S c h v a l u j e  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 11 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2016-23 " Rámcová smlouva na instalatérské práce " hodnotící komisi v 
tomto složení: 
•  Ing. Helena Dvořáčková - náměstkyně primátora,  
•  Ing. Jaroslav Hruška - vedoucí OMI, 
•  Petr Hušek – OSBDNP/OMI, 
•  Ing. Martin Pilař - OSBDNP/OMI. 
 
 
 
Návrh č. 5  
Přijaté usnesení č. 2654/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 11 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2016-24 
"Rámcová smlouva na truhlářské práce" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
•  Bulíček Petr, IČ: 45511934 
•  Stafi s.r.o., IČ: 25968203 
•  AGE International s.r.o., IČ: 01706888 
•  Petr Houha – Truhlářství, IČ: 69856940 
•  Daniel Michek, IČ: 72902540 
II. S c h v a l u j e  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 11 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
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veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2016-24 " Rámcová smlouva na truhlářské práce" hodnotící komisi v tomto 
složení: 
•  Ing. Helena Dvořáčková - náměstkyně primátora,  
•  Ing. Jaroslav Hruška - vedoucí OMI, 
•  Petr Hušek – OSBDNP/OMI, 
•  Ing. Martin Pilař - OSBDNP/OMI. 
 
 
Návrh č. 6  
Přijaté usnesení č. 2655/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 11 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2016-27 "PD – 
oprava 16 volných bytových jednotek" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
•  astalon s.r.o., IČ: 27542009, 
•  HMP top s.r.o., IČ: 27502180, 
•  ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., IČ: 47450347, 
•  PRODIN a.s., IČ: 25292161, 
•  TRENTO s.r.o, IČ: 63219409. 
II. S c h v a l u j e  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 11 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2016-27 " PD - oprava 16 volných bytových jednotek " hodnotící komisi v 
tomto složení: 
•  Ing. Helena Dvořáčková - náměstkyně primátora,  
•  Ing. Jaroslav Hruška - vedoucí OMI, 
•  Petr Hušek – OSBDNP/OMI, 
•  Ing. Martin Pilař - OSBDNP/OMI. 
 
 

9. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona  

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - OMI  
 
Zpravodaj:  Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 
- stručně doplnil předložený materiál, všechna výběrová řízení proběhla řádně a jsou zde navrženy firmy 

k uzavření smlouvy o dílo.  
 
Rozprava: 
J. Řehounek vznesl dotaz, zda jsou všechny akce pokryty příslušnou částkou v rozpočtu. 
Reagoval J. Hruška – pouze v případě návrhu č. 1 částka převýšila předpokládanou cenu zohledněnou 
v rozpočtu měst. Zhotovitel totiž uplatnil ceny odpovídající skutečnosti dle prací vykonaných v předchozí 
etapě opravy hřbitovní zdi, kterou tentýž zhotovitel realizoval.  
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Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 2656/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
R o z h o d l a  
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a na základě čl. 11 odst. 2 směrnice zadavatele, 
Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2016-
03 " Oprava hřbitovní zdi - hřbitov Pardubičky - úsek 4" dodavateli STAKVO s.r.o., Pardubice, IČ: 
27472221, s nabídkovou cenou 749.624,95 Kč bez DPH. 
 
 
Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 2657/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
R o z h o d l a  
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a na základě čl. 11 odst. 2 směrnice zadavatele, 
Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2016-
04 "J. Palacha čp. 324 - nízkoprahové denní centrum" dodavateli Stavitelství Kudláček s.r.o., 
Pardubice, IČ: 02680327, s nabídkovou cenou 354.362,-- Kč bez DPH. 
 
 
Návrh č. 3  
Přijaté usnesení č. 2658/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
R o z h o d l a  
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a na základě čl. 11 odst. 2 směrnice zadavatele, 
Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2016-
08 "MŠ Wintrova - výměna oken" dodavateli PLASTOVÁ OKNA HEŘMANŮV MĚSTEC s.r.o., IČ: 
25283278, s nabídkovou cenou 673.228,-- Kč bez DPH. 
 
 
Návrh č. 4  
Přijaté usnesení č. 2659/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
R o z h o d l a  
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a na základě čl. 11 odst. 2 směrnice zadavatele, 
Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2016-
09 "Zpracování PD: na záliv MHD - autobusové nádraží směr město, záliv MHD - autobusové nádraží 
směr z města, záliv MHD - Palackého, směr město, záliv MHD - Bělehradská, směr Kaufland, záliv 
MHD - Bělehradská, směr od Kauflandu" dodavateli INDESING s.r.o., Jezbořice, IČ: 26876035, s 
nabídkovou cenou 489.000,-- Kč bez DPH. 
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Návrh č. 5  
Přijaté usnesení č. 2660/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
R o z h o d l a  
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a na základě čl. 11 odst. 2 směrnice zadavatele, 
Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2016-
10 "Zkapacitnění komunikace - Semtín Průmyslová zóna - PD" dodavateli DSP a.s., Kostěnice, IČ: 
27555917, s nabídkovou cenou 326.000,-- Kč bez DPH. 
 
 

10. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na zpracování studie 

přístavby základní školy Svítkov - Školní 748, dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů  

 
Zpravodaj:  Karolína Koupalová, pověřená vedením odboru hlavního architekta 
- město obdrželo 4 nabídky, byla vybrána cenově nejvýhodnější nabídka od pardubického architekta. 

 
 
Bez rozpravy  
 
 
Přijaté usnesení č. 2661/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
R o z h o d l a  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Studie přístavby Základní školy Svítkov - Školní 
748" dodavateli Med:Pavlík architekti, Ing. arch. Tomáš Med, Bratranců Veverkových 396, 530 02 
Pardubice, IČ: 87125889, s nabídkovou cenou ve výši 90 508,- Kč včetně DPH. 
 
 

11. 
Územní studie - "odregistrování" územní studie Fáblovka (dle USNESENÍ 

ZM/459/2015)  
 
Zpravodaj:  Karolína Koupalová, pověřená vedením odboru hlavního architekta  
- předmětná územní studie byla zaregistrována v roce 2012. Od té doby však bylo vydáno územní 

rozhodnutí na SV obchvat, který zasahuje do území dotčeného touto studií. Zároveň byl zaznamenán i 
požadavek majitele části pozemku v dotčeném území, který má konkrétní záměry. Aby bylo možné 
dále rozhodovat, OHA potřebuje územní studii novou, která již bude v souladu s územním plánem a 
především v souladu s územním rozhodnutím na SV obchvat. Z uvedených důvodu je navrženo 
současnou územní studii odregistrovat. 

- J. Menšík informoval o doporučujícím stanovisku komise pro urbanismus a architekturu v dané věci. 
 
Bez rozpravy 
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Přijaté usnesení č. 2662/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. B e r e   n a   v ě d o m í  
návrh pořizovatele ÚPD na "odregistrování" územní studie Fáblovka (Sideris, s.r.o., 9/2012) 
II. U k l á d á  
určené zastupitelce, náměstkyni primátora Ing. Dvořáčkové předložit ZmP na vědomí návrh 
pořizovatele na "odregistrování" územní studie Fáblovka (Sideris, s.r.o., 9/2012). 
 
 

54. 
Personální záležitosti OHA,SÚ  

 
Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
- podrobně okomentoval důvody, pro které navrhuje navýšení tabulkových míst na odboru hlavního 

architekta a na stavebním úřadu.  
 
Rozprava: 
- v rámci diskuse bylo na dotaz J. Menšíka podány upřesňující informace o způsobu spravování archívu 

stavebního úřadu. Pan Menšík s ohledem na své zkušenosti doporučil tabulkové místo archivářky SÚ 
zřídit, tato agenda je v rámci SÚ jednou z velmi důležitých věcí.  

 
 
Přijaté usnesení č. 2813/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 1) 
 
Rada města Pardubic 
S t a n o v u j e  
v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích celkový počet zaměstnanců 
zařazených do Magistrátu města Pardubic na 380 a to s účinností od 1. 4. 2016. Do tohoto 
celkového počtu se nezapočítávají zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnanci, 
kteří zastupují za dlouhodobě nemocné a zaměstnanci, kteří mají uzavřenou dohodu o pracích 
konaných mimo pracovní poměr. 
 

 
12. 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - OIT  

 
Zpravodaj: Zdeňka Malá, vedoucí odboru informačních technologií  
- okomentovala předložené návrhy na usnesení. K návrhu č. 1 uvedla, že se servis týká i městské policie 

a městských obvodů, jimž je zabezpečován IT servis magistrátem města (konkrétně se týká MO II, IV, V, 
VI, VII a VIII) 

 
 
Bez rozpravy 
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Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 2663/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0)   
 
Rada města Pardubic 
I. R o z h o d l a  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Servis tiskáren pro Magistrát města Pardubic" 
a to v rámci dílčí části plnění A - dodavateli SENTA, spol. s r.o., Hradec Králové, IČ: 48153028; 
jednotkové ceny za práci a součástky budou přílohou smlouvy. 
II. R o z h o d l a  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Servis tiskáren pro Magistrát města Pardubic" 
a to v rámci dílčí části plnění B - dodavateli SENTA, spol. s r.o., Hradec Králové, IČ: 48153028; 
jednotkové ceny za práci a součástky budou přílohou smlouvy. 
III. R o z h o d l a  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Servis tiskáren pro Magistrát města Pardubic" 
a to v rámci dílčí části plnění C - dodavateli Flamy Pardubice a.s., Praha 12, IČ: 64259714; 
jednotkové ceny za práci a součástky budou přílohou smlouvy. 
IV. R o z h o d l a  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Servis tiskáren pro Magistrát města Pardubic" 
a to v rámci dílčí části plnění D - dodavateli Flamy Pardubice a.s., Praha 12, IČ: 64259714; 
jednotkové ceny za práci a součástky budou přílohou smlouvy. 
V. R o z h o d l a  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Servis tiskáren pro Magistrát města Pardubic" 
a to v rámci dílčí části plnění E - dodavateli Vladimír Fišer, Pardubice, IČ: 76011305; jednotkové 
ceny za práci a součástky budou přílohou smlouvy. 
VI. R o z h o d l a  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Servis tiskáren pro Magistrát města Pardubic" 
a to v rámci dílčí části plnění H - dodavateli Flamy Pardubice a.s., Praha 12, IČ: 64259714; 
jednotkové ceny za práci a součástky budou přílohou smlouvy. 
 
 
Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 2664/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. R o z h o d l a  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Výběr dodavatele originálních tonerových 
kazet a fotoválců" dodavateli SENTA, spol. s r.o., Hradec Králové, IČ: 48153028, s předpokládanou 
nabídkovou cenou ve výši 234 864,- Kč bez DPH v rámci dílčí části pro spotřební materiál XEROX. 
Jednotkové nabídkové ceny spotřebního materiálu tvoří přílohu usnesení. 
II. R o z h o d l a  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Výběr dodavatele originálních tonerových 
kazet a fotoválců" dodavateli SENTA, spol. s r.o., Hradec Králové, IČ: 48153028, s předpokládanou 



43. řádná schůze dne 21.03.2016 Strana 29 (celkem 103) 

nabídkovou cenou ve výši 1 480 906,- Kč bez DPH v rámci dílčí části pro spotřební materiál OKI. 
Jednotkové nabídkové ceny spotřebního materiálu tvoří přílohu usnesení. 
III. R o z h o d l a  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Výběr dodavatele originálních tonerových 
kazet a fotoválců" dodavateli SENTA, spol. s r.o., Hradec Králové, IČ: 48153028, s předpokládanou 
nabídkovou cenou ve výši 341 030,- Kč bez DPH v rámci dílčí části pro spotřební materiál značek 
Brother, Canon, Dell, HP, Kyocera, Minolta. Jednotkové nabídkové ceny spotřebního materiálu 
tvoří přílohu usnesení. 
 
 

13. 
Konsolidace smluv o servisní podpoře produktů informačního systému Ginis 

včetně dorovnání výše poplatku za servisní podporu  
 
Zpravodaj:  Zdeňka Malá, vedoucí odboru informačních technologií 
- podrobně okomentovala předložené návrhy na usnesení. Návrh č. 1 se týká konsolidace 9 smluv na 

servisní podporu ekonomických modulů Ginis do jedné servisní smlouvy na částku 1.202.600,- Kč a 
návrh č. 2 se týká zkonsolidování 4 smluv na servisní podporu spisové služby Ginis do jedné servisní 
smlouvy na částku 191.720,- Kč. 

 
 
Bez rozpravy 
  
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 2665/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
konsolidaci smluv o servisní podpoře ekonomických modulů Ginis. Smlouvy a objednávky: 
Agendové číslo: D/00177/05 (ze dne 30. 08. 2005), 
Agendové číslo: D/01523/06 (ze dne 14. 09. 2006), 
Agendové číslo: D/00848/08 (ze dne 28. 08. 2008), 
Agendové číslo: D/00764/11 (ze dne 23. 06. 2011), 
Agendové číslo: D/01267/11 (ze dne 11. 11. 2011), 
Agendové číslo: D/01391/11 (ze dne 27. 12. 2011), 
Agendové číslo: D/00653/15 (ze dne 28. 05. 2015), 
Smlouva s MRF o poskytování služeb (ze dne 21. 12. 2011), 
Objednávky z let 2006 – 2015 se konsolidují v jednu servisní smlouvu ekonomických modulů Ginis, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení (příloha č. 1). 
II. U k l á d á  
uzavřít servisní smlouvu na ekonomické moduly Ginis, která bezvýhradně nahrazuje všechny 
smlouvy a objednávky vyjmenované v návrhu usnesení, části I. 
T: 31. 03. 2016 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor 
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Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 2666/2016  (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
konsolidaci smluv o servisní podpoře modulů Ginis - Spisová služba.  
Smlouvy:  
Agendové číslo: D/00175/05 (ze dne 22. 07. 2005),  
Agendové číslo: D/00126/09 (ze dne 12. 03. 2009),  
Agendové číslo: D/00871/12 (ze dne 30. 07. 2012),  
Agendové číslo: D/01117/12 (ze dne 31. 10. 2012),  
Agendové číslo: D/00653/15 (ze dne 28. 05. 2015),  
Agendové číslo: D/01243/15 (ze dne 18. 12. 2015)  
se konsolidují v jednu servisní smlouvou modulů Ginis - Spisová služba, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení (příloha č.2). 
II. U k l á d á  
uzavřít servisní smlouvu na moduly Ginis - Spisová služba, která bezvýhradně nahrazuje všechny 
smlouvy vyjmenované v návrhu usnesení, části I.  
T: 31. 03. 2016  
Z: Ing. Martin Charvát, primátor 
 
 

14. 
Úsekové měření rychlosti  

Zpráva byla projednána po zprávě č. 9 
 
Zpravodaj:  Petr Kramář, vedoucí odboru správních agend 
- Tato záležitost byla iniciována starostou MO VI p. Čapkem, který požádal ideálně o automatické měření 

rychlosti zejména v ul. Generála Svobody v Rosicích, která je z hlediska provozu velmi riziková a 
nebezpečná. Upozornil dále na aktuální situaci ohledně měření rychlosti a jeho zneužívání některými 
obcemi pro zajišťování příjmů obecních rozpočtů. Z toho důvodu hrozí riziko, že se obcím odeberou 
kompetence řešit postihy za nedodržování nejvyšší povolené rychlosti. V případě, že by bylo 
rozhodnuto o pořízení systému na úsekové měření rychlosti, je nutné v rámci výběru zařízení velice 
obezřetně nastavit kritéria. Rozhodnutí o pořízení systému by s sebou neslo i potřebu navýšit počet 
pracovních míst minimálně o 3 až 4. 

 
Rozprava: 
J. Rychtecký - poděkoval za velmi dobrou vypovídající hodnotu předloženého materiálu a vznesl dotaz na 
stanovisko předkladatele v dané věci  
Reagoval P. Kramář – uvedl, že jeho stanovisko je neutrální. V případě, že by se město rozhodlo pro úsekové 
měření rychlosti, doporučil tento systém pořídit formou koupě příslušného zařízení (nedoporučil formu 
pronájmu). 
M. Charvát – osobně považuje měření rychlosti v obcích za velmi dobré preventivní opatření pro udržení 
bezpečnosti provozu a mrzí ho fakt, že toho některé obce zneužívají. 
V. Novohradský – osobně preferuje komplexní řešení, tedy pořízení systému v rozsahu nutném pro měření 
rychlosti na území celého města, poté by souhlasil i s potřebným navýšením pracovních míst. V tomto 
případě úsekového měření rychlosti na jednom konkrétním úseku se zdrží hlasování. 
 
V diskusi bylo dále zdůrazněno, že se jedná pouze o schválení záměru na pořízení systému, nikoliv o 
schválení samotného pořízení příslušného měřícího zařízení. Jedná se o pilotní projekt, na jehož základě 
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může být do budoucna systém rozšířen po celém území Pardubic. Dále bylo uvedeno, že v případě potřebné 
hardwarové přípravy je měřící zařízení přenosné, je však nutné počítat s náklady na kalibraci zařízení. 
 
L. Slezák – interpretoval stanovisko dopravní komise, která pořízení systému schvaluje, ale za předpokladu 
jeho přenosnosti. 
 
 
Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 2667/2016  (pro 6, proti 0, zdrž. 3) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
záměr na pořízení systému měření úsekové rychlosti pro dva jízdní pruhy formou koupě tohoto 
zařízení a jeho instalaci v ulici Generála Svobody v Pardubicích 
 
 
Návrh č. 1  
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 0, proti 8, zdrž. 1) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
záměr na pořízení systému měření úsekové rychlosti pro dva jízdní pruhy formou pronájmu tohoto 
zařízení a jeho instalaci v ulici Generála Svobody v Pardubicích. 
 
 

15. 
Zásady pro poskytování náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s 

výkonem funkce neuvolněného člena ZmP  
 
Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu; Iva Matičková, vedoucí personálního oddělení 
- Návrh zásad byl předložen ke schválení radě města již cca před 2 měsíci, zpráva byla ale stažena. 

Předložený materiál nyní reflektuje připomínky F. Weisbauerem, jejichž zapracování bylo projednáváno 
s J. Turkem (vedoucím KT) a I. Matičkovou. Ve většině případů došlo ke shodě, názory se rozchází 
v otázce, zda má být cesta na jednání započítána do doby výkonu funkce.  

 
Rozprava: 
V diskusi bylo řešeno kompenzování ušlého výdělku po dobu cesty člena RmP, resp. ZmP na jednání 
související s výkonem jeho funkce. I. Matičková k tomuto uvedla, že předložený návrh zásad plně 
koresponduje s příslušnými ustanoveními zákona o obcích a zákoníkem práce. Tuto problematiku dále 
konzultovala s Ministerstvem vnitra, odborem dozoru a kontroly, které jednoznačně nedoporučilo cesty na 
jednání započítávat do doby výkonu funkce (pak by město muselo refundovat náhradu platu i za dobu 
strávenou cestou na jednání rady i v případě, kdyby byl člen RmP (resp. ZmP) zaměstnán v zahraničí). Zákon 
o obcích „organizační a provozní“ dopady pro zaměstnance – člena ZmP a pro jeho zaměstnavatele, které 
nemají charakter „doby potřebné k výkonu funkce“, k tíži obce nepřikazuje. Pan Weisbauer uvedl, že právní 
výklad, který si nechal k dané problematice zpracovat, teprve obdrží a prezentoval řešení, které využívají ve 
městě Ostrava. K formulářům uvedl, že na OIT konzultoval možnost úpravy formuláře (přílohy č. 3 
předložených zásad) tak, aby z ní mohly být dva výstupy, a to jak pro potřeby členů RmP (resp. ZmP), tak i 
pro potřeby personálního oddělení MmP. 
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Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 2668/2016  (pro 7, proti 0, zdrž. 1, nehl. 1) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
návrh Zásad pro poskytování náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 
neuvolněného člena ZmP, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, a to s účinností od 1. 5. 2016. 
II. U k l á d á  
předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení Zásady pro poskytování náhrady mzdy nebo 
výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZmP, dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení, a to s účinností od 1. 5. 2016. 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 2669/2016  (pro 7, proti 0, zdrž. 1, nehl. 1)   
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
návrh stanovení paušální částky na příslušný kalendářní rok ve výši 250,- Kč/ hodinu, a to za každou 
započatou hodinu, s tím, že tento paušál se stanovuje neuvolněným členům zastupitelstva pro 
účely poskytování náhrady ušlého výdělku či mzdy za účast na:-  oddávání, -  jednáních komisí pro 
zadávání veřejných zakázek,-  účast na jednáních výběrových komisí dle zákona o úřednících 
územních samosprávných celků, s účinností od 1.4.2016. 
II. U k l á d á  
předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení stanovení paušální částky na příslušný 
kalendářní rok ve výši 250,- Kč /hodinu, a to za každou započatou hodinu, s tím, že tento paušál se 
stanovuje neuvolněným členům zastupitelstva pro účely poskytování náhrady ušlého výdělku či 
mzdy za účast na:-  oddávání, -  jednáních komisí pro zadávání veřejných zakázek,-  účast na 
jednáních výběrových komisí dle zákona o úřednících územních samosprávných celků, s účinností 
od 1.4. 2016. 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 3  
Přijaté usnesení č. 2670/2016  (pro 7, proti 0, zdrž. 1, nehl. 1) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
návrh stanovení „rozhodného dne“ pro přiznání měsíční odměny pro „náhradníka neuvolněného 
člena zastupitelstva“ (tj. v případě nástupu náhradníků v průběhu volebního období na uvolněný 
mandát, nově obsazovaných funkcí ve výborech, v radě, v komisích rady), a to takto:-  odměna 
náleží v případě nástupu „náhradníka“ od prvního dne měsíce následujícího po složení slibu (v 
případě vzniku funkce neuvolněného člena zastupitelstva)/ nového zvolení do funkce (v případě 
vzniku dalších funkcí), -  odměna „náhradníkovi“ náleží ve výši aktuálně schválené ZmP dle funkce 
(případně kumulace funkcí), kterou „náhradník“ bude vykonávat v daném volebním období, v 
souladu s § 72 a § 77 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 
II. U k l á d á  
předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení stanovení „rozhodného dne“ pro přiznání 
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měsíční odměny pro „náhradníka neuvolněného člena zastupitelstva“ (tj. v případě nástupu 
náhradníků v průběhu volebního období na uvolněný mandát, nově obsazovaných funkcí ve 
výborech, v radě, v komisích rady), a to takto:-  odměna náleží v případě nástupu „náhradníka“ od 
prvního dne měsíce následujícího po složení slibu (v případě vzniku funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva) / nového zvolení do funkce (v případě vzniku dalších funkcí),-  odměna 
„náhradníkovi“ náleží ve výši aktuálně schválené ZmP dle funkce (případně kumulace funkcí), 
kterou „náhradník“ bude vykonávat v daném volebním období, v souladu s § 72 a § 77 odst. 2 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.  
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 
T: 31.3.2016 
 
 
 

16. 
Jednací řád RmP, Jednací řád ZmP, Pravidla pro přípravu zpráv do RmP a ZmP  

 
Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
- uvedl, že navrhovaná úprava úzce souvisí s připravovanou elektronizací jednání RmP a ZmP. 

 
Rozprava: 
V diskusi byla řešena úprava jednacího řádu ZmP ve věci možného podání žádosti o zasílání materiálů na 
jednání ZmP jinou formou než prostřednictvím nové aplikace.  
 

L. Slezák - upozornil na nekompatibilitu svého zařízení s novou aplikací → bude prověřeno OIT 
 
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 2671/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Jednací řád Rady města Pardubic, ve znění změn uvedených v příloze č. 1 této zprávy, s účinností ke 
dni 15.4.2016. 
II. U k l á d á  
vyhotovit čistopis Jednacího řádu Rady města Pardubic, ve znění změn uvedených v příloze č. 1 této 
zprávy a zajistit jeho vydání a publikaci. 
Z: Mgr. Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka 
T: 15.4.2016 
 
 
Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 2672/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města Pardubic, ve znění změn uvedených v příloze č. 2 této 
zprávy. 
II. U k l á d á  
předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města 
Pardubic, ve znění změn uvedených v příloze č. 2 této zprávy. 
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Z: Mgr. Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 3  
Přijaté usnesení č. 2673/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
návrh Pravidel pro přípravu zpráv na jednání rady a zastupitelstva města, ve znění změn uvedených 
v příloze č. 3 této zprávy. 
II. U k l á d á  
předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh Pravidel pro přípravu zpráv na jednání 
rady a zastupitelstva města, ve znění změn uvedených v příloze č. 3 této zprávy. 
Z: Mgr. Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka 
T: 31.3.2016 
 
 

17. 
Pověření k úkonům ve vztahu k registru vozidel  

 
Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
- Stručně okomentoval předložený materiál  

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 2674/2016  (pro 7, nehl. 1) 
 
Rada města Pardubic 
I. P o v ě ř u j e  
Petra Marka, vedoucího úseku autoprovozu Magistrátu města Pardubic, aby jménem Statutárního 
města Pardubic jednal při úkonech ve vztahu k registru vozidel, vymezených v pověření, které je 
přílohou tohoto usnesení. 
II. U k l á d á  
podepsat jménem města pověření dle bodu I. usnesení. 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města  
T: 30.3.2016 
 
 

18. 
Jmenování vedoucího ZS ITI  

 
Zpravodaj:   Michal Zitko, tajemník magistrátu 
- Okomentoval předložený materiál. V minulých dnech se obrátil na MMR ČR se žádostí o stanovisko, 

zda město Pce doposud postupovalo v personálním obsazování ZS ITI v souladu se zákonem, i 
v souladu s příslušnými metodickými pokyny. Stanovisko MMR ČR konstatuje, že dosavadní postup 
města je v souladu s tímto metodickým pokynem, k otázce zákonnosti jmenování se však nevyjadřuje. 
Protože dosud neexistuje judikát Nejvyššího soudu ČR, podle kterého by se jednoznačně mohlo 
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posoudit, zda úkon jmenování vedoucích úředníků, kteří jsou zároveň vedoucími odborů, spadá do 
kompetence tajemníka magistrátu, je jmenování vedoucího ZS ITI p. Nečase požádána i rada města. 

 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 2675/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
J m e n u j e  
s účinností od 1. 4. 2016 pana Ing. Ondřeje Nečase ( **** ) vedoucím Zprostředkujícího subjektu 
integrovaných teritoriálních investic Magistrátu města Pardubic. Jmenováním se zakládá pracovní 
poměr na dobu neurčitou. 
 
 

19. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona  

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - ORS  
 
Zpravodaj:  Jan Řehounek, náměstek primátora 
- Stručně okomentoval předložené návrhy na usnesení 

 
Rozprava: 
- diskutován rozsah služeb poskytovaných advokátní kanceláří schvalované v návrhu č. 1 → návrh 

smlouvy bude zaslán všem členům RmP 
 
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 2676/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
R o z h o d l a  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování zadávacích podmínek na prodej 
Areálu Tesla – Kyjevská a následné zajištění prodeje tohoto areálu“ sdružení dodavatelů: Česká 
spořitelna, a.s., IČ: 45244782 + HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 28255283 + City 
Work s.r.o., IČ: 28181760, s nabídkovou cenou ve výši 1.550.000,-- Kč bez DPH. 
 
 
Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 2677/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
R o z h o d l a  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování energetických auditů a PENB na 
vybrané BD“ dodavateli IR INSPECTIONS s.r.o., Police nad Metují, IČ: 27535509, s nabídkovou cenou 
ve výši 305.888,-- Kč včetně DPH. 
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20. 
Program realizace projektů ve vzdělávání na pardubických základních školách  

 
Zpravodaj:  Jan Řehounek, náměstek primátora 
- předložený materiál se týká projektů v oblasti vzdělávání na pardubických ZŠ, které mohou být 

realizovány z prostředků v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Uvedl, že nebude možné pokrýt 
všechny projekty, budou upřednostněny ty, které jednotlivé základní školy nejlépe připraví na realizaci. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 2678/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Závěrečnou zprávu "Programu realizace projektů ve vzdělávání na pardubických základních 
školách" a projektové listy pardubických základních škol, které jsou nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
II. U k l á d á  
vedoucímu Odboru rozvoje a strategie Miroslavu Čadovi zpracovat projektový záměr Realizace 
projektů pardubických základních škol a jmenovat projektového manažera tohoto projektu.  
T: do 30. 4. 2016 
Z: Miroslav Čada 
 
 

21. 
Centrální polytechnické dílny  

 
Zpravodaj: Jan Řehounek, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předloženou zprávu a vyzdvihl velmi kvalitně odvedenou práci manažerky 

projektu paní  **** . 
- J. Rychtecký doplnil informaci o doporučujícím stanovisku komise pro výchovu a vzdělávání 
- M. Charvát uvedl, že toto bylo projednáno i v komisi pro strategii a taktéž pochválil paní  ****  za 

odvedenou práci. 
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 2679/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0)   
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
výstup projektového záměru Centrální polytechnické dílny "Návrh na strukturu, vybavení a provoz 
Centrálních polytechnických dílen v Pardubicích", který je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
II. U k l á d á  
vedoucímu Odboru rozvoje a strategie Miroslavu Čadovi zpracovat projektový záměr Centrální 
polytechnické dílny a jmenovat projektového manažera tohoto projektu. 
T: 15. 4. 2016 
Z: Miroslav Čada 
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22. 
Dodatek č. 1 darovací smlouvy s Pardubickým krajem (areál Tesla Kyjevská - 

prodloužení lhůty pro splnění závazku města)  
 
Zpravodaj:  Jan Řehounek, náměstek primátora 
- okomentoval předložený dodatek darovací smlouvy, ve kterém je změněn termín pro vybudování 

mimoúrovňového sjezdu, a to na 10 let od převodu předmětných nemovitostí do majetku města (v 
původní smlouvě je tento termín pětiletý). 

 
Bez rozpravy 
 
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 2680/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uzavření návrhu dodatku č. 1 darovací smlouvy s Pardubickým krajem, který je přílohou důvodové 
zprávy. 
 
 
Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 2681/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
U k l á d á  
předložit návrh dodatku č. 1 darovací smlouvy s Pardubickým krajem ke schválení Zastupitelstvu 
města Pardubic. 
T: 31. 3. 2016 
Z: Ing. Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
 
 

23. 
Rozhodnutí Rady města Pardubic v pozici jediného akcionáře RFP a. s.  

- převod budovy č. p. 86 třída Míru, Pardubice  
 
Zpravodaj:  Jan Řehounek, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předloženou zprávu 

 
Bez rozpravy  
 
 
Přijaté usnesení č. 2682/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. Ž á d á  
v pozici jediného akcionáře představenstvo společnosti RFP a.s., aby detailněji zdůvodnilo 
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navrhované způsoby převodu objektu č. p. 86 na třídě Míru v Pardubicích, do vlastnictví 
Rozvojového fondu Pardubice a.s. 
II. U k l á d á  
náměstkyni primátora Ing. Heleně Dvořáčkové předložit výše uvedené usnesení k projednání 
představenstvu společnosti RFP a.s. 
Z: Ing. Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 
T: nejbližší jednání představenstva společnosti RFP a.s.  
 
 
 

24. 
Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacího řízení  

 
Zpravodaj:  Jan Řehounek, náměstek primátora 
- okomentoval předložené návrhy na usnesení 

 
Bez rozpravy  
 
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 2683/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, zadávací podmínky – oznámení o zahájení zadávacího řízení a textovou část zadávací 
dokumentace – v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném 
zadávacím řízení "U Divadla 828 – stavební úpravy – zateplení obvodového pláště".  
Přílohu zprávy tvoří tyto dokumenty:  
1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, 
2) Zadávací dokumentace (textová část bez příloh) včetně návrhu smlouvy. 
 
 
Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 2684/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
U s t a n o v u j e  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném zadávacím řízení v rámci zadávání 
veřejné zakázky "U Divadla 828 – stavební úpravy – zateplení obvodového pláště" hodnotící komisi 
včetně náhradníků, která bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, v tomto 
složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci): 
Ing. Jan Řehounek  (Ing. Helena Dvořáčková) 
Ing. arch. Jaroslav Menšík (Václav Shejbal) 
Ing. Petr Klimpl  (PaedDr. Jan Mazuch) 
Ing. Jiří Lejhanec (Ing. Jan Linhart) 
Ing. Jaroslav Hruška (Ing. Jan Dvořáček) 
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Návrh č. 3  
Přijaté usnesení č. 2685/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
R u š í  
usnesení Rady města Pardubice č. 2593/2016 ze dne 7.3.2016. 
 
 
Návrh č. 4  
Přijaté usnesení č. 2686/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
U s t a n o v u j e  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném zadávacím řízení v rámci zadávání 
veřejné zakázky "Městský atletický stadion Dukla - tartanový ovál" hodnotící komisi včetně 
náhradníků, která bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci): 
Ing. Jan Řehounek (Ing. Helena Dvořáčková) 
Ing. Aleš Vavřička (Ing. Jiří Rozinek) 
Pavel Studnička (Bc. Otakar Kovařík) 
Ing. Jaroslav Hruška (Ing. Jan Dvořáček) 
Ing. Miroslav Čada (Ing. Karolína Vopršalová) 
Mgr. Miroslav Herudek (Ing. Petr Klimpl) 
Pavel Nevečeřal (Ing. Jiří Lejhanec) 
 
 

25. 
II. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2016  

 
Zpravodaj:   Jiří Rozinek, náměstek primátora 
- v předloženém materiálu nejsou uvedeny nedoporučené návrhy na usnesení 
- návrhy na usnesení č. 1 – 8, 78 a 79 jsou ve schvalovací kompetenci RmP, ostatní návrhy (č. 9 – 77) 

budou postoupeny k projednání na ZmP 
- podrobně doplnil návrhy č. 42, 77 a 78, o kterých finanční výbor hlasoval zvlášť ještě před 

schvalováním tohoto materiálu.  
- dále uvedl, že v rámci II. změny rozpočtu navyšujeme rozpočet téměř o 134 mil. Kč. 
- návrh unesení č. 9 se týká návrhu na přesunutí 35 mil. Kč do obecné rezervy rozpočtu 35 mil. Kč a 60 

mil. Kč do havarijní rezervy rozpočtu.  
 
Přizván V. Brož, vedoucí ekonomického odboru, který informoval o doplnění návrhu č. 61 ve smyslu 
diskuse na kolegiu starostů. 
 
Rozprava: 
- diskutován návrh č. 42 
 
 
 

 
 



43. řádná schůze dne 21.03.2016 Strana 40 (celkem 103) 

Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 2687/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 688,0 tis. z položky 23 
"Předpokládaný příjem od ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské péče" na položku 41 "ÚP - 
státní příspěvek na výkon pěstounské péče" ve stejné výši. 
II. S c h v a l u j e  
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 112,0 tis. položka 23 "Předpokládaný příjem od ÚP - 
státní příspěvek na výkon pěstounské péče" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve 
stejné výši.  
 
 
Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 2688/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z položky 23 
"Předpokládaná dotace - výkon činnosti JKM" na položku 41 "Dotace MPO - výkon činnosti 
Jednotných kontaktních míst" ve stejné výši. 
 
 
Návrh č. 3  
Přijaté usnesení č. 2689/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 13 449,4 tis. o příjem investiční dotace na realizaci akce 
Lesopark Dukla Pardubice a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky 
"Finanční podíl města k očekávaným dotacím" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné 
výši. 
II. S c h v a l u j e  
Zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 2 253,5 tis. a to o příjem investiční dotace ve výši 
Kč 1 954,0 tis. a neinvestiční dotace ve výši Kč 299,5 tis. na realizaci akce Konsolidace HW a SW 
úřadu, zvýšení zabezpečení a elektronizace agend a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
kapitálové výdaje položky "Finanční podíl města k očekávaným dotacím" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) v celkové výši.  
III. S c h v a l u j e  
Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 15 533,1 tis. o příjem investiční dotace na realizaci akce 
"Prostor před KD Dukla" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky 
"Finanční podíl města k očekávaným dotacím" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné 
výši. 
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Návrh č. 4  
Přijaté usnesení č. 2690/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z položky "Projektové 
dokumentace" na kapitálové výdaje položky "Zdymadlo - pravý břeh Labe - schodiště - PD" (správce 
711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. S c h v a l u j e  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 110,0 tis. z položky "Projektové 
dokumentace" na kapitálové výdaje položky "Cyklistická stezka Pardubice - Chrudim - PD" (správce 
711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
 
 
Návrh č. 5  
Přijaté usnesení č. 2691/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 31,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace" na běžné výdaje položky "Revitalizace 
zahrad u škol na MO III (OPŽP) - následná péče" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné 
výši. 
II. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů 
položky "BD Chemiků 124-129 - výměna výplní otvorů a sanace obvodového pláště - PD" na 
kapitálové výdaje položky "BD Sedláčkova 446-447 - výměna výplní otvorů a sanace obvodového 
pláště - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
III. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 31,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Aquacentrum - oprava vstupního objektu letní pláže - realizace" na kapitálové výdaje 
položky "Aquacentrum - stavební úpravy NP A204" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši. 
IV. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů 
položky "NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)" na běžné výdaje položky "Soudní 
poplatky za BJ, NP a pozemky" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
V. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace" na kapitálové výdaje položky "Účelová 
komunikace za KD Hronovická - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
VI. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace" na kapitálové výdaje položky 
"Rekonstrukce UK za BD ul. Na Hrádku 2574-2578 - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši. 
VII. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace" na kapitálové výdaje položky "SA 
Ohrazenice - studie využití areálu + nové šatny" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné 
výši. 
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VIII. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace" na kapitálové výdaje položky 
"Revitalizace Pospíšilova náměstí - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši. 
 
 
Návrh č. 6  
Přijaté usnesení č. 2692/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z položky "KT - příjmy z 
pronájmu hudebního sálu" (správce 914 - Kancelář tajemníka) na položku "KP - příjmy z pronájmu 
hudebního sálu" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši. 
 
 
Návrh č. 7  
Přijaté usnesení č. 2693/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada 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 běžných výdajů položky 
"ITI - Příprava a zpracování dokumentů ITI" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na běžné 
výdaje položky "Prezentace města" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši. 
 
 
Návrh č. 8  
Přijaté usnesení č. 2694/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů 
položky "Průzkumné a projektové práce" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Svítkov - rozšíření 
(přístavba) - studie " (správce 811 - Odbor hlavního architekta) ve stejné výši. 
II. S c h v a l u j e  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 867,0 tis. v rámci položky 
"Průzkumné a projektové práce" z kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 811 - Odbor 
hlavního architekta) ve stejné výši.  
 
 
Návrh č. 9  
Přijaté usnesení č. 2695/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 35 000,0 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na běžné výdaje položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
II. S c h v a l u j e  
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
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výši Kč 60 000,0 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na kapitálové výdaje položky "Havarijní rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
III. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
I. Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 
ve výši Kč 35 000,0 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na běžné výdaje položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
II. Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 
ve výši Kč 60 000,0 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na kapitálové výdaje položky "Havarijní 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 10  
Přijaté usnesení č. 2696/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 28,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Členové zastupitelstva - odměny" na běžné transfery položky "Odměny a dary za 
práci v komisích a výborech" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 28,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Členové zastupitelstva - odměny" na běžné transfery položky "Odměny a dary za 
práci v komisích a výborech" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 11  
Přijaté usnesení č. 2697/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 633,3 tis. běžné příjmy položky "Přijaté vratky 
transferů a příjmy z FV předchozích let - SSmP" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "Finanční vypořádání dotací se SR za rok 2015" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
ve stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 633,3 tis. běžné příjmy položky "Přijaté vratky 
transferů a příjmy z FV předchozích let - SSmP" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "Finanční vypořádání dotací se SR za rok 2015" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
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Návrh č. 12  
Přijaté usnesení č. 2698/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 45,0 tis. z položky "Městské slavnosti - Podzim" do rozpočtu města na rok 2016 na běžné 
výdaje položky "Městské slavnosti - Jaro" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné 
výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubice ke schválení: 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 45,0 tis. z položky "Městské slavnosti - Podzim" do rozpočtu města na rok 2016 na běžné 
výdaje položky "Městské slavnosti - Jaro" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné 
výši.  
Z: Renata Hochmanová  
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 13  
Přijaté usnesení č. 2699/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 487,0 tis. z položky "ZŠ - činnost školního psychologa" do rozpočtu města na rok 2016 na 
běžné transfery položky "ZŠ - činnost školního psychologa" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu) ve stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubice ke schválení: 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 487,0 tis. z položky "ZŠ - činnost školního psychologa" do rozpočtu města na rok 2016 na 
běžné transfery položky "ZŠ - činnost školního psychologa" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu) ve stejné výši.  
Z: Renata Hochmanová  
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 14  
Přijaté usnesení č. 2700/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 123,0 tis. z "Programu podpory volného času" do rozpočtu města na rok 2016 na běžné 
transfery položky "Program podpory volného času" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu) ve stejné výši. 
II. S c h v a l u j e  
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 50,0 tis. z "Programu podpory cestovního ruchu" do rozpočtu města na rok 2016 na běžné 
transfery položky "Program podpory cestovního ruchu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 



43. řádná schůze dne 21.03.2016 Strana 45 (celkem 103) 

sportu) ve stejné výši. 
III. S c h v a l u j e  
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 170,0 tis. z "Programu podpory kultury" do rozpočtu města na rok 2016 na běžné transfery 
položky "Program podpory kultury" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
IV. S c h v a l u j e  
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 5,0 tis. z "Programu podpory ve zdravotní oblasti" do rozpočtu města na rok 2016 na 
položku "Program podpory ve zdravotní oblasti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) 
ve stejné výši. 
V. S c h v a l u j e  
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 534,0 tis. z "Programu podpory sportu" do rozpočtu města na rok 2016 na běžné transfery 
položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
VI. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu na rok 2016 ve výši Kč 65,0 tis. z 
běžných transferů položky "Program podpory sportu" na běžné výdaje položky "PPS - Pardubice na 
bruslích" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
VII. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
I. Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 
ve výši Kč 123,0 tis. z "Programu podpory volného času" do rozpočtu města na rok 2016 na běžné 
transfery položky "Program podpory volného času" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu) ve stejné výši.  
II. Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 
ve výši Kč 50,0 tis. z "Programu podpory cestovního ruchu" do rozpočtu města na rok 2016 na 
běžné transfery položky "Program podpory cestovního ruchu" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu) ve stejné výši.  
III. Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 
ve výši Kč 170,0 tis. z "Programu podpory kultury" do rozpočtu města na rok 2016 na běžné 
transfery položky "Program podpory kultury" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve 
stejné výši. 
IV. Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 
ve výši Kč 5,0 tis. z "Programu podpory ve zdravotní oblasti" do rozpočtu města na rok 2016 na 
běžné transfery položky "Program podpory ve zdravotní oblasti" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu) ve stejné výši.  
V. Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 
ve výši Kč 534,0 tis. z "Programu podpory sportu" do rozpočtu města na rok 2016 na běžné 
transfery položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve 
stejné výši.  
VI. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu na rok 2016 ve výši Kč 65,0 
tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" na běžné výdaje položky "PPS - 
Pardubice na bruslích" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
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Návrh č. 15  
Přijaté usnesení č. 2701/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 700,0 tis. položka 21. "Odvody organizací - 
DDM Beta - oprava výměníkové stanice"" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu na běžné 
výdaje položky "DDM Beta - oprava výměníkové stanice" (správce 711 - Odbor majetku a investic) 
ve stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 700,0 tis. položka 21. "Odvody organizací - 
DDM Beta - oprava výměníkové stanice"" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu na běžné 
výdaje položky "DDM Beta - oprava výměníkové stanice" (správce 711 - Odbor majetku a investic) 
ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 16  
Přijaté usnesení č. 2702/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 73,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "Lentilka 
- DRC - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 73,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "Lentilka 
- DRC - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 17  
Přijaté usnesení č. 2703/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. položka 42 "Dotace z rozpočtu Pk - Síň 
slávy Pardubického sportu" a zároveň výdajové části rozpočtu na investiční výdaje položky "PPS - 
Síň slávy Pardubického sportu - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve 
stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. položka 42 "Dotace z rozpočtu Pk - Síň 
slávy Pardubického sportu" a zároveň výdajové části rozpočtu na investiční výdaje položky "PPS - 
Síň slávy Pardubického sportu - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve 
stejné výši. 
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Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 18  
Přijaté usnesení č. 2704/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6,4 tis. z běžných 
transferů položky "Platba daně z převodu nemovitostí" na běžné transfery položky "Platba silniční 
daně" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6,4 tis. z běžných 
transferů položky "Platba daně z převodu nemovitostí" na běžné transfery položky "Platba silniční 
daně" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
Z: Ing. Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 19  
Přijaté usnesení č. 2705/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Vinice 
- stará vojenská plovárna - PD a ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné 
výši. 
II. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Na 
Třísle - rekonstrukce kuchyně - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
III. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ 
Družstevní - rekonstrukce kuchyně - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
IV. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ 
Rosice - rekonstrukce kuchyně a gastrozařízení - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši. 
V. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ 
Prodloužená - celková rekonstrukce elektro - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné 
výši. 
VI. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ 
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Studánka - celková oprava venkovního hřiště - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši. 
VII. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ 
Studánka - zázemí pro správce venkovního hřiště - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši. 
VIII. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "BD 
Staňkova 2244-2245 - oprava 1 PP a odstranění vlhkosti - PD" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) ve stejné výši. 
IX. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
I. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Vinice 
- stará vojenská plovárna - PD a ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné 
výši. 
II. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Na 
Třísle - rekonstrukce kuchyně - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
III. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ 
Družstevní - rekonstrukce kuchyně - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
IV. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ 
Rosice - rekonstrukce kuchyně a gastrozařízení - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši. 
V. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ 
Prodloužená - celková rekonstrukce elektro - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné 
výši. 
VI. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ 
Studánka - celková oprava venkovního hřiště - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši. 
VII. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ 
Studánka - zázemí pro správce venkovního hřiště - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši. 
VIII. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "BD 
Staňkova 2244-2245 - oprava 1 PP a odstranění vlhkosti - PD" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
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Návrh č. 20  
Přijaté usnesení č. 2706/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 90,9 tis. položka "Převody mezi rozpočty obcí - 
veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu položka "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 90,9 tis. položka "Převody mezi rozpočty obcí - 
veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu položka "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 21  
Přijaté usnesení č. 2707/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. z běžných 
výdajů položky "BD - výměna výplní otvorů - PD" na kapitálové výdaje položky "BD Sedláčkova 446-
447 - výměna výplní otvorů a sanace obvodového pláště - PD" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) ve stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. z běžných 
výdajů položky "BD - výměna výplní otvorů - PD" na kapitálové výdaje položky "BD Sedláčkova 446-
447 - výměna výplní otvorů a sanace obvodového pláště - PD" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) ve stejné výši. 
Z: Ing. Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 22  
Přijaté usnesení č. 2708/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "areál DZ tribuna pro imobilní PD + realizace" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) a ve výši Kč 350,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" 
(správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového závodiště - 
úprava stájí pro koně MP" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve výši Kč 700,0 tis. 
II. S c h v a l u j e  
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 1 185,0 tis. z kapitoly MP do rozpočtu města na rok 2016 na kapitálové výdaje položky 
"Areál Dostihového závodiště - úprava stájí pro koně MP" (správce 711 - Odbor majetku a investic) 
ve stejné výši. 
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III. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 270,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "areál DZ tribuna pro imobilní PD + realizace"(správce 711 - Odbor 
majetku a investic) na běžné transfery položky "Program podpory bezbariérovosti" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
IV. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "areál DZ tribuna pro imobilní PD + realizace" na kapitálové výdaje položky "VČD - 
bezbariérový vstup - dokončení" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
V. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: I. Návrh na přesun finančních prostředků ve 
výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z kapitálových výdajů položky "areál DZ tribuna pro 
imobilní PD + realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) a ve výši Kč 350,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje 
položky "Areál Dostihového závodiště - úprava stájí pro koně MP" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) ve výši Kč 700,0 tis. II. Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu 
města Pardubic na rok 2015 ve výši Kč 1 185,0 tis. z kapitoly MP do rozpočtu města na rok 2016 na 
kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového závodiště - úprava stájí pro koně MP" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic) ve stejné výši. III. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové 
části rozpočtu ve výši Kč 270,0 tis. z kapitálových výdajů položky "areál DZ tribuna pro imobilní PD + 
realizace"(správce 711 - Odbor majetku a investic) na běžné transfery položky "Program podpory 
bezbariérovosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. IV. Návrh na 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. z kapitálových výdajů 
položky "areál DZ tribuna pro imobilní PD + realizace" na kapitálové výdaje položky "VČD - 
bezbariérový vstup - dokončení" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.  
Z: Ing. Renata Hochmanová  
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 23  
Přijaté usnesení č. 2709/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 13 000,0 tis. položka "předpokládaná výše 
dotace - BD - K Rozvodně 97 - sanace a zateplení objektu" a zároveň výdajové části rozpočtu 
kapitálové výdaje položky "BD - K Rozvodně 97 - sanace a zateplení objektu - dotace" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 500,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "BD - K Rozvodně 97 - sanace a zateplení objektu - vlastní zdroje" na 
kapitálové výdaje položky "BD K Rozvodně 97 - výměna výtahů" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) ve stejné výši. 
III. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
I. Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 13 000,0 tis. položka "předpokládaná výše 
dotace - BD - K Rozvodně 97 - sanace a zateplení objektu" a zároveň výdajové části rozpočtu 
kapitálové výdaje položky "BD - K Rozvodně 97 - sanace a zateplení objektu - dotace" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic) ve stejné výši.II. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části 
rozpočtu ve výši Kč 3 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD - K Rozvodně 97 - sanace a 
zateplení objektu - vlastní zdroje" na kapitálové výdaje položky "BD K Rozvodně 97 - výměna 
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výtahů" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
Z: Ing. Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 24  
Přijaté usnesení č. 2710/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 560,0 tis. z položky 
"Program opatření pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie) na kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru (Poseidon) do 
Polabin - PD (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 230,0 tis. z položky 
"Program opatření pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie) na kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe - park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
III. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
I. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 560,0 tis. z položky 
"Program opatření pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie) na kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru (Poseidon) do 
Polabin - PD (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 230,0 tis. z 
položky "Program opatření pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy" (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie) na kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe - park Na Špici - koupaliště 
Cihelna - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
Z: Ing. Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 25  
Přijaté usnesení č. 2711/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Křižovatka ul. Průmyslová a Kyjevská vč. archeologického průzkumu - 
PD" na kapitálové výdaje položky "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská - PD" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky 
"Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši. 
III. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
I. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Křižovatka ul. Průmyslová a Kyjevská vč. archeologického průzkumu - 
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PD" na kapitálové výdaje položky "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská - PD" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky 
"Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016  
 
 
Návrh č. 26  
Přijaté usnesení č. 2712/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 5,5 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na běžné výdaje položky "Nájemné a platba za věcné 
břemeno" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. S c h v a l u j e  
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 190,0 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na kapitálové výdaje položky "Zklidnění dopravy v 
ul. Jiráskova - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
III. S c h v a l u j e  
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 125,0 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce MK 
Sadová, v úseku Ostřešanská a 28. května" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
IV. S c h v a l u j e  
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 61,0 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na běžné výdaje položky "Aquacentrum - oprava 
vstupního objektu letní pláže - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.  
V. S c h v a l u j e  
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 70,0 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na kapitálové výdaje položky "Matiční jezero - 
odbahnění - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
VI. S c h v a l u j e  
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 100,0 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na kapitálové výdaje položky "Propojka v ul. 
Labská (od lávky na Chrudimce) do Tyršových sadů - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) 
ve stejné výši.  
VII. S c h v a l u j e  
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 730,0 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na kapitálové výdaje položky "Multimodální uzel 
veřejné dopravy - PD a ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
VIII. S c h v a l u j e  
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 2 000,0 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na kapitálové výdaje položky "Areál MAS Dukla - 
tartanový ovál - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
IX. S c h v a l u j e  
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 200,0 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na běžné výdaje položky "Masarykovo náměstí - 
oprava dlažeb - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
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X. S c h v a l u j e  
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 200,0 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na kapitálové výdaje položky "Revitalizace 
veřejných prostor u Sokolovny - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
XI. S c h v a l u j e  
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 600,0 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na kapitálové výdaje položky CS Černá za Bory - 
Žižín - PD a výkupy pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
XII. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh: 
I. na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve výši 
Kč 5,5 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na běžné výdaje položky "Nájemné a platba za věcné 
břemeno" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 
ve výši Kč 190,0 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na kapitálové výdaje položky "Zklidnění 
dopravy v ul. Jiráskova - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
III. Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 
ve výši Kč 125,0 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce MK 
Sadová, v úseku Ostřešanská a 28. května" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
IV. Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 
ve výši Kč 61,0 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na běžné výdaje položky "Aquacentrum - oprava 
vstupního objektu letní pláže - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.  
V. Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 
ve výši Kč 70,0 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na kapitálové výdaje položky "Matiční jezero - 
odbahnění - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
VI. Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 
ve výši Kč 100,0 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na kapitálové výdaje položky "Propojka v ul. 
Labská (od lávky na Chrudimce) do Tyršových sadů - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) 
ve stejné výši.  
VII. Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 
ve výši Kč 730,0 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na kapitálové výdaje položky "Multimodální 
uzel veřejné dopravy - PD a ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
VIII. Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 
2015 ve výši Kč 2 000,0 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na kapitálové výdaje položky "Areál MAS 
Dukla - tartanový ovál - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
IX. Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 
ve výši Kč 200,0 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na běžné výdaje položky "Masarykovo náměstí - 
oprava dlažeb - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
X. Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 
ve výši Kč 200,0 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na kapitálové výdaje položky "Revitalizace 
veřejných prostor u Sokolovny - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
XI. Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 
ve výši Kč 600,0 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na kapitálové výdaje položky CS Černá za Bory - 
Žižín - PD a výkupy pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
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Návrh č. 27  
Přijaté usnesení č. 2713/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 50 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na kapitálové výdaje položky "Bezpečný přechod ul. 
Dašická (u sportovního gymnázia - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky 
"Bezpečný přechod v ul. Dašická (u sportovního gymnázia) - realizace" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) ve stejné výši. 
III. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
I. Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 
ve výši Kč 50 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na kapitálové výdaje položky "Bezpečný přechod 
ul. Dašická (u sportovního gymnázia - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky 
"Bezpečný přechod v ul. Dašická (u sportovního gymnázia) - realizace" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 28  
Přijaté usnesení č. 2714/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 500,0 tis. z položky 
"Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Oprava 
ochozu objektu J. Zajíce 983 - havarijní stav" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 500,0 tis. z položky 
"Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Oprava 
ochozu objektu J. Zajíce 983 - havarijní stav" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016  
 
 
Návrh č. 29  
Přijaté usnesení č. 2715/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8 200,0 tis. z položky 
"Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky "Revitalizace letního stadionu Pardubice - 
PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
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II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8 200,0 tis. z položky 
"Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky "Revitalizace letního stadionu Pardubice - 
PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 30  
Přijaté usnesení č. 2716/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ 
Sluneční - rekonstrukce kuchyně a gastrozařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši.  
II. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "MŠ J. 
Ressla - výměna PVC třídy" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.  
III. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "MŠ 
Gorkého - výměna PVC třídy" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.   
IV. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ 
Závodu míru - svislá zvedací plošina - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
V. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
I. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ 
Sluneční - rekonstrukce kuchyně a gastrozařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši.  
II. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "MŠ J. 
Ressla - výměna PVC třídy" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
III. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "MŠ 
Gorkého - výměna PVC třídy" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.  
IV. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ 
Závodu míru - svislá zvedací plošina - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
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Návrh č. 31  
Přijaté usnesení č. 2717/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 154,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky 
"Ratolest - stavební úpravy objektu jeslí - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši. 
II. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 346,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky 
"Ratolest - stavební úpravy objektu jeslí - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši. 
III. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
I. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 154,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky 
"Ratolest - stavební úpravy objektu jeslí - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši. 
II. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 346,0 tis. z 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky 
"Ratolest - stavební úpravy objektu jeslí - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši.  
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016  
 
 
Návrh č. 32  
Přijaté usnesení č. 2718/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 88,2 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Zádržné" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 31,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Platba za 
nájem pozemků v areálu J. Palacha 324" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.  
III. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
I. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 88,2 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Zádržné" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 31,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Platba za 
nájem pozemků v areálu J. Palacha 324" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.  
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
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Návrh č. 33  
Přijaté usnesení č. 2719/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 9 500,0 tis. z položky 
"Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "BD 
Na Záboří 223 - změna způsobu vytápění a dodávky TUV" (správce 711 - Odbor majetku a investic) 
ve stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 9 500,0 tis. z položky 
"Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "BD 
Na Záboří 223 - změna způsobu vytápění a dodávky TUV" (správce 711 - Odbor majetku a investic) 
ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016  
 
 
Návrh č. 34  
Přijaté usnesení č. 2720/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 300,0 tis. z položky 
"Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "MŠ 
Pospíšilovo náměstí - celková oprava střech" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné 
výši. 
II. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. z položky 
"Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ 
Štefánikova - oprava sprch u tělocvičny" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
III. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z položky 
"Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ 
Ohrazenice - oprava podlah šaten" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.  
IV. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z položky 
"Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "ZvŠ A. 
Krause - výměna zářivek - PD a realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.  
V. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
I. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 300,0 tis. z položky 
"Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "MŠ 
Pospíšilovo náměstí - celková oprava střech" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné 
výši. 
II. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. z položky 
"Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ 
Štefánikova - oprava sprch u tělocvičny" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
III. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z položky 
"Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ 
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Ohrazenice - oprava podlah šaten" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.  
IV. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z 
položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky 
"ZvŠ A. Krause - výměna zářivek - PD a realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné 
výši.  
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
  
 
Návrh č. 35  
Přijaté usnesení č. 2721/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 900,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "RPS 
Dubina - lokalita 5A - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.  
II. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "RPS 
Dubina - lokalita 5A - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.  
III. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "RPS 
Závodu míru IV. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.   
IV. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "RPS 
Polabiny ul. Družby - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
V. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "CS - 
Centrální osa sídliště Dubina SV-JZ - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši.  
VI. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
I. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 900,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "RPS 
Dubina - lokalita 5A - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.  
II. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "RPS 
Dubina - lokalita 5A - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.  
III.  Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "RPS 
Závodu míru IV. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
IV. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "RPS 
Polabiny ul. Družby - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
V.  Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "CS - 
Centrální osa sídliště Dubina SV-JZ - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
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stejné výši.  
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 36  
Přijaté usnesení č. 2722/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 500,0 tis. z položky 
"Program podpory dopravy" (správce 1327 - Odbor dopravy) na kapitálové výdaje položky "Spojka 
mezi ul. Sladkovského a Na Hrádku - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné 
výši. 
II. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč6 500,0 tis. z položky 
"Program podpory dopravy" (správce 1327 - Odbor dopravy) na kapitálové výdaje položky 
"Rekonstrukce vnitrobloku za BD Na Hrádku 2574-2579 - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) ve stejné výši.  
III. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
I. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 500,0 tis. z položky 
"Program podpory dopravy" (správce 1327 - Odbor dopravy) na kapitálové výdaje položky "Spojka 
mezi ul. Sladkovského a Na Hrádku - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné 
výši. 
II. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč6 500,0 tis. z položky 
"Program podpory dopravy" (správce 1327 - Odbor dopravy) na kapitálové výdaje položky 
"Rekonstrukce vnitrobloku za BD Na Hrádku 2574-2579 - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) ve stejné výši.  
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 37  
Přijaté usnesení č. 2723/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky 
"Zastávka MHD Semtín - hlavní brána vč. nasvícení - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) ve stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky 
"Zastávka MHD Semtín - hlavní brána vč. nasvícení - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
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Návrh č. 38  
Přijaté usnesení č. 2724/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 167,5 tis. z položky "ZŠ 
- činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
II. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 189,3 tis. z položky "ZŠ 
- činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Štefánikova - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.  
III. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 165,5 tis. z položky "ZŠ 
- činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
IV. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 165,5 tis. z položky "ZŠ 
- činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
V. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 179,7 tis. z položky "ZŠ 
- činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
VI. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 172,4 tis. z položky "ZŠ 
- činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
VII. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 201,0 tis. z položky "ZŠ 
- činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Npor. Eliáše - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
VIII. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 167,5 tis. z položky "ZŠ 
- činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ E. Košťála - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
IX. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 167,5 tis. z položky "ZŠ 
- činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
X. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 179,7 tis. z položky "ZŠ 
- činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Br. Veverků - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
XI. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 179,7 tis. z položky "ZŠ 
- činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na 
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
XII. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 167,5 tis. z položky "ZŠ 
- činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Prodloužená - příspěvek na provoz" 
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(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
XIII. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 82,7 tis. z položky "ZŠ - 
činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Waldorfská - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
XIV. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 86,2 tis. z položky "ZŠ - 
činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Pardubičky - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
XV. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 137,9 tis. z položky "ZŠ 
- činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
XVI. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 167,3 tis. z položky "ZŠ 
- činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
XVII. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 523,1 tis. z položky "ZŠ 
- činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ A. Krause - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
XVIII. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
I. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 167,5 tis. z položky 
"ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
II. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 189,3 tis. z položky 
"ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Štefánikova - příspěvek na 
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.  
III. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 165,5 tis. z položky 
"ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
IV. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 165,5 tis. z položky 
"ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
V. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 179,7 tis. z položky 
"ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
VI. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 172,4 tis. z položky 
"ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Družstevní - příspěvek na 
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
VII. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 201,0 tis. z položky 
"ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Npor. Eliáše - příspěvek na 
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
VIII. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 167,5 tis. z 
položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ E. Košťála - příspěvek na 
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
IX. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 167,5 tis. z položky 
"ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
X. Návrh na Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 179,7 tis. z položky 
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"ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Br. Veverků - příspěvek na 
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
XIX. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
XI. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 179,7 tis. z položky 
"ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na 
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
XII. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 167,5 tis. z položky 
"ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Prodloužená - příspěvek na 
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
XIII. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 82,7 tis. z položky 
"ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Waldorfská - příspěvek na 
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
XIV. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 86,2 tis. z položky 
"ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Pardubičky - příspěvek na 
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
XV. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 137,9 tis. z položky 
"ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na 
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
XVI. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 167,3 tis. z 
položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Závodu míru - příspěvek 
na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
XVII. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 523,1 tis. z 
položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ A. Krause - příspěvek na 
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 39  
Přijaté usnesení č. 2725/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných 
transferů položky "Program podpory bezbariérovosti" na běžné výdaje položky "Program podpory 
bezbariérovosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
II. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 130,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Program podpory volného času" na běžné transfery položky "Program podpory 
volného času" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.  
III. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
I. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných 
transferů položky "Program podpory bezbariérovosti" na běžné výdaje položky "Program podpory 
bezbariérovosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
II. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 130,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Program podpory volného času" na běžné transfery položky "Program podpory 
volného času" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.  
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Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 40  
Přijaté usnesení č. 2726/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 46,5 tis. z běžných 
výdajů položky "Projekt CreArt - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné 
výdaje položky "Mzdy - projekt CreArt - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 
II. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 46,5 tis. z běžných 
výdajů položky "Projekt CreArt - vlastní zdroje" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na 
běžné výdaje položky "Mzdy - projekt CreArt - vlastní zdroje" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve 
stejné výši.  
III. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
I. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 46,5 tis. z běžných 
výdajů položky "Projekt CreArt - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné 
výdaje položky "Mzdy - projekt CreArt - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 
II. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 46,5 tis. z běžných 
výdajů položky "Projekt CreArt - vlastní zdroje" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na 
běžné výdaje položky "Mzdy - projekt CreArt - vlastní zdroje" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve 
stejné výši.  
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 41  
Přijaté usnesení č. 2727/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje 
položky "Záliv MHD - ul. Bělehradská směr z města - PD a realizace" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) ve stejné výši. 
II. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje 
položky "Záliv MHD - ul. Bělehradská směr do města - PD a realizace" (správce 711 - Odbor majetku 
a investic) ve stejné výši.  
III. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
I. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje 
položky "Záliv MHD - ul. Bělehradská směr z města - PD a realizace" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) ve stejné výši. 
II. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z 
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běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "Záliv MHD - ul. Bělehradská směr do města - PD a realizace" (správce 
711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.  
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 42  
Přijaté usnesení č. 2728/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 500,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "Správa a údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy) ve stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 500,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "Správa a údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016  
 
 
Návrh č. 43  
Přijaté usnesení č. 2729/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S.K.Neumanna - PD" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
I. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S.K.Neumanna - PD" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016  
 
 
Návrh č. 44  
Přijaté usnesení č. 2730/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 50,0 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na kapitálové výdaje položky "Odkup komunikací a 
veřejného osvětlení" (správce 1327 - Odbor dopravy) ve stejné výši. 
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II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh: 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 50,0 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na kapitálové výdaje položky "Odkup komunikací a 
veřejného osvětlení" (správce 1327 - Odbor dopravy) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016  
 
 
Návrh č. 45  
Přijaté usnesení č. 2731/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" (správce 1327 - Odbor dopravy) na 
kapitálové výdaje položky "Ul. Blahoutova - rekonstrukce zpevněných ploch před Domovem pro 
seniory" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh: 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" (správce 1327 - Odbor dopravy) na 
kapitálové výdaje položky "Ul. Blahoutova - rekonstrukce zpevněných ploch před Domovem pro 
seniory" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016  
 
 
Návrh č. 46  
Přijaté usnesení č. 2732/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na snížení výdajové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. - kapitálových výdajů položky 
"Program podpory dopravy" (správce 1327 - Odbor dopravy) a zároveň snížení příjmové části 
rozpočtu o transfer finančních prostředků do rozpočtu MO V - Dukla, na realizaci akce "Stavba 
parkoviště MŠ Raisova" ve stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh: 
Návrh na snížení výdajové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. - kapitálových výdajů položky 
"Program podpory dopravy" (správce 1327 - Odbor dopravy) a zároveň snížení příjmové části 
rozpočtu o transfer finančních prostředků do rozpočtu MO V - Dukla, na realizaci akce "Stavba 
parkoviště MŠ Raisova" ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 47  
Přijaté usnesení č. 2733/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
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I. S c h v a l u j e  
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 100,0 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na běžné výdaje položky "Lékařská péče pro osoby 
ohrožené sociálním vyloučením" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 100,0 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na běžné výdaje položky "Lékařská péče pro osoby 
ohrožené sociálním vyloučením" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016  
 
 
Návrh č. 48  
Přijaté usnesení č. 2734/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 700,0 tis. z běžných 
příjmů položky "Správní poplatky z provozování živností" na běžné příjmy položky "Ostatní správní 
poplatky" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 700,0 tis. z běžných 
příjmů položky "Správní poplatky z provozování živností" na běžné příjmy položky "Ostatní správní 
poplatky" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 49  
Přijaté usnesení č. 2735/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 388,2 tis. z běžných 
transferů položky "Dotace HZS Pardubického kraje na provoz" na kapitálové transfery položky 
"Dotace HZS Pardubického kraje na investice" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 388,2 tis. z běžných 
transferů položky "Dotace HZS Pardubického kraje na provoz" na kapitálové transfery položky 
"Dotace HZS Pardubického kraje na investice" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016  
 
 
Návrh č. 50  
Přijaté usnesení č. 2736/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
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I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 17,7 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery 
položky "Příspěvek Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska" (správce 414 - Kancelář 
primátora) ve stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 17,7 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery 
položky "Příspěvek Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska" (správce 414 - Kancelář 
primátora) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016  
 
 
Návrh č. 51  
Přijaté usnesení č. 2737/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Dary" (správce 414 - Kancelář primátora) na běžné výdaje položky "Čestné hroby" 
(správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši. 
II. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Údržba hřbitovů vč. vypůjčených" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na 
běžné výdaje položky "Čestné hroby" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši.  
III. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
I. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Dary" (správce 414 - Kancelář primátora) na běžné výdaje položky "Čestné hroby" 
(správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši. 
II. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Údržba hřbitovů vč. vypůjčených" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na 
běžné výdaje položky "Čestné hroby" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši.  
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016  
 
 
Návrh č. 52  
Přijaté usnesení č. 2738/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 576,4 tis. o předpokládaný příjem investiční 
dotace na pořízení hasičského vozu - velkokapacitní cisterny pro JSDH Hostovice a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "JSDH Hostovice - velkokapacitní cisterna - 
dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši.  
II. S c h v a l u j e  
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 730,7 tis. o předpokládaný příjem investičního 
transferu z MO VIII - Hostovice na pořízení hasičského vozu - velkokapacitní cisterny pro JSDH 
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Hostovice a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "JSDH Hostovice - 
velkokapacitní cisterna - vlastní zdroje (transfer MO VIII" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve 
stejné výši.  
III. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
I. Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 576,4 tis. o předpokládaný příjem investiční 
dotace na pořízení hasičského vozu - velkokapacitní cisterny pro JSDH Hostovice a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "JSDH Hostovice - velkokapacitní cisterna - 
dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši.  
II. Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 730,7 tis. o předpokládaný příjem 
investičního transferu z MO VIII - Hostovice na pořízení hasičského vozu - velkokapacitní cisterny 
pro JSDH Hostovice a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "JSDH 
Hostovice - velkokapacitní cisterna - vlastní zdroje (transfer MO VIII" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016  
 
 
Návrh č. 53  
Přijaté usnesení č. 2739/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 40,3 tis. do rozpočtu města na rok 2016 položka "Finanční vypořádání dotací se SR za rok 
2015" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
II. S c h v a l u j e  
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 18,9 tis. do rozpočtu města na rok 2016 položka "Finanční vypořádání dotací se SR za rok 
2015" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
III. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh: 
I. na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve výši 
Kč 40,3 tis. do rozpočtu města na rok 2016 položka "Finanční vypořádání dotací se SR za rok 2015" 
(správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
II. na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve výši 
Kč 18,9 tis. do rozpočtu města na rok 2016 položka "Finanční vypořádání dotací se SR za rok 2015" 
(správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 54  
Přijaté usnesení č. 2740/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 142,6 tis. o příjem z prodeje služebního vozidla 
a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Strojní investice" (správce 
214 - Městská policie) ve stejné výši. 
II. S c h v a l u j e  
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Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 108,9 tis. o příjem nekapitálových příspěvků a 
náhrad a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MmP včetně DDH" 
ve výši Kč 47,4 a běžné výdaje položky "Kapitálové životní pojištění" ve výši Kč 61,5 tis. (správce 214 
- Městská policie) ve stejné výši. 
III. S c h v a l u j e  
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 165,0 tis. o předpokládaný příjem dotace z 
Úřadu práce na asistenta prevence kriminality a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
výdaje položky "Asistent prevence kriminality" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši.  
IV. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
I. Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 142,6 tis. o příjem z prodeje služebního 
vozidla a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Strojní investice" 
(správce 214 - Městská policie) ve stejné výši. 
II. Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 108,9 tis. o příjem nekapitálových příspěvků 
a náhrad a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MmP včetně 
DDH" ve výši Kč 47,4 a běžné výdaje položky "Kapitálové životní pojištění" ve výši Kč 61,5 tis. 
(správce 214 - Městská policie) ve stejné výši. 
III. Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 165,0 tis. o předpokládaný příjem dotace z 
Úřadu práce na asistenta prevence kriminality a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
výdaje položky "Asistent prevence kriminality" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši.  
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016  
 
 
Návrh č. 55  
Přijaté usnesení č. 2741/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "Městský kamerový systém - provoz" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "Městský kamerový systém - provoz" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016  
 
 
Návrh č. 56  
Přijaté usnesení č. 2742/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu o příjem neinvestiční dotace z rozpočtu KÚ Pk na provoz 
monitorovacích stanic na území města ve výši Kč 100,0 tis. a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší - dotace" (správce 
1015 - Odbor životního prostředí) ve stejné výši. 
II. S c h v a l u j e  
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Návrh na snížení příjmové části rozpočtu o transfer neinvestiční dotace z rozpočtu KÚ Pk na provoz 
monitorovacích stanic na území MO V ve výši Kč 50,0 tis. a zároveň snížení výdajové části rozpočtu 
běžné výdaje položky "Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší - dotace (MO V)" (správce 
1015 - Odbor životního prostředí) ve stejné výši. 
III. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubice ke schválení: 
I. Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu o příjem neinvestiční dotace z rozpočtu KÚ Pk na provoz 
monitorovacích stanic na území města ve výši Kč 100,0 tis. a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší - dotace" (správce 
1015 - Odbor životního prostředí) ve stejné výši. 
II. Návrh na snížení příjmové části rozpočtu o transfer neinvestiční dotace z rozpočtu KÚ Pk na 
provoz monitorovacích stanic na území MO V ve výši Kč 50,0 tis. a zároveň snížení výdajové části 
rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší - dotace (MO V)" 
(správce 1015 - Odbor životního prostředí) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová  
T: 31.3.2016  
 
 
Návrh č. 57  
Přijaté usnesení č. 2743/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 083,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Místní akční plán rozvoje vzdělávání - vlastní zdroje" (správce 1411 - Odbor rozvoje 
a strategie) na běžné výdaje položky "Mzdy - Místní akční plán rozvoje vzdělávání" (správce 914 - 
Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 083,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Místní akční plán rozvoje vzdělávání - vlastní zdroje" (správce 1411 - Odbor rozvoje 
a strategie) na běžné výdaje položky "Mzdy - Místní akční plán rozvoje vzdělávání" (správce 914 - 
Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016  
 
 
Návrh č. 58  
Přijaté usnesení č. 2744/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na běžné výdaje položky "Chytrý web" (správce 
1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na běžné výdaje položky "Chytrý web" (správce 
1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
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T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 59  
Přijaté usnesení č. 2745/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Plán udržitelné městské mobility" na běžné výdaje položky "Areál Tesla - Kyjevská 
- poradenská činnost" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Plán udržitelné městské mobility" na běžné výdaje položky "Areál Tesla - Kyjevská 
- poradenská činnost" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016  
 
 
Návrh č. 60  
Přijaté usnesení č. 2746/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 71,9 tis. z položky "Koncepce dostupného bydlení v Pardubicích" do rozpočtu města na rok 
2016 na běžné výdaje položky "Koncepce dostupného bydlení v Pardubicích" (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie) ve stejné výši. 
II. S c h v a l u j e  
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 71,9 tis. z položky "Startovací bydlení pro mladé" do rozpočtu města na rok 2016 na běžné 
výdaje položky "Startovací bydlení pro mladé" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné 
výši. 
III. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
I. Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 
ve výši Kč 71,9 tis. z položky "Koncepce dostupného bydlení v Pardubicích" do rozpočtu města na 
rok 2016 na běžné výdaje položky "Koncepce dostupného bydlení v Pardubicích" (správce 1411 - 
Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. 
II. Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 
ve výši Kč 71,9 tis. z položky "Startovací bydlení pro mladé" do rozpočtu města na rok 2016 na 
běžné výdaje položky "Startovací bydlení pro mladé" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve 
stejné výši.  
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
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Návrh č. 61  
Přijaté usnesení č. 2747/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 850,0 tis. o předpokládaný příjem neinvestiční 
dotace na vzdělávání členů jednotek požární ochrany v Pardubicích a zároveň zvýšení výdajové 
části rozpočtu běžné výdaje položky "Vzdělávání členů jednotek požární ochrany v Pardubicích - 
dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. 
II. S c h v a l u j e  
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. o předpokládaný příjem 
neinvestičního transferu z MO na vzdělávání členů jednotek požární ochrany v Pardubicích a 
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Vzdělávání členů jednotek požární 
ochrany v Pardubicích - vlastní zdroje - transfer z MO" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve 
stejné výši. Jednotlivé výše transferů z MO budou upraveny na základě výsledků výběrových řízení 
a míry zapojení členů jednotlivých JPO MO do projektu. 
III. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
I. Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 850,0 tis. o předpokládaný příjem 
neinvestiční dotace na vzdělávání členů jednotek požární ochrany v Pardubicích a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Vzdělávání členů jednotek požární ochrany v 
Pardubicích - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši.  
II. Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. o předpokládaný příjem 
neinvestičního transferu z MO na vzdělávání členů jednotek požární ochrany v Pardubicích a 
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Vzdělávání členů jednotek požární 
ochrany v Pardubicích - vlastní zdroje - transfer z MO"(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve 
stejné výši. Jednotlivé výše transferů z MO budou upraveny na základě výsledků výběrových řízení 
a míry zapojení členů jednotlivých JPO MO do projektu. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 62  
Přijaté usnesení č. 2748/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh změny financování položky "Program podpory Pardubičtí tahouni" ve vazbě na daňové 
příjmy od rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2017 a roky následující a to následovně: 
- sportovní oblast: ze základny rozpočtované daňové příjmy pro příslušný kalendářní rok (třída 1) ve 
výši 0,19 % a zároveň snížení koeficientu plnění Programu podpory sportu z 5,05 % na 4,86 % 
- kulturní oblast: ze základny rozpočtované daňové příjmy pro příslušný kalendářní rok (třída 1) ve 
výši 0,07 % a zároveň snížení koeficientu plnění Programu podpory kultury z 0,67 % na 0,60 % 
- oblast cestovního ruchu rozpočtované daňové příjmy pro příslušný kalendářní rok (třída 1) ve výši 
0,02 % a zároveň snížení koeficientu plnění Programu podpory cestovního ruchu z 0,13 % na 0,11 % 
Návrh změny financování položky "Program podpory Pardubičtí tahouni" ve vazbě na příjmy z VHP 
od rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2017 a roky následující a to následovně: 
- ze základny rozpočtované příjmy z VHP (položka 1355) pro příslušný kalendářní rok ve výši 2,33 % 
II. S c h v a l u j e  
Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Pardubic na rok 2017 
ve výši Kč 4 050,0 tis. v rámci položky "Program podpory Pardubičtí tahouni" (správce 1734 - Odbor 
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školství, kultury a sportu) a jejich rozdělení dle přílohy tohoto usnesení. 
III. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
I. Návrh změny financování položky "Program podpory Pardubičtí tahouni" ve vazbě na daňové 
příjmy od rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2017 a roky následující a to následovně: 
- sportovní oblast: ze základny rozpočtované daňové příjmy pro příslušný kalendářní rok (třída 1) ve 
výši 0,19 % a zároveň snížení koeficientu plnění Programu podpory sportu z 5,05 % na 4,86 % 
- kulturní oblast: ze základny rozpočtované daňové příjmy pro příslušný kalendářní rok (třída 1) ve 
výši 0,07 % a zároveň snížení koeficientu plnění Programu podpory kultury z 0,67 % na 0,60 % 
- oblast cestovního ruchu rozpočtované daňové příjmy pro příslušný kalendářní rok (třída 1) ve výši 
0,02 % a zároveň snížení koeficientu plnění Programu podpory cestovního ruchu z 0,13 % na 0,11 % 
Návrh změny financování položky "Program podpory Pardubičtí tahouni" ve vazbě na příjmy z VHP 
od rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2017 a roky následující a to následovně: 
- ze základny rozpočtované příjmy z VHP (položka 1355) pro příslušný kalendářní rok ve výši 2,33 % 
II. Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Pardubic na rok 2017 
ve výši Kč 4 050,0 tis. v rámci položky "Program podpory Pardubičtí tahouni" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu) a jejich rozdělení dle přílohy tohoto usnesení. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 63  
Přijaté usnesení č. 2749/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. o příjem neinvestičního daru od 
společnosti Wiling Bohemia s.r.o. a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. o příjem neinvestičního daru od 
společnosti Wiling Bohemia s.r.o. a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 64  
Přijaté usnesení č. 2750/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 36,0 tis. o příjem neinvestiční dotace MV ČR na 
zajištění integrace osob s mezinárodní ochranou a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
výdaje položky "Dotace MV - integrace osob s mezinárodní ochranou" (správce 6131 - Odbor 
sociálních věcí) ve stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 36,0 tis. o příjem neinvestiční dotace MV ČR na 
zajištění integrace osob s mezinárodní ochranou a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
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výdaje položky "Dotace MV - integrace osob s mezinárodní ochranou" (správce 6131 - Odbor 
sociálních věcí) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 65  
Přijaté usnesení č. 2751/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Pardubic na rok 2017 
ve výši Kč 242,0 tis. položka "Náklady související s DTMmP" (správce 811 - Odbor hlavního 
architekta) na reambulaci digitálně technické mapy města Pardubic.  
II. S c h v a l u j e  
Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Pardubic na rok 2018 
ve výši Kč 242,0 tis. položka "Náklady související s DTMmP" (správce 811 - Odbor hlavního 
architekta) na reambulaci digitálně technické mapy města Pardubic.   
III. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
I. Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Pardubic na rok 2017 
ve výši Kč 242,0 tis. položka "Náklady související s DTMmP" (správce 811 - Odbor hlavního 
architekta) na reambulaci digitálně technické mapy města Pardubic.  
II. Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Pardubic na rok 2018 
ve výši Kč 242,0 tis. položka "Náklady související s DTMmP" (správce 811 - Odbor hlavního 
architekta) na reambulaci digitálně technické mapy města Pardubic.  
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 66  
Přijaté usnesení č. 2752/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 242,0 tis. z běžných 
transferů položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na 
kapitálové výdaje položky "Slalomová dráha pro vodáky na Chrudimce" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) ve stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 242,0 tis. z běžných 
transferů položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na 
kapitálové výdaje položky "Slalomová dráha pro vodáky na Chrudimce" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
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Návrh č. 67  
Přijaté usnesení č. 2753/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 143,0 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na kapitálové výdaje položky "Pěší zóna tř. Míru - 
Sladkovského - přípojný bod elektro" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2015 ve 
výši Kč 143,0 tis. do rozpočtu města na rok 2016 na kapitálové výdaje položky "Pěší zóna tř. Míru - 
Sladkovského - přípojný bod elektro" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 68  
Přijaté usnesení č. 2754/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6,3 tis. běžné příjmy položky "transfer z MO VI - 
věcné břemeno ul. U Bylanky" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Nájemné a platba za věcné břemeno - ul. U Bylanky - transfer MO VI" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) ve stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6,3 tis. běžné příjmy položky "transfer z MO VI - 
věcné břemeno ul. U Bylanky" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Nájemné a platba za věcné břemeno - ul. U Bylanky - transfer MO VI" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 69  
Přijaté usnesení č. 2755/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. běžné příjmy položky "FV minulých let 
- Aquacentrum Pardubice" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu ve výši Kč 510,0 tis. kapitálové 
výdaje položky "Aquacentrum - zavlažovací systém letní pláže, etapa II - PD a realizace" (správce 
711 - Odbor majetku a investic) a ve výši Kč 190,0 tis. běžné výdaje položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. běžné příjmy položky "FV minulých let 
- Aquacentrum Pardubice" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu ve výši Kč 510,0 tis. kapitálové 
výdaje položky "Aquacentrum - zavlažovací systém letní pláže, etapa II - PD a realizace" (správce 
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711 - Odbor majetku a investic) a ve výši Kč 190,0 tis. běžné výdaje položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 70  
Přijaté usnesení č. 2756/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje 
položky "Cyklistická stezka - koupaliště - Žlutý pes - PD a výkupy pozemků (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) ve stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje 
položky "Cyklistická stezka - koupaliště - Žlutý pes - PD a výkupy pozemků (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 71  
Přijaté usnesení č. 2757/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "MŠ Ke Kamenci - oprava sociálního zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "MŠ Ke Kamenci - oprava sociálního zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 72  
Přijaté usnesení č. 2758/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 11 528,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
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položky "BD - opravy volných BJ - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 11 528,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "BD - opravy volných BJ - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 73  
Přijaté usnesení č. 2759/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 539,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje 
položky "Multimodální uzel veřejné dopravy - Terminál B - výkupy pozemků" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) ve stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 539,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje 
položky "Multimodální uzel veřejné dopravy - Terminál B - výkupy pozemků" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) ve stejné výši.  
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 74  
Přijaté usnesení č. 2760/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 933,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje 
položky "Náhrdelník na Chrudimce - výkupy pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 933,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje 
položky "Náhrdelník na Chrudimce - výkupy pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši. 
Z: Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
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Návrh č. 75  
Přijaté usnesení č. 2761/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných 
transferů položky "Program podpory kultury" na běžné výdaje položky "PPS - Olympijský park 
Pardubice 2016" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
II. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných 
transferů položky "Program podpory cestovního ruchu" na běžné výdaje položky "PPS - Olympijský 
park Pardubice 2016" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
III. S c h v a l u j e  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
I. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných 
transferů položky "Program podpory kultury" na běžné výdaje položky "PPS - Olympijský park 
Pardubice 2016" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
II. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných 
transferů položky "Program podpory cestovního ruchu" na běžné výdaje položky "PPS - Olympijský 
park Pardubice 2016" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
Z: Ing. Renata Hochmanová 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 76  
Přijaté usnesení č. 2762/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 750,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Koncepce veřejných prostranství" na běžné výdaje položky "Socha Jana Kašpara - 
parter tř. Míru" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. 
II. S c h v a l u j e  
Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 1 200,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 
2017 položka "Socha Jana Kašpara - parter tř. Míru" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve 
stejné výši. 
III. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: I. Návrh na přesun finančních prostředků ve 
výdajové části rozpočtu ve výši Kč 750,0 tis. z běžných výdajů položky "Koncepce veřejných 
prostranství" na běžné výdaje položky "Socha Jana Kašpara - parter tř. Míru" (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie) ve stejné výši. II. návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 1 200,0 tis. 
v rozpočtu města Pardubic na rok 2017 položka "Socha Jana Kašpara - parter tř. Míru" (správce 
1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši.  
Z: Renata Hochmanová  
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 77  
Přijaté usnesení č. 2763/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
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I. S c h v a l u j e  
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 272,5 tis. z běžných 
výdajů položky "Analytické a metodické práce" na běžné výdaje položky "Budova ČSOB - znalecký 
posudek" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. 
II. U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: Návrh na přesun finančních prostředků ve 
výdajové části rozpočtu ve výši Kč 272,5 tis. z běžných výdajů položky "Analytické a metodické 
práce" na běžné výdaje položky "Budova ČSOB - znalecký posudek" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie) ve stejné výši.  
Z: Renata Hochmanová  
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 78  
Přijaté usnesení č. 2764/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Program nábřeží Labe" na běžné výdaje položky "Areál Tesla - Kyjevská - poradenská 
činnost" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. 
 
 
Návrh č. 79  
Přijaté usnesení č. 2765/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. z běžných výdajů 
položky "BD - rekonstrukce el. instalace a společných prostor - PD" na kapitálové výdaje položky 
"BD - rekonstrukce el. instalace a společných prostor - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) 
ve stejné výši. 
 
 

26. 
Poskytnutí dotace z rezervy rady, primátora a náměstků  

 
Zpravodaj:  Jiří Rozinek, náměstek primátora 
 
Bez rozpravy  
 
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 2766/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
na návrh porady vedení dne 1. 3. 2016 poskytnutí dotace Fakultě zdravotnických studií, Univerzity 
Pardubice, Průmyslová 395, 532 10 Pardubice, IČ 00216275, na přípravu III. Mezinárodní 
konference Kvalita a její perspektivy a XI. Celostátní studentské vědecké konference bakalářských a 
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magisterských nelékařských zdravotnických oborů, ve výši Kč 10,0 tis., z rezervy Rady města 
Pardubic. 
 
 
Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 2767/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
na návrh porady vedení dne 16. 2. 2016 poskytnutí daru Lions Clubu Pardubice, K Vinici 1256, 530 
02 Pardubice, IČ: 691 53 663, na charitativní divadelní představení ve VČD v Pardubicích dne 18. 3. 
2016 - podpora slabozrakých dětí, ve výši Kč 10,0 tis., z rezervy Rady města Pardubic. 
 
 
Návrh č. 3  
Přijaté usnesení č. 2768/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu v celkové výši Kč 8,0 tis. z 
položky "Rezerva náměstka Rychteckého" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve výši Kč 3,0 tis. na 
položku "Záležitosti předškolní a školní výchovy " (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) a 
ve výši Kč 5,0 tis. na položku "Program podpory volného času" - závazný ukazatel rozpočtu (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
II. U k l á d á  
předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh na přesun finančních prostředků ve 
výdajové části rozpočtu v celkové výši Kč 8,0 tis. z položky "Rezerva náměstka Rychteckého" 
(správce 598 - Ekonomický odbor) ve výši Kč 3,0 tis. na položku "Záležitosti předškolní a školní 
výchovy " (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) a ve výši Kč 5,0 tis. na položku "Program 
podpory volného času" - závazný ukazatel rozpočtu (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu).  
Z: Monika Denková 
T: 25.3.2016 
 
 

27. 
Integrovaný plán rozvoje statutárního města Pardubice - sídliště Dukla a Višňovka  

 
Zpravodaj:  Jan Řehounek, náměstek primátora 
 
Bez rozpravy  
 
 
Přijaté usnesení č. 2769/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Závěrečnou monitorovací zprávu o postupu a realizaci IPRM sídliště Dukla a Višňovka. 
II. U k l á d á  
předložit ke schválení Zastupitelstvu města Pardubic Závěrečnou monitorovací zprávu o postupu a 
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realizaci IPRM sídliště Dukla a Višňovka  
Z: Ing. Jan Řehounek, náměstek primátora,  
T: 31.3.2016 
 
 

28. 
Přístup a zastupování města v rámci portálu farmáře SZIF/eAGRI  

 
Zpravodaj:  Jan Řehounek, náměstek primátora 
 
Bez rozpravy  
 
 
Přijaté usnesení č. 2770/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. P o v ě ř u j e  
Ing. Petru Harišovou, vedoucí oddělení projektového a dotačního managementu k přístupu k 
chráněným datům Statutárního města Pardubice na Portálu farmáře SZIF/eAGRI a k veškerým 
úkonům s tím spojených, taktéž žádat o nové heslo – restart hesla. Pověření je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a bude vždy přikládáno jako povinná příloha k žádosti o dotaci (viz příloha 
usnesení č.1). 
II. U k l á d á  
podepsat jménem města pověření dle bodu I. usnesení. 
 Z: Ing. Martin Charvát, primátor města  
T: 30. 3. 2016 
 
 

29. 
Program regenerace městské památkové rezervace  

 
Zpravodaj:  Jan Řehounek, náměstek primátora  
 
Bez rozpravy  
 
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 2771/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D1411/00024/15 uzavřené mezi Statutárním 
městem Pardubice a Římskokatolickou farností - arciděkanství Pardubice, IČ:42939534. Dodatek č. 
1 je uveden v příloze tohoto usnesení.  
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Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 2772/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D1411/00025/15 uzavřené mezi Statutárním 
městem Pardubice a Rozvojovým fondem Pardubice, a.s., IČ: 25291408. Dodatek č. 1 je uveden v 
příloze tohoto usnesení. 
 
 
Návrh č. 3  
Přijaté usnesení č. 2773/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D1411/00026/15 uzavřené mezi Statutárním 
městem Pardubice a Rozvojovým fondem Pardubice, a.s., IČ: 25291408. Dodatek č. 1 je uveden v 
příloze tohoto usnesení. 
 
 
Návrh č. 4  
Přijaté usnesení č. 2774/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D1411/00020/15 uzavřené mezi 
Statutárním městem Pardubice a Římskokatolickou farností - arciděkanství Pardubice, IČ:42939534. 
Dodatek č. 1 je uveden v příloze tohoto usnesení.  
 
 
Návrh č. 5  
Přijaté usnesení č. 2775/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D1411/00021/15 uzavřené mezi 
Statutárním městem Pardubice a  **** , narozenou  **** . Dodatek č. 1 je uveden v příloze tohoto 
usnesení.  
 
Příloha usnesení není z důvodu ochrany osobních údajů na webových stránkách města zveřejněna. 
 
Návrh č. 6  
Přijaté usnesení č. 2776/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení: 
I. Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D1411/00020/15 uzavřené 
mezi Statutárním městem Pardubice a Římskokatolickou farností - arciděkanství Pardubice, 
IČ:42939534. Dodatek č. 1 je uveden v příloze tohoto usnesení.  
II. Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D1411/00021/15 uzavřené 
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mezi Statutárním městem Pardubice a  **** , narozenou **** . Dodatek č. 1 je uveden v příloze 
tohoto usnesení.  
Z: Blanka Doležalová, ORS 
T: 31. 3. 2016 
 
 

30. 
Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek  

 
 
Bez rozpravy  
 
 
Přijaté usnesení č. 2777/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
návrh o poskytnutí účelové finanční dotace na opravy a úpravy bytových jednotek žadatelům 
uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení. 
II. U k l á d á  
předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh o poskytnutí účelové finanční dotace na 
opravy a úpravy bytových jednotek žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Ing. Ivana Srbová 
T: 31. 5. 2016 
 
Příloha usnesení není z důvodu ochrany osobních údajů na webových stránkách města zveřejněna. 
 
 

31. 
Prominutí nájemného z nájemní smlouvy Kra-Kra  

 
 
Bez rozpravy  
 
 
Přijaté usnesení č. 2778/2016  (pro 7, proti 0, zdrž. 1) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
prominutí nájemného za I. čtvrtletí roku 2016 vyplývající z nájemní smlouvy na nebytové prostory 
Kra-Kra uzavřené dne 30.11.1993 mezi statutárním městem Pardubice a ****, IČ ****, ve výši 6 
129,-- Kč. 
 
 

32. 
Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města  

 
Zpravodaj: Ivana Srbová, odbor majetku a investic 
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- uvedla, že k nedoporučeným návrhům na usnesení se se zamítavým stanoviskem postavila buď 
příslušná komise, nebo odbor sociálních věcí magistrátu. 

 
 
Rozprava: 

- podrobněji diskutován návrh č. 7, ze strany náměstka J. Rychteckého bylo požádáno o samostatné 
hlasování k tomuto návrhu a dále i k návrhu č. 8 

- řešena výše nájemného (ze strany paní Srbové byly upřesněny rozdíly mezi výší nájemného u 
služebních bytů, bytů pronajímaných právnickým osobám a bytů pronajímaných ostatním občanům 
města) 

 
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 2779/2016  (pro 7, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
nájem bytu č.  **** o velikosti 1+1 (45,63 m2), v domě čp.  **** , ul.  **** , Pardubice, paní  **** , 
nar.  **** , na dobu určitou - do 31. 5. 2017, za nájemné ve výši  **** Kč/m2/1měsíc. Jedná se o byt 
zvláštního určení. 
II. U k l á d á  
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu. 
Z.: Ing. Ivana Srbová 
T.: 31. 8. 2016 
 
 
Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 2780/2016  (pro 7, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
nájem bytu č.  **** o velikosti 1+1 (44,52 m2), v domě čp.  **** , ul.  **** , Pardubice, paní  **** , 
nar.  **** , na dobu určitou - do 31. 5. 2017, za nájemné ve výši  **** Kč/m2/1měsíc. Jedná se o byt 
zvláštního určení. 
II. U k l á d á  
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu. 
Z.: Ing. Ivana Srbová 
T.: 31. 8. 2016 
 
 
Návrh č. 3  
Přijaté usnesení č. 2781/2016  (pro 7, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
nájem bytu č.  **** o velikosti 3+1 (79,69 m2), v domě čp.  **** , ul.  **** , Pardubice, paní  **** , 
nar.  **** , na dobu určitou - do 31. 5. 2017, za nájemné ve výši  **** Kč/m2/1měsíc.  
II. U k l á d á  
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu. 
Z.: Ing. Ivana Srbová 
T.: 31. 8. 2016 
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Návrh č. 4  
Přijaté usnesení č. 2782/2016  (pro 7, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
nájem bytu č.  **** , o velikosti 3+1 (74,49 m2), v domě čp.  **** , ul.  **** , Pardubice, právnické 
osobě - Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČ: 63217066, se sídlem Teplého čp. 2141, Pardubice, 
PSČ 532 20, zastoupené  **** , na dobu neurčitou, za nájemné ve výši  **** . 
II. U k l á d á  
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu. 
Z.: Ing. Ivana Srbová 
T.: 31. 8. 2016 
 
 
Návrh č. 5  
Přijaté usnesení č. 2783/2016  (pro 7, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
nájem bytu č.  **** , o velikosti 1+1 (28,16 m2), v domě čp.  **** , ul.  **** , Pardubice, panu  **** , 
nar.  **** , dle § 2279 obč. zák. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - od 15. 1. 2016 
do 14. 1. 2018, za nájemné ve výši  **** Kč/m2/1měsíc.  
II. U k l á d á  
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu. 
Z.: Ing. Ivana Srbová 
T.: 31. 8. 2016 
 
 
Návrh č. 6  
Přijaté usnesení č. 2784/2016  (pro 7, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
1. ukončení nájmu bytu k 29. 2. 2016 s nájemkyní paní  **** , nar.  **** byt č.  **** o velikosti 
jedné místnosti, v domě čp.  **** , ul.  **** , Pardubice. 
2. ukončení nájmu bytu k 29. 2. 2016 s nájemcem panem  **** , nar.  **** , byt č.  **** o velikosti 
1+3, v domě čp.  **** , ul.  **** , Pardubice. 
II. U k l á d á  
Odboru majetku a investic uzavřít dohody o ukončení nájmu bytu. 
Z.: Ing. Ivana Srbová 
T.: 31. 5. 2016 
 
 
Návrh č. 7  
Přijaté usnesení č. 2785/2016  (pro 6, proti 0, zdrž. 1, nehl. 1) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
nájem bytu paní  **** , nar.  **** , trvale bytem ul.  **** čp.  **** , Pardubice.  
II. U k l á d á  
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
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Z.: Ing. Ivana Srbová 
T.: 31. 8. 2016 
 
 
Návrh č. 8  
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat: (pro 3, proti 0, zdrž. 4, nehl. 1) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
nájem bytu paní  **** , nar.  **** , trvale bytem ul.  **** čp.  **** , Pardubice 
II. U k l á d á  
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová 
T.: 31. 8. 2016 
 
 
Návrh č. 9  
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat: (pro 0, proti 6, zdrž. 1, nehl. 1) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
nájem bytu paní  **** , nar.  **** , trvale bytem ul.  **** čp.  **** , Pardubice.  
II. U k l á d á  
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová 
T.: 31. 8. 2016 
 
 
Návrh č. 10  
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat: (pro 0, proti 6, zdrž. 1, nehl. 1) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
nájem bytu panu  **** , nar.  **** , trvale bytem ul.  **** čp.  **** , Pardubice.  
II. U k l á d á  
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová 
T.: 31. 8. 2016 
 
 
Návrh č. 11  
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat: (pro 0, proti 6, zdrž. 1, nehl. 1) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
nájem bytu paní  **** , nar.  **** , trvale bytem ul.  **** čp.  **** , Pardubice.  
II. U k l á d á  
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová 
T.: 31. 8. 2016 
Návrh č. 12  
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Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat: (pro 0, proti 6, zdrž. 1, nehl. 1) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
nájem bytu panu  **** , nar.  **** , trvale bytem ul.  **** čp.  **** , Pardubice.  
II. U k l á d á  
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová 
T.: 31. 8. 2016 
 
 
Návrh č. 13  
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat: (pro 0, proti 6, zdrž. 1, nehl. 1) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
nájem bytu paní  **** , nar.  **** , trvale bytem ul.  **** čp.  **** , Pardubice. 
II. U k l á d á  
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová 
T.: 31. 8. 2016 
 
 
Návrh č. 14  
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat: (pro 0, proti 6, zdrž. 1, nehl. 1) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
nájem bytu paní  **** , nar.  **** a panu  **** , nar.  **** , oba trvale bytem ul.  **** čp.  **** , 
Pardubice.  
II. U k l á d á  
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová 
T.: 31. 8. 2016 
 
 
Návrh č. 15  
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat: (pro 0, proti 6, zdrž. 1, nehl. 1) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
nájem bytu paní  **** , nar.  **** , trvale bytem ul.  **** čp.  **** , Pardubice.  
II. U k l á d á  
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová 
T.: 31. 8. 2016 
 
 
 

 



43. řádná schůze dne 21.03.2016 Strana 88 (celkem 103) 

33. 
Dočasná sleva z nájemného za užívání bytu  

 
Zpravodaj:  Ivana Srbová, odbor majetku a investic 

- okomentovala předložený návrh na usnesení 
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 2786/2016  (pro 7, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
v souladu s ustanovením § 2208, odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, poskytnutí 
slevy z nájemného ve výši 20% nájemci bytové jednotky č. 20 v domě č.p. 1017, ul. Erno Košťála v 
Pardubicích, a to po dobu trvání závad v bytě, tj. od 15.11.2015 do 15.2.2016. Celková výše slevy 
činí 1.894,- Kč. 
II. U k l á d á  
Poskytnout slevu z nájmu ve výši 1.894,- Kč nájemci bytové jednotky č. 20 v domě č.p. 1017, ul. 
Erno Košťála v Pardubicích. 
Z: Ing. Ivana Srbová 
T: 30.6.2016 
 
 

34. 
Schválení realizace umístění sochy Jana Kašpara do prostoru třídy Míru  

(předprostor před budovou Magnum)  
 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- okomentoval předložený materiál 
 
Rozprava: 
L. Slezák – vyjádřil své sympatie k původně vybranému návrhu sochy J. Kašpara (stožár), který byl vítězem 
uspořádané architektonické soutěže. Z toho důvodu předložil ke schválení nový návrh na usnesení (viz 
nepřijatý návrh č. 2). 
 
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 2787/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
s plněním usnesením rady č. 2565 ze dne 29. 2. 2016 ve znění – citace: 
„Rada města Pardubic ukládá předložit k projednání Komisi pro urbanismus a architekturu, radě a 
zastupitelstvu návrh smlouvy, která umožní realizovat umístění sochařského díla Františka Bálka do 
prostoru urbanistického parteru třídy Míru (předprostor před budovou Magnum) včetně variantního 
návrhu umístění díla, Z: Čada, Koupalová, T: březen 2016“ takto:  
a)  Komise pro urbanismus a architekturu záměr projednala dne 10. 3. 2016,  
b) Na jednání ZmP dne 31. 3. 2016 bude navrženo schválit realizaci umístění sochy Jana Kašpara dle 
návrhu Františka Bálka za cenu 1,95 mil. Kč (dle nabídky ze dne 11. 3. 2016 – viz příloha důvodové 
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zprávy č. 2. Přílohou důvodové zprávy bude návrh (pracovní koncept) „Smlouvy o dílo“. Finanční 
pokrytí bude navrženo ke schválení v rámci návrhu II. změny rozpočtu ke schválení v ZmP dne 31. 3. 
2016,  
c) Na jednání RmP dne 18. dubna 2016 bude schváleno finální znění příslušné „Smlouvy o dílo“, a to 
v případě, schválení příslušných usnesení na jednání ZmP dne 31. 3. 2016. 
 
 
Návrh L. Slezáka  
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 3, proti 0, zdrž. 4, nehl. 1) 
 
Rada města Pardubic 
S e   z t o t o ž ň u j e  
s výsledkem architektonické soutěže. 
 
 

35. 
Smlouva o výpůjčce bytu  

 
Zpravodaj:  Ivana Srbová, odbor majetku a investic 

- okomentovala předložený návrh na usnesení 
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 2788/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
smlouvu o výpůjčce k bytu č.  **** v domě čp.  **** , ul.  **** , Pardubice, s paní  **** , nar.  **** 
., trvale bytem  **** , čp.  **** , Pardubice. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou - od 1. 5. 2016 
do 31. 12. 2016 za podmínky, že před jejím podpisem dojde k ukončení nájemního vztahu k tomuto 
bytu dohodou. 
II. U k l á d á  
Odboru majetku a investic uzavřít smlouvu o výpůjčce. 
Z.: Ing. Ivana Srbová 
T.: 31. 8. 2016 
 
 

36. 
Startovací bydlení pro mladé  

 
Zpravodaj:  Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Bez rozpravy  
 
Přijaté usnesení č. 2789/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0)   
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
nájem bytů vybraným uchazečům veřejného losování Startovacího bydlení pro mladé ze dne 25. 2. 
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2016. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2020 za nájemné - 
od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2019 ve výši  **** a od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020 za nájemné ve výši  **** 
bez možnosti prodloužení. 
II. U k l á d á  
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvy. 
Z.: Ing. Ivana Srbová 
T.: 31. 8. 2016 
 
 

37. 
Prodej pozemků včetně objektů k bydlení č.p. 967 v ul. Jiráskova a č.p. 562  

v ul. U Trojice  
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 2790/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
návrh prodeje pozemku označeného jako stavební parcela č.parc.st. 1572 ( druh pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří ) o výměře 385 m2 v k.ú. a obci Pardubice, části obce Zelené Předměstí, 
jehož součástí je budova č.p. 967, vedená v KN jako objekt k bydlení, ul. Jiráskova, Pardubice, a to 
formou veřejné dobrovolné dražby. Vyvolávací cena bude činit 100% z ceny v místě a čase obvyklé 
určené znaleckým posudkem. 
II. U k l á d á  
předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh prodeje pozemku označeného jako 
stavební parcela č.parc.st. 1572 ( druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří ) o výměře 385 m2 v 
k.ú. a obci Pardubice, části obce Zelené Předměstí, jehož součástí je budova č.p. 967, vedená v KN 
jako objekt k bydlení, ul. Jiráskova, Pardubice, a to formou veřejné dobrovolné dražby. Vyvolávací 
cena bude činit 100% z ceny v místě a čase obvyklé určené znaleckým posudkem. 
Z: Ing. Ivana Srbová 
T: 31.12.2016 
 
 
Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 2791/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
návrh prodeje pozemku označeného jako stavební parcela č.parc.st. 790 ( druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří ) o výměře 1056 m2 v k.ú. Svítkov, obci Pardubice, části obce Svítkov, jehož 
součástí je budova č. p. 562, vedená v KN jako objekt k bydlení, ul. U Trojice, Pardubice, a to 
formou veřejné dobrovolné dražby. Vyvolávací cena bude činit 100% z ceny v místě a čase obvyklé 
určené znaleckým posudkem. 
II. U k l á d á  
předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh prodeje pozemku označeného jako 
stavební parcela č.parc.st. 790 ( druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří ) o výměře 1056 m2 v 
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k.ú. Svítkov, obci Pardubice, části obce Svítkov, jehož součástí je budova č.p. 562, vedená v KN jako 
objekt k bydlení, ul. U Trojice, Pardubice, a to formou veřejné dobrovolné dražby. Vyvolávací cena 
bude činit 100% z ceny v místě a čase obvyklé určené znaleckým posudkem. 
Z: Ing. Ivana Srbová 
T: 31.12.2016 
 
 

38. 
Návrh na uzavření smlouvy s Občanským sdružením Život 90 pro osoby zapojené 

do signálu v tísni při MpP  
 
Zpravodaj: Rostislav Hűbl, ředitel MP  
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 2792/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
S o u h l a s í  
s uzavřením smlouvy o bezplatném poskytnutí pomoci klientům Života 90 Zruč na Sázavou, 
napojených na systém tísňové péče (signál v tísni) u Městské policie Pardubice. 
 
 

39. 
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a 
poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského 

sociálního fondu. Č. PAA-VZ -62/2015.  
 
Zpravodaj: Rostislav Hűbl, ředitel MP 

- uvedl, že se jedná o dlouhodobě připravované pracovní místo pro asistentku prevence kriminality a 
jedná se o projekt mezi Úřadem práce v Pardubicích a Městskou policií Pardubice. 

 
 
Bez rozpravy  
 
 
Přijaté usnesení č. 2793/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
S o u h l a s í  
s Dohodou o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 
příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Č. PAA-VZ -
62/2015. 
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40. 
Výroční zpráva Městské policie Pardubice za rok 2015  

 
Zpravodaj: Rostislav Hűbl, ředitel MP 
 
 
Bez rozpravy  
  
 
Přijaté usnesení č. 2794/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
S o u h l a s í  
s předloženou výroční zprávou Městské policie Pardubice za rok 2015. 
 
 

41. 
Dotace z Programu podpory ve zdravotní oblasti  

 
Zpravodaj:  Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál 
 
Bez rozpravy 
 
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 2795/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0)   
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
poskytnutí dotace z Programu podpory ve zdravotní oblasti subjektům uvedeným v tabulce, která 
je přílohou tohoto usnesení, a to ve výši uvedené ve sloupci "Navrhované prostředky". 
II. U k l á d á  
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací se subjekty uvedenými v usnesení č. 1 bodu I.  
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 10. 5. 2016 
 
 
Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 2796/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
návrh na poskytnutí dotace z Programu podpory ve zdravotní oblasti subjektu Rodinné Integrační 
Centrum o.s., sídlo: Prodloužená 278, 530 09 Pardubice, IČ: 27026728 na dva projekty uvedené v 
příloze tohoto usnesení a to ve výši uvedené ve sloupci "Navrhované prostředky".  
II. U k l á d á  
předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh na poskytnutí dotace z Programu 
podpory ve zdravotní oblasti subjektu Rodinné Integrační Centrum o.s., sídlo: Prodloužená 278, 530 
09 Pardubice, IČ: 27026728 na dva projekty uvedené v příloze usnesení č. 2 bodu I a to ve výši 
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uvedené ve sloupci "Navrhované prostředky".  
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 29. 4. 2016  
 
 
Návrh č. 3  
Přijaté usnesení č. 2797/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjektem Rodinné Integrační 
Centrum o.s., sídlo: Prodloužená 278, 530 09 Pardubice, IČ: 27026728, dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto 
usnesení.   
II. U k l á d á  
předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace se subjektem Rodinné Integrační Centrum o.s., sídlo: Prodloužená 278, 530 09 
Pardubice, IČ: 27026728, uvedené v příloze č. 1 a č. 2 tohoto usnesení. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 29. 4. 2016  
 
 
Návrh č. 4  
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 0, proti 7, zdrž. 1) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
poskytnutí dotací z Programu podpory ve zdravotní oblasti dle přílohy návrhu tohoto usnesení. 
II. U k l á d á  
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací se subjekty, kterým byla schválena dotace z 
Programu podpory ve zdravotní oblasti dle přílohy usnesení č. 4, bodu I.  
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 10. 5. 2016 
 
 

42. 
Prominutí platebního odvodu za porušení rozpočtové kázně  

 
Zpravodaj:   Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- není doporučeno prominutí sankce za porušení rozpočtové kázně z důvodu dodržení stejných 
podmínek pro všechny příjemce dotací.  

 
Rozprava: 

- upřesněno, že organizace CEDR Pardubice o.p.s. provozuje chráněné dílny.  
 
 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 0, proti 6, zdrž. 2) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
návrh na prominutí platebního odvodu za porušení rozpočtové kázně neziskové organizaci CEDR 
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Pardubice, o.p.s. ve výši 19 850,- Kč. 
II. U k l á d á  
náměstkovi primátora Mgr. Jakubovi Rychteckému předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke 
schválení návrh prominutí platebního odvodu za porušení rozpočtové kázně neziskové organizaci 
CEDR Pardubice, o.p.s. ve výši 19 850,- Kč. 
Z: Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
T: 31. 3. 2016 
 
 

43. 
NEOBSAZENO 

 
 
 

44. 
NEOBSAZENO 

 
 
 

45. 
Vyhlášení podmínek poskytnutí dotací a grantů z Programu podpory volného času  

 
Zpravodaj:   Jakub Rychtecký, náměstek primátora  
 
Bez rozpravy 
 
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 2798/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0)   
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
vyhlášení výběrového řízení na granty z Programu podpory volného času na účel "Letní příměstské 
tábory v rámci Olympijského parku Pardubice 2016" dle přílohy návrhu usnesení č. 1. 
 
 
Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 2799/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
podmínky poskytnutí dotací z Programu podpory volného času na letní táborovou činnost dle 
přílohy návrhu usnesení č. 2. 
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46. 
Jmenování člena školské rady  

 
Zpravodaj:  Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený návrh na usnesení. 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 2800/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
J m e n u j e  
pana Mgr. Ondřeje Kopeckého, nar. ****  bytem,  **** , zástupcem zřizovatele ve školské radě 
zřízené při Základní škole Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870, a to od 22.3. 2016. 
 
 

47. 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací - Pardubičtí tahouni  

 
Zpravodaj:  Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- jedná se o úpravu a rozšíření smluv ve vazbě na uvedený dvouletý dotační titul. Byly rozšířeny 
povinnosti subjektů čerpajících dotace v rámci tohoto dotačního titulu, především v oblasti zvýšení 
propagace města, sčítání návštěvníků akcí apod.  

 
 
Přijaté usnesení č. 2801/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
návrh uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory "Pardubičtí tahouni" 
dle příloh č. 1 - 9 tohoto usnesení. 
II. U k l á d á  
předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh uzavřít veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace z Programu podpory "Pardubičtí tahouni". 
Z.: Mgr. Ivana Liedermanová 
T.: 30. 6. 2016 
 
 

48. 
Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku příspěvkových organizací ve 

školství  
 
Zpravodaj:   Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Bez rozpravy 
 
Návrh č. 1  
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Přijaté usnesení č. 2802/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou Pardubice-Polabiny, 
npor. Eliáše 344, IČ: 60159022. Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 2803/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou praktickou a 
mateřskou školou speciální Pardubice, A. Krause 2344, IČ: 60159138. Odpisový plán je přílohou 
tohoto usnesení. 
 
 
Návrh č. 3  
Přijaté usnesení č. 2804/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou Pardubice-Spořilov, 
Kotkova 1287, IČ: 42938554. Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
 

49. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky  

 
Zpravodaj:  Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- předložený návrh se týká provozování veřejných WC v Pasáži, částka se oproti předchozím rokům 
nenavyšuje. 

 
Bez rozpravy  
 
 
Přijaté usnesení č. 2805/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. R o z h o d l a  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a čl. 11 odst. 5 Zadávacího řádu veřejných zakázek o přímém zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu " Obstarání provozu, údržby a úklidu veřejných WC v 1. PP budovy 
č. 450 na tř. Míru v Pardubicích" v celkové výši 165.289,26 Kč bez DPH dodavateli Rozvojový fond 
Pardubice a.s., IČO 25291408, se sídlem U Divadla 828, 530 02 Pardubice. 
II. U k l á d á  
uzavřít příkazní smlouvu o obstarání provozu veřejných WC mezi statutárním městem Pardubice a 
Rozvojovým fondem Pardubice a.s., IČO 25291408, se sídlem U Divadla 828, 530 02 Pardubice, ve 
výši 165.289,26 Kč bez DPH, na dobu určitou do 31. 12. 2016. 
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Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 30. 4. 2016 
 
 

50. 
Smlouva o poskytnutí investiční dotace z prostředků Pardubického kraje  

 
Zpravodaj:  Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 2806/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 200 tis. Kč z prostředků Pardubického kraje 
na zajištění realizace Síně slávy pardubického sportu, která je nedílnou součástí tohoto usnesení 
II. U k l á d á  
uzavřít smlouvu o poskytnutí investiční dotace 
Z.: Mgr. Ivana Liedermanová, ved. OŠKS 
T.: 30.4.2016 
 
 

51. 
Program XVI. zasedání ZmP dne 31.03.2016  

 
Zpravodaj:   Martin Charvát, primátor města Pardubic 
 
Hlasování k tomuto návrhu bylo posunuto za bod „Diskuse“ a to z toho důvodu, že v diskusi byla 
projednávána problematika spalovny nebezpečných odpadů, která byla následně zařazena do programu 
jednání ZmP. 
 
 
Přijaté usnesení č. 2807/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
program XVI. zasedání Zastupitelstva města Pardubic včetně předkladatelů, a to takto: 
  
1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 
     P: Martin Charvát, primátor města Pardubic 
2. Schválení realizace umístění sochy Jana Kašpara do prostoru třídy Míru (předprostor před  
     budovou Magnum) 
     P: Miroslav Rubeš, zastupitel města  
3. Odkup spalovny od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
     P: Martin Charvát, primátor města Pardubic 
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4. II. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2016 
     P: Jiří Rozinek, náměstek primátora 
5. Poskytnutí dotace z rezervy Rady, primátora a náměstků 
     P: Jiří Rozinek, náměstek primátora  
6. Vstup města Pardubic do Sdružení přátel Pardubického kraje 
     P: Martin Charvát, primátor města Pardubic 
7. Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek 
     P: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora  
8. II. etapa prodeje zbytkových nebytových jednotek - ZÁMĚR 
     P: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora  
9. Odkoupení nemovitostí "Kasárna TGM Pardubice" 
     P: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora  
10. Prodej pozemků včetně objektů k bydlení č.p. 967 v ul. Jiráskova a č.p. 562 v ul. U Trojice 
        P: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 
11. Prominutí platebního odvodu za porušení rozpočtové kázně 
       P: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  
12. Darovací smlouva o převod movitého majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Sociální  
       služby města Pardubic 
       P: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  
13. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - Pardubičtí tahouni 
       P: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  
14. Záměr transformace jeslí na dětské skupiny 
       P: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  
15. Dotace z Programu podpory ve zdravotní oblasti 
       P: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
16. Odůvodnění veřejných zakázek dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
       ve znění pozdějších předpisů 
       P: Jan Řehounek, náměstek primátora  
17. Program regenerace městské památkové rezervace 
       P: Jan Řehounek, náměstek primátora 
18. Integrovaný plán rozvoje statutárního města Pardubice - sídliště Dukla a Višňovka 
       P: Jan Řehounek, náměstek primátora  
19. Příprava ITI Hradecko-pardubické aglomerace 
       P: Jan Řehounek, náměstek primátora  
20. Záměr odkoupení administrativní budovy od společnosti ČSOB Pojišťovna a.s. (centralizace     
       agend magistrátu do jediné správní budovy) 
       P: Jan Řehounek, náměstek primátora  
21. Dodatek č. 1 darovací smlouvy s Pardubickým krajem (areál Tesla Kyjevská - prodloužení lhůty  
      pro splnění závazku města) 
      P: Jan Řehounek, náměstek primátora  
22. Základní principy regulace areálu Automatických mlýnů 
      P: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 
23. Územní studie - "odregistrování" územní studie Fáblovka (dle USNESENÍ ZM/459/2015) 
      P: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 



43. řádná schůze dne 21.03.2016 Strana 99 (celkem 103) 

24. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Ekocentru PALETA 
      P: Jiří Rozinek, náměstek primátora  
25. Zásady udílení ocenění města Pardubic 
      P: Martin Charvát, primátor města Pardubic 
26. Zásady pro poskytování náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce  
      neuvolněného člena ZmP 
      P: Martin Charvát, primátor města Pardubic 
27. Jednací řád ZmP, Pravidla pro přípravu zpráv do RmP a ZmP 
      P: Martin Charvát, primátor města Pardubic 
28. Diskuse 
 
Informativní zprávy: 
 
Plnění usnesení č. 519 Z/2015 ze dne 19. 11. 2015 
     P: Martin Charvát, primátor města Pardubic 
Plnění usnesení č. 107/2015 ze dne 29. 1. 2015 
     P: Jan Řehounek, náměstek primátora  
Úpravy v rozpočtu města na rok 2016 v kompetenci RmP 
     P: Jiří Rozinek, náměstek primátora  
Květináče na třídě Míru 
     P: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora  
Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích 
     P: Martin Charvát, primátor města Pardubic 
Přehled vyplacených náhrad neuvolněným členům ZmP 
     P: Jiří Rozinek, náměstek primátora 
O stavu pořizování územního plánu a změn územního plánu 
     P: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora  
Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbami v majetku města za rok 2015 
     P: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 
 

 
 

52. 
Zásady udílení ocenění města  

 
Zpravodaj:  Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 

- změnil text návrhu usnesení č. 2 (místo „předložit je ke schválení ZmP“ uvést „předložit je 
k projednání ZmP“) 

 
Bez rozpravy 
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 2808/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0)   
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
nové Zásady udílení ocenění města Pardubic. 
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Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 2809/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
U k l á d á  
předložit je k projednání Zastupitelstvu města Pardubic. 
Z: Martin Charvát, primátor 
T: 31.3.2016 
 
 
Návrh č. 3  
Přijaté usnesení č. 2810/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
U k l á d á  
kanceláři primátora zpracovat samostatný dokument "Hrob v péči města Pardubic" a předložit ho k 
projednání v Radě a Zastupitelstvu města Pardubic do 28.4.2016. 
Z: Martin Charvát, primátor 
T: 28.4.2016 
 
 

53. 
Plnění usnesení č. 519 Z/2015 ze dne 19. 11. 2015  

 
Zpravodaj:  Martin Charvát, primátor města Pardubic 
 
Bez rozpravy 
 
Návrh č. 1  
Přijaté usnesení č. 2811/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
plnění usnesení č. 519/ Z/2015 ze dne 19. 11. 2015 v rozsahu těchto příloh, které jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení: 
Příloha č. 1 důvodové zprávy - stanovisko Komise pro strategii 
Příloha č. 2 důvodové zprávy - stanovisko ekonomického odboru 
Příloha č. 3 důvodové zprávy - stanovisko odboru majetku a investic 
Příloha č. 4 důvodové zprávy - stanovisko odboru rozvoje a strategie. 
 
 
Návrh č. 2  
Přijaté usnesení č. 2812/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
U k l á d á  
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic informativní zprávu o splnění usnesení č. 519 Z/2015 ze 
dne 19. 11. 2015. 
Z: Ing. Blanka Doležalová  
T: 31. 3. 2016  
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55. 
Povolení užití znaku města Pardubic  

 
Zpravodaj:  Martin Charvát, primátor města  
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 2814/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
S c h v a l u j e  
užití znaku města Pardubic paní ****. 
 
 
 

56. 
Dodatek ke smlouvě o užívání prostor - Dostihový spolek a.s.  

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- upozornil na poslední větu důvodové zprávy, kde předkladatel materiálu upozorňuje na diskutabilní 
přínos takto vynaložených finančních prostředků pro město Pardubice a jeho propagaci. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 2815/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 59/DK/2015 o užívání prostor mezi statutárním městem 
Pardubice a Dostihovým spolkem, a.s. dne 5. 6. 2015, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
II. U k l á d á  
primátorovi města Pardubic uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 59/DK/2015 o užívání prostor mezi 
statutárním městem Pardubice a Dostihovým spolkem, a.s. dne 5. 6. 2015. 
Z: Ing. Mgr. Radim Jelínek, PhD., vedoucí kanceláře primátora 
T: 31.3.2016 
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57. 
Dodatek ke smlouvě o reklamě, propagaci a spolupráci, Dostihový spolek a.s.  

 
Zpravodaj:  Martin Charvát, primátor města 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 2816/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 58/DK/2015 o reklamě, propagaci a spolupráci uzavřenou mezi 
statutárním městem Pardubice a Dostihovým spolkem, a.s. dne 5. 6. 2015, který přílohou č. 1 
tohoto usnesení. 
II. U k l á d á  
primátorovi města Pardubic uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 58/DK/2015 o reklamě, propagaci a 
spolupráci uzavřenou mezi statutárním městem Pardubice a Dostihovým spolkem, a.s. dne 5. 6. 
2015 
Z: Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D., vedoucí kanceláře primátora 
T: 31. 3. 2016 
 
 

58. 
Změna v komisi pro cestovní ruch  

 
Zpravodaj:  Martin Charvát, primátor města 
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 2817/2016  (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
 
Rada města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
rezignaci paní **** na členství v Komisi pro cestovní ruch RmP. 
 
 

59. 
Diskuse  

 
Martin Charvát 

- upozornil na předloženou stížnost pana ****, kterou rada města vzala na vědomí a nezaujala k této 
věci žádné stanovisko. 

- dále upozornil na dopis od společnosti AVE CZ a informoval o jednání s touto společností ohledně 
možného snížení částky za odkup pozemků pod spalovnou, ke kterému byl radou města pověřen. 
V rámci jednání byla řešena možnost objednat si od AVE CZ i demolici stávající spalovny vč. sanace 
kontaminované zeminy pod spalovnou. Dopis, který byl radě města předložen, obsahuje nabídku 
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společnosti AVE CZ k těmto úkonům. Co se týká jeho žádosti o snížení ceny pozemku, z dopisu 
vyplývá, že této nebylo vyhověno a společnost za prodej předmětných pozemků požaduje stále 35 
mil. Kč. Bylo upozorněno na skutečnost, že předložená nabídka společnosti AVE má omezenou 
platnost, a to do 31.03.2016.  

 
Členové rady se dohodli, že tato problematika bude postoupena k projednání na nejbližší zasedání 
zastupitelstva města, které se koná dne 31.03.2016. Poté bylo hlasováno o programu nadcházejícího XVI. 
zasedání ZmP (bod č. 51), do kterého byl doplněn právě bod týkající se odkupu spalovny jako bod č. 3. 
 
František Weisbauer 

- podal podnět ve věci případného určení dopravního prostředku pro výkon pracovní činnosti v rámci 
svatebních obřadů.  

 
Radim Jelínek 

- informoval členy rady o setkání s občanem města z řad seniorů, který velmi důrazně apeloval na to, 
aby senioři měli MHD zdarma. 
Reagoval M. Charvát – toto bylo konzultováno i s radou seniorů, kde bylo prezentováno stanovisko 
města s tím, že podpora seniorů je v tomto ohledu dostatečná. Nyní se město bude zaměřovat na 
podporu dětí/mládeže. 
 

 
___________________________________________ 

 
Schůze byla ukončena ve 12:20 hodin 

___________________________________________ 
 
 
 
 
         ………………………………………. 
                                                                                                      Martin  C h a r v á t 
          primátor města Pardubic 
Ověřovatelé: 
 
…………………………………………….         
Jakub  R y c h t e c k ý     
 
 
 
…………………………………………… 
Libor  S l e z á k 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
Pardubice  24.03.2016       (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační odd. KP 
Celkem 103 stránek zápisu 
Originál zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou být na webových 
stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na organizačním odd. MmP, 
Pernštýnské nám. 1. 
 


