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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis ze XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic,  

které se konalo dne 23.01.2020 od 15:00 hodin  

ve Společenském sále budovy radnice 

 
 
XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájil a řídil primátor města Pardubic Martin 
Charvát, který úvodem přivítal všechny přítomné.  
 
Z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na počátku jednání přítomno 33 členů. V průběhu 
zasedání se dostavilo dalších 5 členů zastupitelstva města. 1 člen zastupitelstva byl omluven.   
 
 
Zapisovatelkou byla jmenována Lucie Kutálková. 
 
Ověřovateli zápisu z XII. zasedání ZmP byli: 
 

- Ivana  D o l e č k o v á 
- Tomáš  P e l i k á n  

Písemné připomínky nedošly. 
Zápis z XII. zasedání zastupitelstva byl  s c h v á l e n. 
 
 
Ověřovateli zápisu z XIII. zasedání zastupitelstva města byli jmenováni: 
 

- Ivana  B ö h m o v á 
- Jaroslav  M e n š í k 

 
 
Pracovní předsednictvo bylo navrženo a schváleno v tomto složení:  
(pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 
 

- Petr  K v a š 
- Jakub  R y c h t e c k ý 
- Jan  M a z u c h 
- Martin  C h a r v á t  

 
 

 



  2 

Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení: 
 (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 
 

- Jan  H r a b a l 
- Jiří  S k a l i c k ý 
- Matěj  S l a n a ř 

  

 

I. 
 Schválení programu jednání 

V programu nebyly navrženy žádné změny. Bod „Diskuse“ byl navržen k projednání cca v 18:00 
hodin. 

Program XIII. zasedání ZmP dne 23.01.2020 byl schválen takto:  (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
1. Volba náměstka primátora a stanovení gescí 
 
2. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

3. Pojmenování veřejného prostranství 
P: Ulrych Vít, zastupitel města Pardubic 
Z: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Pešková Alena, kancelář primátora 
4. Převody a prodeje nemovitostí 

P: Stránský Dušan, zastupitel města Pardubic 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

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

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

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
6. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Janovský Miroslav, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
7. DUKLA SPORTOVNÍ 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Janovský Miroslav, odbor rozvoje a strategie 
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8. Problematika HC Dynamo Pardubice a. s. - aktualizace zadávací dokumentace, změna obsazení 
DR 

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

9. Dodatek č. 4 Příkazní smlouvy na provozování veřejných pohřebišť se SmP a.s. 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Koblížková Jana, odbor majetku a investic 

Huňková Katarína, odbor majetku a investic 
10. Dodatek č. 4 -smlouvy o poskytování služeb se SmP a.s. - hospodaření v lesích 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Linhart Karel, odbor životního prostředí 
11. Dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu - PAP PARDUBICE 
o.p.s. 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

12. Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle "Rosického mostu" 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
13. Smlouva o poskytnutí dotace formou vyrovnávací platby pro PAP PARDUBICE o.p.s. na rok 2020 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Koblížková Jana, odbor majetku a investic 

Huňková Katarína, odbor majetku a investic 
14. Schválení dotační smlouvy na provoz MFA se společností RFP a.s. 

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

Šebestyánová Kamila, odbor rozvoje a strategie 
15. Závěrečná změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

16. Poskytnutí bezúročné zápůjčky - Péče o duševní zdraví, z.s. 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Dvořáková Petra, odbor ekonomický 

17. I. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

18. Pravidla pro poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
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Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 
Stránská Michaela, odbor sociálních věcí 

19. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Ožďanová Marcela, odbor sociálních věcí 
20. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 

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

Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
21. Darování uměleckého díla z majetku města 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

Sigmundová Martina, odbor majetku a investic 
22. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 
23. Diskuse 
 
 
Informativní zprávy:  
 
SYNER s.r.o. - Třída Míru 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

Pozemek označený jako st. p. č. 4923 k. ú. Pardubice - Tř. Míru 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
Průběh projekčních prací na akci "Psí útulek" 

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

Gruber Libor, odbor majetku a investic 
Radon ve školských zařízeních v Pardubicích 

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

Stav pořizování územního plánu, změn územního plánu a územně plánovacích podkladů 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Rajtrová Helena, odbor hlavního architekta 
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Stav přípravy projektu CPD 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 
Vojta Vít, odbor rozvoje a strategie 
Rašková Kateřina, odbor rozvoje a strategie 
Janovský Miroslav, odbor rozvoje a strategie 

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

Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 
 
 
Na stůl členové zastupitelstva města obdrželi: 
 

- Aktualizovanou verzi zprávy č. 7 „DUKLA SPORTOVNÍ“      
- Dodatečné citlivé přílohy zprávy č. 8 „Problematika HC Dynamo Pardubice – aktualizace 

zadávací dokumentace, změna obsazení DR“      
- Dopis p. Petra Dědka související se zprávou č. 8    
- Prezentaci k bodu č. 12 „Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle Rosického mostu“ 
- Doplnění důvodové zprávy k návrhu usnesení č. 3 zprávy č. 6 „Strategie ITI Hradecko-

pardubické aglomerace)“ 
- Životopis člena ZmP Jana Nadrchala   

 
 

 

II. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Volba náměstka primátora a stanovení gescí 

 
Volba náměstka primátora města probíhala v souladu s volebním řádem zastupitelstva města, tedy 
tajnou volbou.  
 
Předsedající předal slovo Radimu Jelínkovi, vedoucímu kanceláře primátora, který vyzval zástupce 
jednotlivých politických subjektů, aby přednesli své návrhy na kandidáty na funkci náměstka 
primátora: 
 
ANO 2011         Jan Nadrchal 
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA       bez návrhu 
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ A NESTRANÍCI ZA PARDUBICE bez návrhu 
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KOALICE PRO PARDUBICE       bez návrhu 
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY     bez návrhu 
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA      bez návrhu 
PARDUBÁCI SPOLEČNĚ: PARDUBÁCI, PATRIOTI A STAN    bez návrhu 
SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE       bez návrhu 
 
Jan Nadrchal vyslovil souhlas s navrženou nominací. 
 
 
Radim Jelínek dále vyzval zástupce jednotlivých politických subjektů, aby delegovali jednoho svého 
zástupce do volební komise. Ta byla na základě nominací ustavena v následujícím složení: 
 
ANO 2011         Robert Klčo 
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA       Lenka Španihelová 
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ A NESTRANÍCI ZA PARDUBICE Jiří Rozinek 
KOALICE PRO PARDUBICE       Vít Ulrych 
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY     Pavel Studnička 
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA      Dušan Stránský 
PARDUBÁCI SPOLEČNĚ: PARDUBÁCI, PATRIOTI A STAN    Jiří Lejhanec 
SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE       Vladimír Martinec 
 
Předsedou volební komise byl zvolen pan Robert Klčo. 
 
Předseda volební komise Robert Klčo podal upřesňující informace ke způsobu tajného hlasování. 
 
Před tajným hlasováním se Jan Nadrchal krátce představil a zodpověděl dotazy členů ZmP. 
 
Náměstkem primátora byl na základě tajné volby zvolen pan Jan Nadrchal (pro 25, proti 6, zdrž. 5). 
Protokol o volbě náměstka primátora je přílohou tohoto zápisu. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1059/2020               (hlasování tajnou volbou) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Volí 
Jana Nadrchala náměstkem primátora města Pardubic. 
 
 
Následně proběhlo veřejné hlasování o svěření gescí a pořadí zastupování primátora a jeho prvního 
zástupce. 
 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Karel Haas 
Jiří Lejhanec 
František Brendl – podal pozměňující návrh na úpravu gescí svěřovaných primátorovi města (viz 
nepřijatý návrh) 
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Jakub Kutílek 
Martin Charvát 
Jan Nadrchal 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1060/2020               (pro 25, proti 6, zdrž. 7, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. Z/011/2018 ze dne 19.11.2018, kterým byly primátorovi Martinu Charvátovi svěřeny 
tyto gesce: dotační politika, projektový management, strategický plán a rozvoj města, veřejné 
zakázky. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Svěřuje 
primátorovi Martinu Charvátovi tyto gesce: investiční výstavbu a správu majetku města. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1061/2020               (pro 23, proti 5, zdrž. 10, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Svěřuje 
náměstkovi primátora Janu Nadrchalovi tyto gesce: dotační politiku, projektový management, 
strategický plán a rozvoj města, veřejné zakázky a životní prostředí. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1062/2020               (pro 26, proti 0, zdrž. 12, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 
usnesení č. Z/009/2018 ze dne 19.11.2018 tak, že nově stanoví pořadí náměstků, ve kterém 
zastupují primátora (v době nepřítomnosti jeho i jeho prvního zástupce) v nezbytně nutných 
běžných záležitostech takto: 
2. Jan Nadrchal 
3. Jakub Rychtecký 
4. Jan Mazuch 
 
 
Návrh usnesení č. 005 nebyl přijat               (pro 8, proti 12, zdrž. 18, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
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usnesení č. Z/011/2018 ze dne 19.11.2018, kterým byly primátorovi Martinu Charvátovi svěřeny tyto 
gesce: dotační politika, projektový management, strategický plán a rozvoj města, veřejné zakázky. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Svěřuje 
primátorovi Martinu Charvátovi tyto gesce: dotační výstavbu, investiční výstavbu a správu majetku 
města. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Svěřuje 
náměstkovi primátora Janu Nadrchalovi tyto gesce: projektový management, strategický plán a 
rozvoj města, veřejné zakázky a životní prostředí. 
 
 

2 
Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města Pardubic 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Petr Klimpl 
Martin Charvát 
Štěpánka Fraňková 
Jakub Kutílek – požádal v přehledech činností primátora a náměstků uvádět i témata jednání a 

schůzek 

Petr Kvaš 
Václav Snopek 
Karel Haas  
Jan Mazuch 
Ondřej Karas 
Martin Kolovratník 
Lenka Španihelová 
Jan Mazuch 
Tomáš Pelikán 
Jakub Rychtecký 
Jiří Lejhanec 
Vojtěch Jirsa – požádal o projednání a prezentování území Lihovaru na pracovním semináři 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1063/2020               (pro 38, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
zprávu o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od posledního zasedání 
Zastupitelstva města Pardubic. 
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3 
Pojmenování veřejného prostranství 

Zpravodaj: Vít Ulrych, člen Zastupitelstva města 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
František Brendl 
Vít Ulrych 
Vojtěch Jirsa – podal nový návrh usnesení (viz nepřijatý návrh) 
Matěj Slanař 
Martin Charvát 
Milan Košař 
Jakub Kutílek 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1064/2020               (pro 29, proti 3, zdrž. 5, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přejmenování části ulice Labská od restaurace Cartellone (křížení s ulicí U Stadionu) k mostu Pavla 
Wonky (křížení s ulicí Hradecká) na „nábřeží Václava Havla“, dle červeného zákresu na mapce, 
která je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Návrh V. Jirsy: 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 9, proti 7, zdrž. 20, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
záměr pojmenovat blíže nespecifikovanou ulici, veřejné prostranství, prostor nebo objekt po Václavu 
Havlovi. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Pověřuje 
Radu města Pardubic výběrem vhodného prostoru nebo objektu pro pojmenování, přičemž do 
procesu výběru bude zapojena laická i odborná veřejnost z řad občanů města. 
T: 31.12.2020 
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4 
Převody a prodeje nemovitostí 

Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise pro pozemky a reklamu 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Jakub Kutílek – požádal o samostatné hlasování o návrzích č. 4, 5, 6, 7, 11, 19, 20 a 21 
Karel Haas 
Dušan Stránský 
Matěj Slanař 
František Brendl - požádal o samostatné hlasování o návrhu č. 16 
Petr Klimpl 
Jiří Lejhanec  
Jan Procházka - požádal o samostatné hlasování o návrhu č. 12 
Radek Hejný 
Vladimír Bakajsa, vedoucí odboru dopravy 
Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Jaroslav Menšík 
Zuzana Kavalírová, vedoucí odboru hlavního architekta 
Martin Kolovratník 
Martin Charvát 
Václav Snopek 
Helena Dvořáčková 
Jiří Lejhanec – apeloval na přítomnost starostů městských obvodů na zasedáních ZmP 
Karel Haas  
Milan Košař 
 
Helena Dvořáčková - s ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o 
obcích podala informaci o svém poměru k projednávané věci (v návrhu č. 4). 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1065/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 409/21 o výměře cca 20 m2, p.p.č. 409/22 o výměře 
cca 24 m2, p.p.č. 409/189 o výměře cca 20 m2, vše v k.ú. Studánka z vlastnictví statutárního města 
Pardubice do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu čp. 966, Erno Košťála, Pardubice, 
IČO 28786611, se sídlem Erno Košťála 966, Studánka, 530 12 Pardubice, za kupní cenu ve výši 500,- 
Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení 
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, žadatelem a 
za podmínky přemístění stávající výsadby rostoucí a zasahující na prodávané části výše uvedených 
pozemků na pozemky ve vlastnictví statutárního města Pardubice. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci věcného břemene vzniklého dle ust. § 22 
odst. 1 a 5 zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon) ve 
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spojení s ust. § 22 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační 
zákon) a váznoucího na pozemku označeném jako p.p.č.409/21 v k.ú. Studánka.  
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření souhlasného prohlášení o zúžení rozsahu věcného 
břemene na  předmětných pozemcích se společností Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, 
popř. bude proveden výmaz věcného břemene na těch předmětných částech pozemků, ve kterých 
nevede trasa rozvodného tepelného zařízení.   
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 
pozemcích.  
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene zatěžující předmětné 
pozemky se společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, EDERA Group a.s., IČO 27461254, a po 
vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 409/21 o výměře cca 20 m2, 
p.p.č. 409/22 o výměře cca 24 m2, p.p.č. 409/189 o výměře cca 20 m2, vše v k.ú. Studánka z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu čp. 
966, Erno Košťála, Pardubice, IČO 2878661. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1066/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2165/9 o výměře cca 106 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 
2101, 2102, 2103, 2104 Jiránkova ulice v Pardubicích, IČO 25974980, se sídlem Jiránkova 2101, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m2 + DPH v případě, že 
pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým 
bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 
pozemku. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene zatěžující předmětnou 
část pozemku  se společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, UPC Česká republika, s.r.o., IČO 
00562262, a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2165/9 o výměře cca 106 
m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství vlastníků 
jednotek domu č.p. 2101, 2102, 2103, 2104 Jiránkova ulice v Pardubicích, IČO 25974980. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2021 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1067/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2165/9 o výměře cca 106 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 
2107, 2108, 2109, 2110, Jiránkova ulice v Pardubicích, IČO 26002043, se sídlem Pardubice – Zelené 
předměstí, Jiránkova 2109, PSČ 53002,za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m2 + DPH v případě, že 
pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým 
bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem.  
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene zatěžující předmětnou 
část pozemku se společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, UPC Česká republika, s.r.o., IČO 
00562262, a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2165/9 o výměře cca 106 
m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství vlastníků 
jednotek domu č.p. 2107, 2108, 2109, 2110, Jiránkova ulice v Pardubicích, IČO 26002043. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1068/2020               (pro 30, proti 3, zdrž. 2, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 621/2 o výměře 22 m2, p.p.č. 623/10 o výměře 36 m2, 
p.p.č. 717/42 o výměře  17 m2 a p.p.č. 717/41 o výměře 24 m2, vše v k.ú. Pardubice včetně 
asfaltové plochy o výměře 7 m2 a betonového plochy o výměře 20 m2 umístěných na předmětných 
pozemcích z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní 
cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 58/633/19 ze dne 8.10.2019 ve 
výši 800,- Kč/m2 u pozemků, ve výši 2.300,-Kč/m2 u asfaltové plochy a ve výši 1.400,-Kč/m2 u 
betonové plochy + DPH v případě, že pozemky popř. i plochy  budou spadat do režimu 
podléhajícímu DPH.  
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 
pozemcích. Dále bude v kupní smlouvě zakotveno ustanovení o akceptaci věcného břemene 
vzniklého dle ust. § 22 odst. 1 a 5 zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů 
(plynárenský zákon) ve spojení s ust. § 22 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě 
elektřiny (elektrisační zákon) a váznoucího na pozemcích označených jako p.p.č. 623/10 a p.p.č. 
717/41 vše v k.ú. Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření souhlasného prohlášení o zúžení rozsahu věcného 
břemene na předmětném pozemku se společností Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621. 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 621/2 o výměře 22 m2, 
p.p.č. 623/10 o výměře 36 m2, p.p.č. 717/42 o výměře  17 m2 a p.p.č. 717/41 o výměře 24 m2, vše 
v k.ú. Pardubice včetně asfaltové plochy o výměře 7 m2 a betonového plochy o výměře 20 m2 
umístěných na předmětných pozemcích z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/1069/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 4, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 520 o výměře 22 m2 v k.ú. Ohrazenice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3916-56/2019 ze dne 16.10.2019 ve výši 1.850,- 
Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH.  
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 3.800,- Kč uhrazené statutárním 
městem Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 520 o výměře 22 m2 v k.ú. 
Ohrazenice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/1070/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 4, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 518 o výměře 21 m2 v k.ú. Ohrazenice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3913-53/2019 ze dne 15.10.2019 ve výši 1.850,- 
Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 3.800,- Kč uhrazené statutárním 
městem Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 518 o výměře 21 m2 v k.ú. 
Ohrazenice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/1071/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 3, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části p.p.č. 381/1 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Dražkovice z vlastnictví statutárního města 
Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu navrženou žadatelem ve výši 1.800,- 
Kč/m2 povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH,  po 
doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, 
žadatelem.  
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
zatěžující  předmětný pozemek se společností Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, 
a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části p.p.č. 381/1 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Dražkovice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/1072/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 vzhledem k celku pozemku označeného jako 
p.p.č. 2387/21 o výměře 67 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví 
statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou  znaleckým 
posudkem č. 45/2019 ze dne 7. 5. 2019 ve výši 1.000,-Kč/m2. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 vzhledem k celku pozemku označeného jako 
p.p.č. 2387/21 o výměře 67 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou  znaleckým 
posudkem č. 45/2019 ze dne 7. 5. 2019 ve výši 1.000,-Kč/m2. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 vzhledem k celku 
pozemku označeného jako p.p.č. 2387/21 o výměře 67 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2021 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 vzhledem k celku 
pozemku označeného jako p.p.č. 2387/21 o výměře 67 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. Z/1073/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 2583/67 o výměře 24 m2, p.p.č. 2583/68 o 
výměře 66 m2, p.p.č. 2583/69 o výměře 48 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví Pardubického 
kraje, IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 
Pardubice, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic 
Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice do vlastnictví 
statutárního města Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemků označených jako p.p.č. 2583/67 o výměře 24 m2, 
p.p.č. 2583/68 o výměře 66 m2, p.p.č. 2583/69 o výměře 48 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví 
Pardubického kraje, IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 
530 02 Pardubice, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic 
Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice do vlastnictví 
statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. Z/1074/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 2386/45 o výměře 50 m2, p.p.č. 2386/55 o výměře 5 
m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice za 
kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 08/2019 ze dne 3. 2. 2019 
ve výši 1.000,- Kč/m2. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 2386/45 o výměře 50 m2, 
p.p.č. 2386/55 o výměře 5 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2021 

 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. Z/1075/2020               (pro 30, proti 1, zdrž. 6, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej dle geometrického plánu č. 1513-1/2019 nově vzniklých pozemků označených jako p.p.č. 
11/3 o výměře 79 m2 a p.p.č. 11/4 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Pardubičky (vznik z pozemku 
označeného jako p.p.č.  11/1) z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3140-
114/19 ze dne 9.10.2019 ve výši 240,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH.  
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 1.750,- Kč uhrazené statutárním 
městem Pardubice. Kupní smlouva bude uzavřena smlouvy o zřízení věcného břemene 
zatěžující   předmětnou část pozemku se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a po 
vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení dle geometrického plánu č. 1513-1/2019 nově vzniklý pozemek označený jako p.p.č. 9/7 
o výměře 4 m2 v k. ú. Pardubičky,  (vznik z pozemku označeného jako p.p.č. 9/3), z vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice  za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3140-113/19 ze dne 9.10.2019 ve výši 1.000,- Kč/m2. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej dle geometrického plánu č. 1513-1/2019 nově vzniklých pozemků 
označených jako p.p.č. 11/3 o výměře 79 m2 a p.p.č. 11/4 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Pardubičky 
(vznik z pozemku označeného jako p.p.č.  11/1) z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2021 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení dle geometrického plánu č. 1513-1/2019 nově vzniklý 
pozemek označený jako p.p.č. 9/7 o výměře 4 m2 v k. ú. Pardubičky,  (vznik z pozemku označeného 
jako p.p.č. 9/3), z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2021 
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Návrh usnesení č. 012 nebyl přijat               (pro 9, proti 25, zdrž. 4, nehl. 0) 
 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemků označených jako p.p.č. 514/60 o výměře cca 93 m2, p.p.č. 514/20 o výměře cca 
55 m2, p.p.č. 514/23 o výměře cca 4 m2, vše v k.ú. Mnětice z vlastnictví statutárního města 
Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení 
ceny v místě a čase obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice 
povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení 
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, žadatelem. 
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 
posudku statutární město Pardubice. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 
pozemcích. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemků označených jako p.p.č. 514/60 o výměře cca 93 m2, 
p.p.č. 514/20 o výměře cca 55 m2, p.p.č. 514/23 o výměře cca 4 m2, vše v k.ú. Mnětice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 013 nebyl přijat               (pro 0, proti 36, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 420/161 o výměře 124 m2 v k.ú. Trnová z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým 
posudkem na stanovení ceny v místě a čase obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene zatěžující předmětný 
pozemek se společnostmi GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 
60108631, a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 420/161 o výměře 124 m2 v k.ú. 
Trnová z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2021 
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Návrh usnesení č. 014 nebyl přijat               (pro 0, proti 36, zdrž. 0, nehl. 2) 
 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 351/22 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Studánka z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým 
posudkem na stanovení ceny v místě a čase obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části 
pozemku, žadatelkou. Žadatelka uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 
pozemku.  
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene zatěžující  předmětný 
pozemek se společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., 
IČO 60108631, a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 351/22 o výměře cca 30 m2 v 
k.ú. Studánka z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 015 nebyl přijat               (pro 0, proti 36, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1736 o výměře cca 44 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým 
posudkem na stanovení ceny v místě a čase obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části 
pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.   
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 
pozemku. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření souhlasného prohlášení o zúžení rozsahu věcného 
břemene na předmětném pozemku se společností Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1736 o výměře cca 44 m2 v 
k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 016 nebyl přijat               (pro 4, proti 27, zdrž. 7, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 3834/3 o výměře cca 2.440 m2 a p.p.č. 3848/3 o výměře 
cca 103 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví spolku I. 
Východočeská Tenisová, z.s., IČO 26562812, se sídlem Brožíkova 550, Polabiny, 530 09 Pardubice, za 
kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v místě a čase obvyklé vyhotoveným 
znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou 
spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna 
výměra výše uvedených částí pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého 
posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 3834/3 o výměře cca 2.440 m2 
a p.p.č. 3848/3 o výměře cca 103 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice 
do vlastnictví spolku I. Východočeská Tenisová, z.s., IČO 26562812. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 017 nebyl přijat               (pro 0, proti 36, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2704/6 o výměře cca 105 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Křenek, s.r.o., IČO 26013002, se 
sídlem Pardubice – Bílé Předměstí, Do Nového 101, PSČ 53003, za kupní cenu určenou znaleckým 
posudkem na stanovení ceny v místě a čase obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části 
pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.  
Kupní smlouva bude uzavřena, za podmínky úhrady částky za bezesmluvní užívání ve výši původního 
nájemného tj. 114,80 Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH, za období od 12. 3. 2019 do dne uzavření kupní smlouvy. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci věcného břemene vzniklého dle ust. § 22 
odst. 1 a 5 zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon) ve 
spojení s ust. § 22 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon) 
a váznoucího na předmětném pozemku. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene zatěžující předmětný 
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pozemek se společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, GasNet, s.r.o., IČO 27295567, a po 
vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2704/6 o výměře cca 105 m2 
v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Křenek, s.r.o., 
IČO 26013002. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 018 nebyl přijat               (pro 0, proti 36, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 2386/45 o výměře 50 m2, p.p.č. 2386/55 o výměře 5 m2 
v k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní 
cenu navrženou žadatelkou ve výši 2.000,- Kč/m2. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 2386/45 o výměře 50 m2, p.p.č. 
2386/55 o výměře 5 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 019 nebyl přijat               (pro 16, proti 12, zdrž. 10 nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
využití předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád v platném znění 
váznoucího na pozemku označeném jako p.p.č. 628 o výměře 8.564 m2 v k.ú. Trnová ve vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, ve prospěch statutárního města Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
jednat o odkoupení pozemku označeném jako p.p.č. 628 o výměře 8.564 m2 v k.ú. Trnová s 
XXXXXXXXXXXXX.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2020 
 
 
Návrh usnesení č. 020 nebyl přijat               (pro 16, proti 11, zdrž. 11, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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využití předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád v platném znění 
váznoucího na pozemku označeného jako p.p.č. 630 o výměře 3.309 m2 v k.ú. Trnová ve vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX ve prospěch statutárního města Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
jednat o odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 630 o výměře 3.309 m2 v k.ú. Trnová s 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 3. 2020 
 
 
Návrh usnesení č. 021 nebyl přijat               (pro 10, proti 19, zdrž. 9, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
využití předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád v platném znění 
váznoucího na pozemku označeného jako st.p.č. 6569 o výměře 16 m2, jehož součástí je stavba bez 
čp/če, garáž, v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX ve prospěch statutárního města 
Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
jednat o odkoupení pozemku označeného jako st.p.č. 6569 o výměře 16 m2, jehož součástí je stavba 
bez čp/če, garáž, v k.ú. Pardubice, s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 3. 2020 
 

5 
Revokace usnesení - pozemky 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města Pardubic 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Karel Haas – podal nový návrh usnesení, který následně na základě proběhlé diskuse a doporučení  
M. Charváta stáhl 
Martin Charvát  
Jakub Kutílek – požádal, zda by OHA mohl rozdělovat svá stanoviska na dvě samostatná – pro 

přenesenou a pro samostatnou působnost zvlášť 

Martin Charvát – vyjádřil souhlas s výše uvedeným požadavkem J. Kutílka 

Dušan Stránský 
Miroslav Macela, odbor majetku a investic  
Helena Dvořáčková  
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1076/2020               (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 
stávající text v usnesení č. 'Z/739/2019' týkajícího prodeje pozemků označených jako p.p.č. 221/17 
o výměře 231 m2 a p.p.č. 221/19 o výměře 156 m2, vše v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví statutárního 
města Pardubice do podílového vlastnictví společností  FREE ZONE Pardubice, a.s.,  IČO 60112255, 
se sídlem U Panasonicu 397, Staré Čívice, 530 06 Pardubice,  Agro Trade, zemědělské a obchodní 
družstvo Staré Čívice, IČO 48154962, se sídlem Přeloučská 252, Staré Čívice, 530 06 Pardubice 
a  Conseq penzijní společnost, a.s., IČO 27916430, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 
Praha 1,  z původního textu „Conseq penzijní společnost, a.s., IČO 27916430, se sídlem Rybná 
682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1“ na text „podílového fondu Conseq Transformovaný fond 
Conseq penzijní společnosti, a.s. s obhospodařováním majetku v podílovém fondu  pro Conseq 
penzijní společnost, a.s., IČO: 279 16 430, DIČ: CZ699003166, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 
110 00 Praha 1“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
 

6 
Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města Pardubic 
- předal slovo Miroslavu Janovskému, odbor rozvoje a strategie, který okomentoval 

promítanou prezentaci projektu. 

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Vojtěch Jirsa – požádal o informaci o výběru a přípravě projektů do nového programového období 

Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

Martin Charvát 
Miroslav Janovský, odbor rozvoje a strategie 
František Brendl 
Karel Haas – požádal o informaci, jaké konkrétní kroky učiníme směrem k efektivnímu čerpání dotací  

v současném programovém období, dále jakým procesem dospějeme k výběru projektů na nové 

programové období - do příštího zasedání ZmP 
Ondřej Karas 
Jakub Kutílek 
Matěj Slanař  
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1077/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
informace o plnění Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace, které 
jsou přílohou tohoto usnesení. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1078/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Pověřuje 
Oddělení implementace Strategie ITI přípravou a projednáním předložených změn Strategie 
Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace s příslušnými řídicími orgány 
operačních programů, v rámci Řídicího výboru ITI a následně k opětovnému předložení do orgánů 
města Pardubic, a to na základě informací obsažených v důvodové zprávě a v příloze této důvodové 
zprávy. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1079/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
informace o projektech připravovaných městem Pardubice a Dopravním podnikem města Pardubic 
do výzev nositele ITI v roce 2020, které jsou uvedené v důvodové zprávě. 
 

7 
DUKLA SPORTOVNÍ 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Jakub Kutílek 
Karel Haas  
Jakub Rychtecký 
Martin Charvát 
Martin Kolovratník 
Miroslav Janovský, odbor rozvoj a strategie 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1080/2020               (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
návrh dalšího postupu projektu DUKLA SPORTOVNÍ, a to dle informací obsažených v příloze č. 1 
tohoto usnesení. 
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8 
Problematika HC Dynamo Pardubice a. s. - aktualizace zadávací dokumentace, 

změna obsazení DR 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Ivana Böhmová – podala pozměňující návrh k návrhu č. 2  
Jan Mazuch 
Martin Charvát 
František Brendl 
Jakub Rychtecký 
Jiří Lejhanec  
Petr Klimpl 
Jakub Kutílek – požádal o samostatné hlasování o návrhu č. 4 
Karel Haas 
Jiří Rejda – požádal o ukončení rozpravy po posledním přihlášeném (hlasování - pro 25, proti 8,  
zdrž. 5) 
Vít Ulrych 
Vítězslav Štěpánek 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1081/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 4, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. Z/1058/2019 ze dne 12. 12. 2019 tohoto znění – citace:  
„Zastupitelstvo města Pardubic 
I. Schvaluje v rámci plnění usnesení č. Z/880/2019, I. ze dne 24. 10. 2019 „PRINCIPY ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE“ (nabídkového řízení) na získání akciového podílu v společnosti HOCKEY  
CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ 601 12 476 (dále jen HC), které jsou přílohou tohoto usnesení s 
tím, že součástí těchto podmínek je soutěžní dialog (dialog o porozumění zadání) se všemi 
potenciálními zájemci o akciový podíl v HC s termínem jeho ukončení dnem 9. 1. 2020. 
Soutěžního dialogu se bude za město Pardubice účastnit pracovní skupina schválená rozhodnutím 
rady dne 16. 12. 2019. Právo navrhovat jednu osobu a jednoho náhradníka do pracovní skupiny 
má každá z volebních stran zastoupená v zastupitelstvu města. Pracovní skupina bude doplněna 
o představitele/zástupce Fans klubu HC.  
II. Ukládá radě města Pardubic schválit dne 13. 1. 2020 na základě soutěžního dialogu s 
potenciálními zájemci na získání akciového podílu v HC finální verzi „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“ 
na získání akciového podílu v společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ 601 12 476 
(dále jen HC) s termínem pro předkládání závazných nabídek dle této dokumentace od 15. 01. 2020 
do 30. 1. 2020.  
III. Ukládá radě města Pardubic rozhodnout dne 3. 2. 2020 o pořadí uchazečů a umožnit vítěznému 
uchazeči na jeho náklady bez prodlení zpracování „Due diligence HC“.   
IV. Ukládá radě města Pardubic předložit zastupitelstvu ke schválení dne 27. 2. 2020 smluvní 
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dokumentaci umožňující vstup nového akcionáře (vítězného uchazeče) do HC.  
Z: Jan Mazuch,  
T: termíny uvedeny v textu usnesení“ 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1082/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 4, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Souhlasí 
s tím, aby součástí příloh „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“ na získání nového minoritního akcionáře 
do společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. byly tyto garance a ujištění:   
1) a) garance zachování současných ceníkových cen v MFA (cena ledu: 2.600,-/hodinu),  
b) garance zajištění investic do MFA v takovém rozsahu, aby MFA byla vždy způsobilá pro konání  
    EXTRALIGOVÝCH UTKÁNÍ,   
2) garance zachování dotační podpory pro činnost mládeže ve výši 15,1 mil. Kč/rok,  
3) garance zachování reklamní smlouvy s hodnotu 4 mil. Kč bez DPH/rok (garance i při nižší 
soutěži),  
4) garance dokládající připravenost města k projednání a následnému uzavření akcionářské 
smlouvy s vítězným uchazečem s podmínkou, že text této smlouvy bude v souladu se splněnými 
podmínkami definovanými v této zadávací dokumentaci. Tento závazek města bude detailně 
specifikován v akcionářské smlouvě s vítězným uchazečem, tj. bude předmětem 
budoucího  schvalovacího usnesení zastupitelstva jako součást smluvní dokumentace uzavírané s 
vítězným uchazečem.  
5) garance dokládající připravenost města k budoucímu závazku uspokojivě vypořádat závazky 
vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 5. 12. 2019 a smlouvy o zápůjčce ze dne 14. 1. 2020 (5 
mil. Kč dle smlouvy z 12/2019 a 15 mil. Kč dle smlouvy z 01/2020), s cílem nezatížit těmito závazky 
budoucí hospodaření HC. Tento závazek města bude detailně specifikován v akcionářské smlouvě s 
vítězným uchazečem, tj. bude předmětem budoucího schvalovacího usnesení zastupitelstva jako 
součást smluvní dokumentace uzavírané s vítězným uchazečem.   
6) garance připravenosti města k budoucímu závazku umožnit budoucímu minoritnímu akcionáři 
získat v HC majoritní akciový podíl (navýšením základního kapitálu nebo odkoupením akcií od 
města Pardubice za cenu určenou znaleckým posudkem). Tento závazek města bude detailně 
specifikován v akcionářské smlouvě s vítězným uchazečem, tj. bude předmětem 
budoucího  schvalovacího usnesení zastupitelstva jako součást smluvní dokumentace uzavírané s 
vítězným uchazečem.  
7) garance připravenosti města definovat v  akcionářské smlouvě s budoucím minoritním 
akcionářem (s vítězným uchazečem) jeho speciální postavení v tomto rozsahu: a) právo, resp. 
povinnost obsadit 2 místa ve 3 členném představenstvu, b) právo obsadit 2 místa v 7mi členné 
dozorčí radě, c) právo získat blokační vliv na změny stanov, d) právo získat blokační vliv na 
navyšování základního kapitálu. Tento závazek města bude detailně specifikován v akcionářské 
smlouvě s vítězným uchazečem, tj. bude předmětem budoucího  schvalovacího usnesení 
zastupitelstva jako součást smluvní dokumentace uzavírané s vítězným uchazečem. 
 
 
 



  26 

Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1083/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 4, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
„ZADÁVACÍ DOKUMENTACI“ na získání nového minoritního akcionáře do společnosti HOCKEY CLUB 
DYNAMO PARDUBICE a.s. s právem získat majoritní akciový podíl, která je přílohou tohoto 
usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
rozhodnutí rady ze dne 20.1.2020 o schválení členů hodnotící komise na posouzení nabídek vstupu 
do HC, které je přílohou DZ k tomuto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
radě města Pardubic rozhodnout dne 23. 3. 2020 o pořadí uchazečů, umožnit vítěznému uchazeči 
na jeho náklady bez prodlení zpracování „Due diligence HC“, a informovat o tomto rozhodnutí rady 
dne 26. 3. 2020 zastupitelstvo formou informativní zprávy.   
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
radě města Pardubic předložit zastupitelstvu ke schválení dne 23. 4. 2020 smluvní dokumentaci 
umožňující vstup nového akcionáře (vítězného uchazeče) do HC.  
Z: Jan Mazuch,  
T: termíny uvedeny v textu usnesení 
 
Pozn.: Příloha výše uvedeného usnesení z důvodu citlivého obsahu není zveřejněna. 

 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1084/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 4, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
návrh změn ve složení dozorčí rady společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. v tomto 
znění:  
a) z pozice člena dozorčí rady bude odvolán zástupce města pan na Ivan Šubrt, 
b) do pozice člena dozorčí rady bude zvolen zástupce města pan Martin Mojžíš.   
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
iniciovat konání valné hromady HC v nejbližším možném termínu, který umožní realizaci těchto 
změn.  
Z: Jan Mazuch,  
T: do 29. 02. 2020 
 
 
 
 



  27 

Návrh I. Böhmové: 
Návrh usnesení č. 005 nebyl přijat               (pro 9, proti 16, zdrž. 13, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Souhlasí 
s tím, aby součástí příloh „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“ na získání nového minoritního akcionáře  
do společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. byly tyto garance a ujištění:  
1)     a) garance zachování současných ceníkových cen v MFA (cena ledu: 2.600,-/hodinu). 
Pronajímatel je oprávně zvýšit dohodnuté nájemné o index inflace za uplynulý rok, který je 
zveřejňován Českým statistickým úřadem. 
b) garance zajištění investic do MFA v takovém rozsahu, aby MFA byla vždy způsobilá pro konání  
EXTRALIGOVÝCH UTKÁNÍ,  
2)     garance zachování dotační podpory pro činnost mládeže ve výši 15,1 mil. Kč/rok,  
3)     garance zachování reklamní smlouvy s hodnotu 4 mil. Kč bez DPH/rok (garance i při nižší 
soutěži),  
4)     garance dokládající připravenost města k projednání a následnému uzavření akcionářské 
smlouvy s vítězným uchazečem s podmínkou, že text této smlouvy bude v souladu se splněnými 
podmínkami definovanými v této zadávací dokumentaci. Tento závazek města bude detailně 
specifikován v akcionářské smlouvě s vítězným uchazečem, tj. bude předmětem budoucího 
schvalovacího usnesení zastupitelstva jako součást smluvní dokumentace uzavírané s vítězným 
uchazečem.  
5)     garance dokládající připravenost města k budoucímu závazku uspokojivě vypořádat závazky 
vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 5. 12. 2019 a smlouvy o zápůjčce ze dne 14. 1. 2020 (5 mil. 
Kč dle smlouvy z 12/2019 a 15 mil. Kč dle smlouvy z 01/2020), a to formou navýšení základního 
kapitálu, s cílem nezatížit těmito závazky budoucí hospodaření HC. Tento závazek města bude 
detailně specifikován v akcionářské smlouvě s vítězným uchazečem, tj. bude předmětem budoucího 
schvalovacího usnesení zastupitelstva jako součást smluvní dokumentace uzavírané s vítězným 
uchazečem.  
6)     garance připravenosti města k budoucímu závazku umožnit budoucímu minoritnímu akcionáři 
získat v HC majoritní akciový podíl (navýšením základního kapitálu nebo odkoupením akcií od města 
Pardubice za cenu určenou znaleckým posudkem). Tento závazek města bude detailně specifikován v 
akcionářské smlouvě s vítězným uchazečem, tj. bude předmětem budoucího schvalovacího usnesení 
zastupitelstva jako součást smluvní dokumentace uzavírané s vítězným uchazečem.  
7)     garance připravenosti města definovat v akcionářské smlouvě s budoucím minoritním 
akcionářem (s vítězným uchazečem) jeho speciální postavení v tomto rozsahu: a) právo, resp. 
povinnost obsadit 2 místa ve 3 členném představenstvu, b) právo obsadit 2 místa v 7mi členné 
dozorčí radě, c) právo získat blokační vliv na změny stanov, d) právo získat blokační vliv na navyšování 
základního kapitálu. Tento závazek města bude detailně specifikován v akcionářské smlouvě s 
vítězným uchazečem, tj. bude předmětem budoucího schvalovacího usnesení zastupitelstva jako 
součást smluvní dokumentace uzavírané s vítězným uchazečem. 
 

9 
Dodatek č. 4 Příkazní smlouvy na provozování veřejných pohřebišť se SmP a.s. 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
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Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1085/2020               (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Dodatku č. 4 Příkazní smlouvy na provozování veřejných pohřebišť mezi statutárním 
městem Pardubice, IČ: 00274046, a společností Služby města Pardubic a.s., IČ: 25262572, se sídlem 
Hůrka 1803, Pardubice, PSČ 530 12, který upřesňuje objem prací a jemu odpovídající odměnu na 
rok 2020. Dodatek č.4 Příkazní smlouvy je přílohou tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít Dodatek č. 4 Příkazní smlouvy na provozování veřejných pohřebišť - mezi statutárním 
městem Pardubice, IČ: 00274046, a akciovou společností Služby města Pardubic a.s., IČ: 25262572, 
se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, PSČ 530 12, který upřesňuje objem prací a jemu odpovídající 
odměnu na rok 2020. Dodatek č. 4 Příkazní smlouvy je přílohou tohoto usnesení. 
Z: Jana Koblížková, vedoucí ekonomického oddělení odboru majetku a investic 
T: 17.02.2020 
 

10 
Dodatek č. 4 - smlouvy o poskytování služeb se SmP a.s. - hospodaření v lesích 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1086/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Dodatku č. 4 smlouvy o poskytování služeb (Služby hospodaření v lesích) mezi statutárním 
městem Pardubice, IČ 274046, a akciovou společností Služby města Pardubic a.s., IČ 25262572, se 
sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, Pardubice, kterým se s účinností ke dni 1. 2. 2020 mění 
jednotkové ceny některých druhů prací uvedených v příloze smlouvy. Dodatek č. 4 je přílohou 
tohoto usnesení. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1087/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít Dodatek č. 4 Smlouvy o poskytování služeb (Služby hospodaření v lesích) mezi statutárním 
městem Pardubice, IČ 274046, a akciovou společností Služby města Pardubic a.s., IČ 25262572, se 
sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, Pardubice, kterým se s účinností ke dni 1. 2. 2020 mění 
jednotkové ceny některých druhů prací uvedených v příloze smlouvy, a to ve  
znění, které je přílohou tohoto usnesení. 
Z: Ing. Martin Charvát 
T: 31.1.2020 
 

11 
Dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu - PAP 

PARDUBICE o.p.s. 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1088/2020               (pro 38, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu uzavřené dne 
21.12.2016 mezi statutárním městem Pardubice a společností PAP PARDUBICE o.p.s., se sídlem 
Jiráskova 2664, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02, IČ: 28825781, kterým bude rozšířena 
veřejná služba, jejímž výkonem je PAP PARDUBICE o.p.s. v plaveckém areálu Aquacentrum 
Pardubice městem pověřena, o zajištění provozu 25 metrového bazénu. Znění dodatku č. 1 je 
přílohou tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu uzavřené dne 
21.12.2016 mezi statutárním městem Pardubice a společností PAP PARDUBICE o.p.s., se sídlem 
Jiráskova 2664, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02, IČ: 28825781, dle bodu I. tohoto 
usnesení. Znění dodatku č. 1 je přílohou tohoto usnesení. 
Z: Charvát Martin, primátor města 
T: 28.2.2020 
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12 
Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle "Rosického mostu" 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- předal slovo panu Zdeňku Peškovi, místostarostovi MO Pardubice VI, který přiblížil projekt 
prostřednictvím připravené prezentace. 

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Štěpánka Fraňková 
Vojtěch Jirsa 
Martin Charvát 
Jakub Kutílek 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1089/2020               (pro 38, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
projektový záměru realizace stavby Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle "Rosického mostu" v 
souladu s Pravidly pro schvalování investičních záměrů. Projektový záměr je přílohou tohoto 
usnesení, kdy rozsah stavby je detailně vymezen projektovou dokumentací „Lávka pro pěší a 
cyklisty přes Labe vedle „Rosického mostu“, zpracovanou 08/2019 společností TOP CON SERVIS 
s.r.o. 
 

13 
Smlouva o poskytnutí dotace formou vyrovnávací platby pro PAP PARDUBICE o.p.s. 

na rok 2020 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupil: 
František Brendl – požádal o zaslání ekonomických ukazatelů, na jejichž základě byla stanovena výše 

vyrovnávací platby pro 2020. 

 
 
 
 
 
 



  31 

Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1090/2020               (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace na rok 2020 společnosti PAP PARDUBICE o.p.s., se sídlem Jiráskova 2664, Zelené 
Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02, IČ: 28825781,  ve výši  31,301.000,- Kč určené ke krytí rozdílu 
mezi náklady a výnosy vzniklých při realizaci služby obecného hospodářského zájmu (vyrovnávací 
platba). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2020 mezi statutárním městem Pardubice, se sídlem 
Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice, IČ: 00274046, jakožto poskytovatelem, a 
společností PAP PARDUBICE o.p.s., se sídlem Jiráskova 2664, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 
02, IČ: 28825781, ve výši 31,301.000,- Kč určené ke krytí rozdílu mezi náklady a výnosy vzniklých při 
realizaci služby obecného hospodářského zájmu (vyrovnávací platba), ve znění přílohy tohoto 
usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2020 mezi statutárním městem Pardubice, se sídlem 
Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice, IČ: 00274046, jakožto poskytovatelem, a 
společností PAP PARDUBICE o.p.s., se sídlem Jiráskova 2664, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 
02, IČ: 28825781, ve výši 31,301.000,- Kč určené ke krytí rozdílu mezi náklady a výnosy vzniklých při 
realizaci služby obecně hospodářského zájmu (vyrovnávací platba), ve znění přílohy tohoto 
usnesení.    
Z: Jana Koblížková, vedoucí ekon. odd.OMI 
T: 17.02.2020 
 

14 
Schválení dotační smlouvy na provoz MFA se společností RFP a.s. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Petr Klimpl – požádal o předložení informativní zprávy na příští zasedání ZmP - jak byly fakticky 

využity dotační prostředky na provoz MFA poskytované RFP a.s. v r. 2019 

Jan Mazuch  
František Brendl  
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1091/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace společnosti Rozvojový fond Pardubice a. s., IČ: 252 91 408, se sídlem Pardubice, 
Zelené Předměstí, třída Míru 90, ve výši 13 mil. Kč určené ke krytí rozdílu mezi náklady a výnosy 
vzniklými při realizaci služeb obecného hospodářského zájmu (vyrovnávací platba) při provozu 
MFA v období r. 2020. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace společnosti Rozvojový fond Pardubice a. s., IČ: 252 91 408, se 
sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, třída Míru 90, ve výši 13 mil. Kč určené ke krytí rozdílu mezi 
náklady a výnosy vzniklými při realizaci služby obecného hospodářského zájmu (vyrovnávací 
platba) v rámci provozu MFA v období r. 2020. Znění smlouvy je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace se společností Rozvojový fond Pardubice, a. s., IČ 252 91 408, 
se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, třída Míru 90, dle bodu II. tohoto usnesení, ve znění, které 
je přílohou tohoto usnesení. 
T: 15. 2. 2020 
Z: PaedDr. Jan Mazuch 
 

15 
Závěrečná změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Ondřej Karas 
Petra Harišová, odbor rozvoje a strategie 
Jakub Kutílek 
Jan Mazuch 
František Brendl 
Radek Hejný 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1092/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 502. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 080,8 tis. položka 42. 
"Dotace MMR - ZŠ Staňkova - odborné učebny - I. etapa" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 502. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 7 002,6 tis. položka 41. 
"Dotace MMR - ZŠ Staňkova - odborné učebny - I. etapa" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1093/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 503. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
85,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje 
položky "Křižovatka ul. Bartoňova a Blahoutova - PD" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 503. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
11,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na kapitálové výdaje položky 
"Cyklostojany - centrální část města" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1094/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 504. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,2 
tis. v rámci položky "PPvSZO - Lékařská péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením" z běžných 
transferů na běžné výdaje (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1095/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 505. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 
450,0 tis. z položky 312. "Předpokládaná dotace - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice" na položku 
421. "Dotace MV - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 505. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 312. 
"Předpokládaná dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice" a zároveň snížení výdajové části 
rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaná dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO VII 
Rosice" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 505. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 
odbor) na kapitálové výdaje položky "Dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice - 
předfinancování" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 505. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 
263,6 tis. z položky 312. "Předpokládaný transfer z MO VII - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice" na 
položku 12. "Transfer z MO VII - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice" (správce 598 - Ekonomický 
odbor). 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 505. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 36,4 tis. položka 312. 
"Předpokládaný transfer z MO VII - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice" a zároveň návrh na snížení 
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaný transfer z MO VII - Hasičské 
auto JSDH - MO VII Rosice" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 505. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 0,6 
tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "Transfer z MO VII - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice - 
předfinancování" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 505. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
38,5 tis. z kapitálových výdajů položky "Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice - transfer MO VII" na 
běžné výdaje položky "Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice - transfer MO VII" (správce 914 - 
Kancelář tajemníka). 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/1096/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 506. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 
450,0 tis. z položky 312. "Předpokládaná dotace - Hasičské auto JSDH - MO I Střed" na položku 421. 
"Dotace MV - Hasičské auto JSDH - MO I Střed" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 506. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 312. 
"Předpokládaná dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO I. Střed" a zároveň snížení výdajové části 
rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaná dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO I Střed" 
(správce 914 - Kancelář tajemníka). 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 506. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 
odbor) na kapitálové výdaje položky "Dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO I Střed- 
předfinancování" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 506. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 
280,6 tis. z položky 312. "Předpokládaný transfer z MO I - Hasičské auto JSDH - MO I Střed" na 
položku 12. "Transfer z MO I - Hasičské auto JSDH - MO I Střed" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 506. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 19,4 tis. položka 312. 
"Předpokládaný transfer z MO I - Hasičské auto JSDH - MO I Střed" a zároveň snížení výdajové části 
rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaný transfer z MO I - Hasičské auto JSDH - MO I 
Střed" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 506. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 0,6 
tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "Transfer z MO I - Hasičské auto JSDH - MO I Střed - předfinancování" 
(správce 914 - Kancelář tajemníka). 
VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 506. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
38,5 tis. z kapitálových výdajů položky "Hasičské auto JSDH - MO I Střed - transfer MO I" na běžné 
výdaje položky "Hasičské auto JSDH - MO I Střed - transfer MO I" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka). 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/1097/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 507. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 
450,0 tis. z položky 312. "Předpokládaná dotace - Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice" na 
položku 421. "Dotace MV - Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 507. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 312. 
"Předpokládaná dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice" a zároveň snížení výdajové 
části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaná dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO VIII 
Hostovice" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 507. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 
odbor) na kapitálové výdaje položky "Dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice - 
předfinancování" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 507. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 
349,3 tis. z položky 312. "Předpokládaný transfer z MO VIII - Hasičské auto JSDH - MO VIII 
Hostovice" na položku 12. "Transfer z MO VIII - Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice" (správce 
598 - Ekonomický odbor). 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 507. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 0,7 tis. položka 312. 
"Předpokládaný transfer z MO VIII - Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice" a zároveň snížení 
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaný transfer z MO VIII - Hasičské 
auto JSDH - MO VIII Hostovice" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 507. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 0,6 
tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "Transfer z MO VIII - Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice - 
předfinancování" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/1098/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 508. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 7,4 tis. položka 415. "Dotace 
od mezinárodních institucí - URBACT - Tech Revolution" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) 
a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezeva rozpočtu" (správce 
598 - Ekonomický odbor). 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/1099/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 509. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 081,5 tis. položka 412. 
"Převody mezi rozpočty obcí - platba za dojíždějící žáky" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" 
(správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. Z/1100/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 510. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2,0 tis. položka 412. 
"Veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz 
MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. Z/1101/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 511. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 17,2 tis. položka 411. 
"Dotace MZ - Lentilka - klinická logopedie" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "Dotace MZ - Lentilka - klinická logopedie" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 511. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 609,9 tis. položka 411. 
"Dotace MŠMT - MŠ Duha - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Duha - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 511. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 601,4 tis. položka 411. 
"Dotace MŠMT - ZŠ Družstevní - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Družstevní - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. Z/1102/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 512. Přesun finančních prostedků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 
611,2 tis. z položka 23. "Předpokládaná dotace - Revitalizace Matičního jezera" a na položku 
411."Dotace MŽP - Revitalizace Matičního jezera" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 512. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 605,0 tis. položka 23. 
"Předpokládaná dotace - Revitalizace Matičního jezera" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu 
běžné výdaje položky "Revitalizace Matičního jezera - dotace" (správce 711 Odbor majetku a 
investic) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. Z/1103/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 513. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10,2 tis. položka 411. 
"Dotace z rozpočtu MZe - hospodaření v lesích" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
výdaje položky "Hospodaření v lesích - dotace MZe" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) ve 
stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 513. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 19,9 tis. položka 411. 
"Dotace z rozpočtu MZe - hospodaření v lesích" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
výdaje položky "Hospodaření v lesích - dotace MZe" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) ve 
stejné výši. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 513. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 262,2 tis. položka 411. 
"Dotace z rozpočtu MZe - hospodaření v lesích" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
výdaje položky "Hospodaření v lesích - dotace MZe" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) ve 
stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. Z/1104/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 514. Snížení financování rozpočtu ve výši Kč 35 000,0 tis. položka 812. 
"Dlouhodobé financování - úvěry" a zároveň výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky 
"MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ (úvěr)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 



  39 

Rozpočtové opatření č. 514. Snížení financování rozpočtu ve výši Kč 60 000,0 tis. položka 812. 
"Dlouhodobé financování - úvěry" a zároveň výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky 
""ZŠ Svítkov - přístavba - realizace (úvěr)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 514. Snížení financování rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. položka 812. 
"Dlouhodobé financování - úvěry" a zároveň výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky 
"Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní služby (úvěr)" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 514. Snížení financování rozpočtu ve výši Kč 28 776,0 tis. položka 812. 
"Dlouhodobé financování - úvěry" a zároveň výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky 
"Revitalizace Letního stadionu - výkupy pozemků (úvěr)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 514. Snížení financování rozpočtu ve výši Kč 117 000,0 tis. položka 812. 
"Dlouhodobé financování - úvěry" a zároveň výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky 
"Revitalizace Letního stadionu - stavební práce (úvěr)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. Z/1105/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 515. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 500,0 tis. položka 312. 
"Předpokládaná dotace - Náhrdelník na Chrudimce" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu 
kapitálové výdaje položky "Náhrdelník na Chrudimce - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) ve stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 515. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 
918,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na kapitálové výdaje položky "Náhrdelník na Chrudimce - předfinancování dotace" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic. 
 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. Z/1106/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 516. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. položka 312. 
"Předpokládaná dotace - Regulační plán Mlýnský ostrov" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu 
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kapitálové výdaje položky "Regulační plán Mlýnský ostrov - dotace" (správce 811 - Odbor hlavního 
architekta) ve stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 516. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
10,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Regulační plán Mlýnský ostrov - vlastní zdroje" (správce 
811 - Odbor hlavního architekta) na kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 
598 - Ekonomický odbor). 
 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. Z/1107/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 517. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
986,0 tis. v rámci položky "RFP - služby obecného hospodářského zájmu" (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie) z běžných výdajů na běžné transfery. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 517. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 
100,0 tis. v rámci položky "RFP - služby obecného hospodářského zájmu" (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie) z běžných výdajů na běžné transfery. 
 
 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. Z/1108/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 518. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,0 
tis. v rámci položky "Památník Zámeček" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z kapitálových 
výdajů na běžné výdaje. 
 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. Z/1109/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 519. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 231,8 tis. položka 133. 
"Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 519. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 174,7 tis. položka 133. 
"Poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 519. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 397,8 tis. položka 135. 
"Příjmy žadatelů o řidičské oprávnění" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 519. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 329,0 tis. položka 136. 
"Správní poplatky - provozování živnosti" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 519. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 571,0 tis. položka 136. 
"Správní poplatky" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 519. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 41,9 tis. položka 1382. 
"Zrušený odvod z loterií" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 519. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 12 099,3 tis. položka 1385. 
"Daň z technických her" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 519. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 687,3 tis. položka 1381. 
"Daň z hazardních her" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
IX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 519. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 9 286,7 tis. položka 15. "Daň 
z nemovitosti" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. Z/1110/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 



  42 

Rozpočtové opatření č. 520. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 24. "TJ 
Synthesia - splátka zápůjčky" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 520. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. položka 24. 
"VaK Pardubice a.s. - splátka zápůjčky" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. Z/1111/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 521. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 300,0 tis. položka 31. 
"Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí" (správce 711 - Odbor majetku a investic) a zároveň snížení 
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 
Ekonomický odbor). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 521. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 214,0 tis. položka 31. 
"Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku" (správce 914 - Kancelář tajemníka) a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 
Ekonomický odbor). 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 521. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 12 022,0 tis. položka 31. 
"Příjmy z prodeje pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic) a zároveň zvýšení výdajové 
části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 
odbor). 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 521. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 16 754,0 tis. položka 31. 
"Příjmy z prodeje bytů" (správce 711 - Odbor majetku a investic) a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. Z/1112/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 522. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8 099,7 tis. položka 11. "Daň 
z příjmů FO placená plátci (1,5 % dle zam.)" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 



  43 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 522. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 196,2 tis. položka 11. "Daň 
z příjmů FO placená plátci (závislá činnost)" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 522. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 911,4 tis. položka 11. "Daň z 
příjmů FO placená poplatníky" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 522. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 351,9 tis. položka 11. "Daň 
z příjmů FO vybíraná srážkou" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 522. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 985,6 tis. položka 11. 
"Daň z příjmů PO" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. Z/1113/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 523. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. položka 31. 
"Předpokládaná dotace - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" a zároveň snížení výdajové 
části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaná dotace - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, 
Partyzánů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 523. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. položka 31. 
"Předpokládaný transfer z MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - předfinancování 
dotace" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaný 
transfer z MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - předfinancování dotace" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 523. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 300,0 tis. položka 31. 
"Předpokládaný transfer z MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" a zároveň snížení 
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaný transfer z MO II - RPS Polabiny - 
Lidická, Ležáků, Partyzánů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 523. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 
480,5 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 
odbor) na kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - vlastní zdroje MO 
II - předfinancování" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. Z/1114/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 524. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. položka 31. 
"Předpokládaná dotace - Lesní hospodářské osnovy" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu 
kapitálové výdaje položky "Lesní hospodářské osnovy - dotace" (správce 1015 - Odbor životního 
prostředí). 
 
 
Číslo návrhu: 024 
Přijaté usnesení č. Z/1115/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 525. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 162,6 tis. položka 31. 
"Předpokládaná dotace - ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice" a zároveň snížení výdajové 
části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice - dotace" 
(správce 811 - Odbor hlavního architekta). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 525. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
26,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice - ostatní 
náklady" na kapitálové výdaje položky "ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice - vlastní zdroje" 
(správce 811 - Odbor hlavního architekta). 
 
 
Číslo návrhu: 025 
Přijaté usnesení č. Z/1116/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 526. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 87,0 tis. z kapitálových 
transferů položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na investice" na běžné transfery položky "ZŠ 
Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 526. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 10,0 tis. z běžných transferů 
položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) 
na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 526. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 400,0 tis. z běžných transferů 
položky "MŠ Srdíčko - revitalizace zahrady - předfinancování dotace" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 
Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 026 
Přijaté usnesení č. Z/1117/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 527. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 
000,0 tis. z běžných transferů položky "Dostihový spolek - záštita na Velkou pardubickou - 
předfinancování" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na běžné výdaje položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje¨ 
Rozpočtové opatření č. 527. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. položka 23. 
"Dostihový spolek - záštita na Velkou Pardubickou - MZe" a zároveň návrh na zvýšení výdajové 
části rozpočtu běžné transfery položky "Dostihový spolek - záštita na Vekou Pardubickou - MZe" 
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 027 
Přijaté usnesení č. Z/1118/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 528. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 231,8 tis. položka 23. "ZŠ 
Waldorfská - vyúčtování energií" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 528. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
411,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ Waldorfská - příspěvek na provoz" na běžné výdaje 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
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Číslo návrhu: 028 
Přijaté usnesení č. Z/1119/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 529. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 54,0 tis. položka 412. 
"Dotace z rozpočtu Pk - prostředky požární ochrany" a zároveň snížení příjmové části rozpočtu 
položka 412. "Dotace z rozpočtu Pk - prostředky požární ochrany - transfer MO VIII" (správce 598 - 
Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 529. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 27,0 tis. položka 412. 
"Dotace z rozpočtu Pk - prostředky požární ochrany" a zároveň snížení příjmové části rozpočtu 
položka 412. "Dotace z rozpočtu Pk - prostředky požární ochrany - transfer MO VII" (správce 598 - 
Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 029 
Přijaté usnesení č. Z/1120/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 530. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 700,0 tis. položka 23. 
"Předpokládaná dotace - RPS Polabiny - Gagarinova - XV. etapa" a zároveň snížení výdajové části 
rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Gagarinova - XV. etapa - dotace" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 530. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 200,0 tis. položka 23. 
"Předpokládaný transfer MO II - RPS Polabiny - Gagarinova - XV. etapa" a zároveň snížení výdajové 
části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Gagarinova - XV. etapa - transfer MO II" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 530. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 237,5 tis. položka 23. 
"Předpokládaná dotace - URBACT - Tech Revolution" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu 
běžné výdaje položky "URBACT - Tech revolution - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie) ve stejné výši. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 530. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 600,0 tis. položka 23. 
"Předpokládaná dotace - Podpora integrace cizinců 2020" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu 
běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců 2020 - dotace" (správce 6131 - Odbor sociálních 
věcí) ve stejné výši. 
 
 



  47 

Číslo návrhu: 030 
Přijaté usnesení č. Z/1121/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 531. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 44,1 tis. položka 23. 
"Předpokládaná dotace - MAP rozvoje vzdělávání II" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu 
běžné výdaje položky "MAP rozvoje vzdělávání II - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve 
stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 531. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 023,0 tis. položka 23. 
"Předpokládaná dotace - MAP rozvoje vzdělávání II" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu 
běžné výdaje položky "MAP rozvoje vzdělávání II - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie) ve stejné výši. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 531. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
70,2 tis. z běžných výdajů položky "MAP rozvozje vzdělávání II - dotace" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka) na běžné výdaje položky "MAP rozvoje vzdělávání II - dotace" (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie). 
 
 
Číslo návrhu: 031 
Přijaté usnesení č. Z/1122/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 532. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 845,0 tis. položka 23. 
"Předpokládaná dotace - Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni" a zároveň 
snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Pilotní ověření systému sociálního bydlení 
na lokální úrovni - dotace" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 532. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 655,6,0 tis. položka 23. 
"Předpokládaná dotace - Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni" a zároveň 
snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Pilotní ověření systému sociálního bydlení 
na lokální úrovni - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 532. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
655,6 tis. běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné výdaje položky "Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni - 
předfinancování dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
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Číslo návrhu: 032 
Přijaté usnesení č. Z/1123/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 533. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 310,0 tis. položka 23. 
"Předpokládaná dotace - ITI - Zprostředkující subjekt Integrované územní investice" a zároveň 
snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "ITI - Zprostředkující subjekt Integrované 
územní investice - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 533. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
183,2 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné výdaje položky "ITI - Zprostředkující subjekt Integrované územní investice - 
předfinancování dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 533. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 503,6 tis. položka 23. 
"Předpokládaná dotace - ITI - Řízení Strategie integrované územní investice" a zároveň snížení 
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - 
dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 033 
Přijaté usnesení č. Z/1124/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 534. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1,4 
tis. v rámci položky "Sociálně právní ochrana dětí" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných 
výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 034 
Přijaté usnesení č. Z/1125/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 535. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
333,0 tis. v rámci položky "MŠ Grusova - rekonstrukce sociálního zařízení ve speciální třídě" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
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Číslo návrhu: 035 
Přijaté usnesení č. Z/1126/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 536. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 
000,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na běžné transfery položky "Platba 
daně z přidané hodnoty" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 

16 
Poskytnutí bezúročné zápůjčky - Péče o duševní zdraví, z.s. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupila: 
Lenka Španihelová - s ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o 
obcích podala informaci o svém poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1127/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 1,000.000,-- Kč spolku Péče o duševní zdraví, z.s., IČ: 
64242218, se sídlem Bělehradská 389, Pardubice, se splatností do 31. 5. 2020, která bude použita 
na financování provozních výdajů spolku Péče o duševní zdraví, z.s. Návrh smlouvy o zápůjčce je 
přílohou tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zápůjčce dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z: primátor města 
T: 31. 1. 2020 
 

17 
I. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stáhl návrh usnesení č. 20, v návrhu usnesení č. 14, odst. II upřesnil výši správné částky 

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
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V rozpravě vystoupili: 
Vojtěch Jirsa - podal nový návrh usnesení (viz přijaté usnesení č. Z/1160/2020) 
Karel Haas – k návrhu č. 4 požádal o poskytnutí vyčíslení nákladů na výkon státní správy v přenesené 

působnosti, ke staženému návrhu č. 20 požádal o doplnění technické informace, pokud bude 

v budoucnosti na ZmP opět předkládán 

Jan Mazuch 
Jaroslav Hruška, odbor majetku a investic 
Miroslav Janovský, odbor rozvoje a strategie 
František Brendl – požádal o samostatné hlasování k návrhu usnesení č. 23 
Ondřej Nečas, vedoucí ekonomického odboru 
Ondřej Karas  
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1128/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 2. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 ve 
výši Kč 400,0 tis. do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "Bytové domy - platby na 
energie BJ a NP" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1129/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 3. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 ve 
výši Kč 6 300,0 tis. do rozpočtu na rok 2020 na kapitálové výdaje položky "Aquacentrum - výstavba 
25m bazénu - II.etapa - občerstvení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1130/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 4. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 ve 
výši Kč 1 250,0 tis. do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "Pojištění veškerého majetku 
města" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1131/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 5. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 235,7 tis. položka 411. 
"Souhrnný dotační vztah" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/1132/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 6. Snížení zapojení finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do 
rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 2 270,2 tis. a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové 
výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) 
ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/1133/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 7. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do 
rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 40,0 tis. na běžné transfery položky "Rezerva rady města Pardubic" 
(správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/1134/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 8. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
000,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na běžné transfery položky "Péče o 
duševní zdraví, z.s. - zápůjčka" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
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Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/1135/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 9. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 
tis. z běžných výdajů položky "Senioři Pardubice" na běžné transfery položky "COK - příspěvek na 
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. Z/1136/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 10. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 103,0 tis. z 
rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "ZŠ Svítkov - přístavba ZŠ - 
PD a vybavení" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. Z/1137/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 11. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 168,4 tis. z 
rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "Pardubické adventní trhy" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. Z/1138/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 12. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 
odbor) na kapitálové výdaje položky "Letní stadion - demontáž ocelových tribun" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 12. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 
700,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 
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odbor) na kapitálové výdaje položky "Dostihové závodiště - montáž ocelových tribun" (správce 711 
- Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. Z/1139/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 13. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 650,0 tis. položka 31. 
"Předpokládaný transfer MO IV - Rekonstrukce MK v ul. Plemenářský podnik v Nemošicích" a 
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce MK v ul. 
Plemenářský podnik v Nemošicích - transfer MO IV" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 13. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 
850,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 
odbor) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce MK v ul. Plemenářský podnik v Nemošicích" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. Z/1140/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 14. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 2 500,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje položky "BD Okrajová 
294-295 - sanace balkónů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. Z/1141/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 15. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města 
Pardubic na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 2 197,0 tis. na kapitálové výdaje položky 
"Památník Zámeček - výkup pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 15. Přesun finančních ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 284,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "Památník Zámeček - odborné restaurátorské práce" (správce 711 - 
Odbor rozvoje a strategie). 
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Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. Z/1142/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 16. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
300,0 tis. v rámci položky "NP - areál Červeňák - demolice objektu bývalých kasáren" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 16. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
550,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 
odbor) na běžné výdaje položky "NP - areál Červeňák - demolice objektu bývalých kasáren" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. Z/1143/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 17. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 
tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ K Polabinám - rekonstrukce elektrorozvodů - PD" na 
kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. Z/1144/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 18. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 
tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné výdaje položky "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská - pozemky" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. Z/1145/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 19. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 232,0 tis. na kapitálové výdaje položky "NP - vratky přeplatků 
nájemcům NP a pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. Z/1146/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 20. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 15,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe od 
sídliště Závodu míru (Poseidon)" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 20. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 15,0 tis. na kapitálové výdaje položky "CS Cihelna - Žlutý pes" 
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. Z/1147/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 22. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 655,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Památník Zámeček - 
expozice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 22. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 22,2 tis. na běžné výdaje položky "Památník Zámeček - 
expozice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 22. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
350,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 
odbor) na kapitálové výdaje položky "Památník Zámeček - expozice" (správce 1411 - Odbor rozvoje 
a strategie). 
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Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. Z/1148/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 23. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 200,0 tis. z 
rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "DS - ocenění ochranných 
známek" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. Z/1149/2020               (pro 29, proti 5, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 24. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 970,0 tis. z 
rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "Analýza variant provozu 
MFA" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
Číslo návrhu: 024 
Přijaté usnesení č. Z/1150/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 25. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 13 
000,0 tis. v rámci položky "RFP a.s. - služby obecného hospodářského zájmu - MFA" z běžných 
výdajů na běžné transfery (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 025 
Přijaté usnesení č. Z/1151/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 26. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 
tis. v rámci položky "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z 
běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 26. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 
tis. v rámci položky "Pilotní ověření systému sociálního bydlení" (správce 914 - Kancelář tajemníka) 
z běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 26. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 
tis. v rámci položky "Výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných výdajů na 
běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 26. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 
tis. v rámci položky "Komunitní centrum Češkova a Komunitní centrum Husova" (správce 914 - 
Kancelář tajemníka) z běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 26. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 
tis. v rámci položky "Sociálně právní ochrana dětí" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných 
výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 26. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 
tis. v rámci položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka) z běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 026 
Přijaté usnesení č. Z/1152/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 27. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 2 000,0 tis. z 
rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "Bytové domy - opravy 
volných BJ - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 027 
Přijaté usnesení č. Z/1153/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 28. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 9 000,0 tis. z 
rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na kapitálové výdaje položky "MŠ L. Matury - 
rekonstrukce kuchyně, gastro a přípravny jídel" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 028 
Přijaté usnesení č. Z/1154/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 29. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
250,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné výdaje položky "DDM Beta - výměna oken - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 029 
Přijaté usnesení č. Z/1155/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 30. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
870,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 
odbor) na kapitálové transfery položky "DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na investici" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultruy a sportu). 
 
 
Číslo návrhu: 030 
Přijaté usnesení č. Z/1156/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 31. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 31 000,0 tis. položka 312. 
"Předpokládaná dotace - Lávka přes Labe vedle rosického mostu" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe vedle rosického mostu - dotace" (správce 711 
- Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 31. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 500,0 tis. položka 312. 
"Předpokládaný transfer z MO VI - Svítkov - Lávka přes Labe vedle rosického mostu" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe vedle rosického mostu 
- transfer MO VI - Svítkov" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 31. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 
odbor) na kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe vedle rosického mostu - ostatní náklady" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 



  59 

Číslo návrhu: 031 
Přijaté usnesení č. Z/1157/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 32. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 994,0 tis. z 
rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na kapitálové výdaje položky "Areál MAS Dukla - 
Dukla sportovní - odkup garáží" (správce 711 - Obor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 032 
Přijaté usnesení č. Z/1158/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 33. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 7 740,9 tis. z 
rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na kapitálové výdaje položky "Areál MAS Dukla - 
Dukla sportovní" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
Číslo návrhu: 033 
Přijaté usnesení č. Z/1159/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 34. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10 
000,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na kapitálové výdaje položky "MAS Dukla sportovní" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
Návrh V. Jirsy: 
Číslo návrhu: 034 
Přijaté usnesení č. Z/1160/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic připravit pro projednání příští změny rozpočtu města navýšení o Kč 1 150 tis. 
Kč na kapitálové výdaje položky "Cyklostojany - centrální část města" (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie). 
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Návrh usnesení č. 020 byl stažen                
 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 21. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do 
rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 1 150,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Inteligentní parkování kol - 
Cyklověž Aquacentrum" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 

18 
Pravidla pro poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování 

bezpečnosti 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1161/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Pravidla pro poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti pro rok 
2020, která jsou přílohou návrhu usnesení č. 1. 
 
 

19 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
 
 
 



  61 

Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1162/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 498.600,- Kč se subjektem PROZRAK 
o.p.s., se sídlem Wintrova I 1123, 530 03 Pardubice, IČO: 22855076, na realizaci projektu "Mít oči k 
vidění", ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 1. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem PROZRAK o.p.s., se sídlem 
Wintrova I 1123, 530 03 Pardubice, IČO: 22855076, na realizaci projektu "Mít oči k vidění", ve znění 
dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 1. 
Z: Iva Bartošová 
T: 31.03.2020 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1163/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 269.000,- Kč se subjektem PROZRAK 
o.p.s., se sídlem Wintrova I 1123, 530 03 Pardubice, IČO: 22855076, na realizaci projektu "CIP - 
Centrum integrované péče pro děti s poruchami binokulárního vidění", ve znění dle přílohy č. 1 
návrhu tohoto usnesení č. 2. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem PROZRAK o.p.s., se sídlem 
Wintrova I 1123, 530 03 Pardubice, IČO: 22855076, na realizaci projektu "CIP - Centrum 
integrované péče pro děti s poruchou binokulárního vidění", ve znění dle přílohy č. 1 návrhu 
tohoto usnesení č. 2. 
Z: Iva Bartošová 
T: 31.03.2020 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1164/2020               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč se subjektem Hamzova 
odborná léčebna pro děti a dospělé, se sídlem Košumberk 80, 538 54 Luže, IČO: 00183024, na 
realizaci projektu "Zdravá dětská noha", ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 3. 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem Hamzova odborná léčebna pro 
děti a dospělé, se sídlem Košumberk 80, 538 54 Luže, IČO: 00183024, na realizaci projektu "Zdravá 
dětská noha", ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 3. 
Z: Iva Bartošová 
T: 31.03.2020 

20 
Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
František Brendl - požádal o samostatné hlasování o návrhu č. 12 

Jakub Rychtecký  
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů zastupitelstva Jakuba Rychteckého, Martina Charváta, Víta Ulrycha, Dušana Salfického, 
Vladimíra Martince a Radka Hejného podána informace o jejich poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1165/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 2.850.000,- Kč subjektu 
Basketbalový klub Pardubice z.s., IČO: 67441629, sídlo: V Ráji 311, 530 02 Pardubice na realizaci 
projektu "Činnost Basketbalového klubu Pardubice z.s.". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de 
minimis". 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve 
výši 2.850.000,- Kč se subjektem Basketbalový klub Pardubice z.s., IČO: 67441629, sídlo: V Ráji 311, 
530 02 Pardubice na realizaci projektu "Činnost Basketbalového klubu Pardubice z.s." dle přílohy č. 
1 tohoto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 
2.850.000,- Kč se subjektem Basketbalový klub Pardubice z.s., IČO: 67441629, sídlo: V Ráji 311, 530 
02 Pardubice na realizaci projektu "Činnost Basketbalového klubu Pardubice z.s." dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31.03.2020 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1166/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 1.200.000,- Kč subjektu 
Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, sídlo: K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice na realizaci projektu "Sportovní činnost mládežnických družstev". Dotace nebude 
poskytnuta v režimu "de minimis". 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve 
výši 1.200.000,- Kč se subjektem Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, sídlo: K Vinici 1901, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Sportovní činnost mládežnických 
družstev" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 
1.200.000,- Kč se subjektem Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, sídlo: K Vinici 1901, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Sportovní činnost mládežnických 
družstev" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31.03.2020 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1167/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 1.200.000,- Kč subjektu 
Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, sídlo: K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice na realizaci projektu "Provozní náklady mužstva "A"". Dotace nebude poskytnuta v 
režimu "de minimis". 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve 
výši 1.200.000,- Kč se subjektem Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, sídlo: K Vinici 1901, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Provozní náklady mužstva "A"" dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 
1.200.000,- Kč se subjektem Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, sídlo: K Vinici 1901, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Provozní náklady mužstva "A"" dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
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Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31.03.2020 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1168/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 3.800.000,- Kč subjektu FK 
PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na 
realizaci projektu "Sportovní činnost mládežnických družstev". Dotace nebude poskytnuta v režimu 
"de minimis". 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve 
výši 3.800.000,- Kč se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, 
Ohrazenice, 533 53 Pardubice na realizaci projektu "Sportovní činnost mládežnických družstev" dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 
3.800.000,- Kč se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, 
Ohrazenice, 533 53 Pardubice na realizaci projektu "Sportovní činnost mládežnických družstev" dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31.03.2020 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/1169/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 900.000,- Kč subjektu FK 
PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na 
realizaci projektu "Dívčí a ženský fotbal". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve 
výši 900.000,- Kč se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, 
Ohrazenice, 533 53 Pardubice na realizaci projektu "Dívčí a ženský fotbal" dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 
900.000,- Kč se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, 
Ohrazenice, 533 53 Pardubice na realizaci projektu "Dívčí a ženský fotbal" dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31.03.2020 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/1170/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 1.300.000,- Kč subjektu FK 
PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na 
realizaci projektu "Klubová akademie FK PARDUBICE". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de 
minimis". 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve 
výši 1.300.000,- Kč se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, 
Ohrazenice, 533 53 Pardubice na realizaci projektu "Klubová akademie FK PARDUBICE" dle přílohy 
č. 1 tohoto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 
1.300.000,- Kč se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, 
Ohrazenice, 533 53 Pardubice na realizaci projektu "Klubová akademie FK PARDUBICE" dle přílohy 
č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31.03.2020 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/1171/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 1.400.000,- Kč subjektu Nadační 
fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje, IČO: 05092302, sídlo: 17. listopadu 258, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Regionální fotbalová akademie 
Pardubického kraje". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve 
výši 1.400.000,- Kč se subjektem Nadační fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje, 
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IČO: 05092302, sídlo: 17. listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu 
"Regionální fotbalová akademie Pardubického kraje" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 
1.400.000,- Kč se subjektem Nadační fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje, IČO: 
05092302, sídlo: 17. listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu 
"Regionální fotbalová akademie Pardubického kraje" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31.03.2020 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/1172/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 240.000,- Kč subjektu Univerzitní 
sportovní klub Pardubice, z.s., IČO: 46494049, sídlo: Studentská 95, 532 10 Pardubice na realizaci 
projektu "podpora univerzitního sportu". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve 
výši 240.000,- Kč se subjektem Univerzitní sportovní klub Pardubice, z.s., IČO: 46494049, sídlo: 
Studentská 95, 532 10 Pardubice na realizaci projektu "podpora univerzitního sportu" dle přílohy č. 
1 tohoto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 
240.000,- Kč se subjektem Univerzitní sportovní klub Pardubice, z.s., IČO: 46494049, sídlo: 
Studentská 95, 532 10 Pardubice na realizaci projektu "podpora univerzitního sportu" dle přílohy č. 
1 tohoto usnesení. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31.03.2020 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. Z/1173/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 120.000,- Kč subjektu Pardubická 
sportovní organizace, z.s., IČO: 60159910, sídlo: Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice na realizaci projektu "Regionální olympiáda dětí a mládeže". Dotace nebude poskytnuta 
v režimu "de minimis". 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve 
výši 120.000,- Kč se subjektem Pardubická sportovní organizace, z.s., IČO: 60159910, sídlo: 
Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Regionální olympiáda 
dětí a mládeže" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 
120.000,- Kč se subjektem Pardubická sportovní organizace, z.s., IČO: 60159910, sídlo: Pernerova 
1490, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Regionální olympiáda dětí a 
mládeže" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31.03.2020 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. Z/1174/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 15.100.000,- Kč subjektu 
HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 60112476, sídlo: Sukova třída 1735, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Podpora mládežnického hokeje v roce 2020". 
Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve 
výši 15.100.000,- Kč se subjektem HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 60112476, sídlo: 
Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Podpora 
mládežnického hokeje v roce 2020" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 
15.100.000,- Kč se subjektem HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 60112476, sídlo: 
Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Podpora 
mládežnického hokeje v roce 2020" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.  
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31.03.2020 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. Z/1175/2020               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 1.450.000,- Kč subjektu BK 
Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci 
projektu "Podpora sportu mládeže 2020 - projekt Golden Talents". Dotace nebude poskytnuta v 
režimu "de minimis". 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve 
výši 1.450.000,- Kč se subjektem BK Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Podpora sportu mládeže 2020 - projekt Golden 
Talents" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 
1.450.000,- Kč se subjektem BK Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice na realizaci projektu "Podpora sportu mládeže 2020 - projekt Golden Talents" dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení.  
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31.03.2020 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. Z/1176/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 3, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 3.600.000,- Kč subjektu BK Pardubice, a.s., 
IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu 
"Provozní náklady A-týmu BK JIP Pardubice". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 
3.600.000,- Kč se subjektem BK Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice na realizaci projektu "Provozní náklady A-týmu BK JIP Pardubice" dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 
3.600.000,- Kč se subjektem BK Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice na realizaci projektu "Provozní náklady A-týmu BK JIP Pardubice" dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení.  
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31.03.2020 
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21 
Darování uměleckého díla z majetku města 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1177/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
darování uměleckého díla – plastiky s názvem Chemik sochaře Luboše Moravce - z majetku 
statutárního města Pardubice do vlastnictví Univerzity Pardubice, IČ: 0021675, se sídlem 
Pardubice, Studentská 95, PSČ 532 10. Znění darovací smlouvy tvoří přílohu tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít darovací smlouvu o bezúplatném převodu uměleckého díla - plastiky Chemika sochaře 
Luboše Moravce - z majetku statutárního města Pardubice do vlastnictví Univerzity Pardubice, IČ: 
0021675, se sídlem Pardubice, Studentská 95, PSČ 532 10, ve znění, které tvoří přílohu tohoto 
usnesení.  
Z: Hruška Jaroslav, vedoucí OMI 
T: 31.3.2020 

22 
Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1178/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení Zastupitelstva města Pardubic uvedené v 
příloze usnesení. 
 
Pozn.: Příloha výše uvedeného usnesení obsahuje osobní údaje a z tohoto důvodu není zveřejněna. 
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23 
Diskuse 

 
Jan Hrubeš (na základě přihlášky do diskuse) 

- otevřel problematiku ZUŠ v Polabinách a otázku výstavby nové budovy. Upozornil na 
nevyhovující stav prostor, ve kterých ZUŠ v současnosti funguje. Vznesl dotaz na možné 
využití pozemku, na kterém se nachází areál základní a praktické školy Svítání v Polabinách I. 
→ Reagoval J. Rychtecký, který objasnil současnou situaci, ujistil, že se OŠKS snaží problém 

řešit – ve spolupráci s ČVUT proběhla architektonická soutěž mezi studenty, s jejímiž výstupy 

se bude dále pracovat. Bylo rovněž prověřována i možnost čerpat dotace z externích zdrojů, a 

však s negativním výsledkem.  

 
Zuzana Pozdníková (na základě přihlášky do diskuse) 

- otevřela problematiku bezdomovectví ve městě Pardubice, zejména upozornila na situaci na 
Palackého ulici, kde se bezdomovci zdržují, ohrožují obyvatele a znečišťují veřejné 
prostranství. Informovala, že na toto téma již jednala s primátorem města a ředitelem MP 
Pardubice R. Hűblem a usilovala o odstranění laviček, ke kterému však doposud nedošlo. 
V této souvislosti upozornila na výskyt svrabu na blízké ZŠ Štefánikova.  
→ Reagoval M. Charvát - s odstraněním laviček, které slouží veřejnosti, nesouhlasí. Za cílové 

řešení považuje komunitní práci s touto skupinou a terénní práci MP Pardubice. 

→ Reagoval J. Rychtecký - upřesnil, že problematikou bezdomovectví se zabývá jedna 

z pracovních skupin komunitního plánování v sociálních službách. Situace je monitorována jak 

organizacemi, které s touto sociální skupinou pracují, tak i pracovníky sociální prevence 

magistrátu. Paní Pozdníkovou pozval na jednání předmětné pracovní skupiny komunitního 

plánování. 

 
Oldřich Machač (na základě přihlášky do diskuse) 

- vznesl dotaz, v jaké fázi je projednávání rozšíření průmyslové zóny Starzone ve Staročernsku 
v rámci územního plánování. 
→ Reagovala Z. Kavalírová, vedoucí odboru hlavního architekta – upřesnila, že toto je 

projednáváno v rámci XX. Změn stávajícího ÚP, které jsou nyní vyhodnocovány a návrh 

vyhodnocení bude poté předložen Zastupitelstvu města Pardubic. Vyhodnocení se následně 

promítne i do nového Územního plánu města Pardubic. 

 
Miroslav Seiner (na základě přihlášky do diskuse)  

- vznesl dotaz, zda bude dotaženo uzavření smlouvy o údržbě lokality „Červeňák“ se spolkem 
Jaro Jaroměř, což je nejvýznamnější spolek v péči o obdobné lokality v ČR. 
→ Reagoval M. Míča, vedoucí odboru životního prostředí, který potvrdil, že nabídku spol. Jaro 

Jaroměř město obdrželo a v součinnosti s OMI, který bude údržbu financovat, se spolupráce 

se spolkem v blízké době rozběhne.  

 
František Brendl  

- vznesl dotazy k následujícím informativním zprávám:  
„Pozemek označený jako st. p. č. 4923 k. ú. Pardubice, tř. Míru“ – jaký je další záměr s 
tímto pozemkem a zda bude záměr předložen ZmP. 
→ Reagoval M. Charvát – odkázal na informace uvedené v předložené informativní zprávě. 
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- „Průběh projekčních prací na akci Psí útulek“ – požádal o poskytnutí rozpracované části 
projektové dokumentace a bližší komentář k vytipované lokalitě ve Starých Čívicích včetně 
informace o provozních nákladech. 
→ Reagoval M. Charvát – upřesnil, že lokalita byla vytipována OHA, který hledal pozemek, 

který by odpovídal potřebám takovéhoto zařízení. Vzhledem k tomu, že není zpracována PD, 

provozní náklady vyčísleny nejsou. 

- „MŠ Korálek Pardubice“ – požádal o poskytnutí souhrnné zprávy, která by obsahovala údaje 
o finančních odměnách pracovníků, nákladech na náhradní stravování a  o případné chystané 
systémové změně.  
→ Reagoval J. Rychtecký – informoval, že na pracovním semináři k připravované strategii 

stravování byly prezentovány výsledky hodnocení úrovně stravování v našich školských 

zařízeních, které vycházejí velmi kladně. Připomněl, že město Pardubice bylo vyhodnoceno 

jako třetí nejlepší zřizovatel stravovacích provozů. Dále uvedl, že se podařilo získat „statut 

vzdělávacího centra pro školní jídelny“, což je projekt zaměřený na vzdělávání personálu 

školských stravovacích provozů, do kterého je zapojena Krajská hygienická stanice, Ústav 

národního zdraví a další složky. Co se týče odměňování zaměstnanců MŠ – to je plně 

v kompetenci vedoucího pracovníka zařízení a je vypláceno ze státního rozpočtu 

prostřednictvím krajských úřadů. 

 
 
Jan Procházka  

- požádal o písemné vyjádření OHA ke stavu projednání XX. Změn stávajícího ÚP (Starzone).  
- vznesl dotaz, jak je právně ošetřena výstavba domů na pozemku ve druhé řadě.  

→ Reagovala Z. Kavalírová, vedoucí odboru hlavního architekta - vysvětlila, že dle závazné 

části ÚpmP je povolení výstavby rodinných domů na pozemku ve druhé řadě v nesouladu 

s ÚpmP, jsou ale možné výjimky a je vždy nutné posuzovat konkrétní případ. Přesný výklad 

bude zahrnut do písemné zprávy k prvnímu dotazu. 
- dotázal se, zda je možné povolit výstavbu čtyřpodlažních domů v Pardubičkách. 

→ Reagovala Z. Kavalírová, vedoucí odboru hlavního architekta –  ÚpmP připouští 

v nízkopodlažní bytové zástavbě umístění bytových domů do čtyř podlaží. Konkrétní případ 

rovněž okomentuje v písemné zprávě. 

 
Jakub Kutílek  

upozornil, že k 15.01.2020 vstoupila v účinnost novela zákona o drahách, včetně části 
upravující údržbu stromořadí a zeleně zasahující do průjezdnosti dráhy (z hlediska zákona 
jsou drahami i trolejbusové dráhy). V této souvislosti podal nový návrh usnesení a zdůvodnil, 
že i když je usnesení navrhováno v bodě Diskuse a obsahuje ukládací část, je formulováno 
tak, aby bylo v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Pardubic - čl. 8, odst. 5 (viz 
přijaté usnesení č. Z/1179/2020). 
→ Reagoval T. Pelikán – doplnil, že provozovatelé drah vítají možnost zasahovat do údržby 

zeleně, pokud vlastníci pozemků nespolupracují. 

J. Kutílek upřesnil, že dle výkladu zákona je to povinnost provozovatelů drah, ne pouze  
možnost. Doporučil součinnost T. Pelikána a náměstka J. Nadrchala na řešení úkolu 
vyplývající z navrženého usnesení. 

- vznesl dotaz, v jaké fázi je soutěžení dodavatele nového odbavovacího systému. 
→ Reagoval T. Pelikán - vysvětlil, že situace se výrazně změnila na konci loňského roku, kdy 

DpmP a.s. uspěl v rozkladovém řízení a byla podepsána realizační smlouva, dle které je lhůta 

na realizaci kompletní modernizace systému 18 měsíců.  
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Jan Nadrchal  
- poděkoval přítomným členům ZmP za podporu vyjádřenou při volbě do funkce náměstka 

primátora. 

 
Petr Klimpl  

- v souvislosti s průběhem silvestrovských oslav v centru města otevřel problematiku používání 
zábavní pyrotechniky.  Podal návrh na zvážení zpřísnění současné obecně závazné vyhlášky 
(viz přijaté usnesení č. Z/1180/2020). 

- požádal o bližší informaci ke zprávě z tisku, že Pardubický kraj odkládá výstavbu parkovacího 
domu v areálu nemocnice. 
→ Reagoval M. Charvát – Pardubický kraj bude požádán o poskytnutí stanoviska k této 

informaci. 

 
Aleš Klose  

- pro inspiraci prezentoval členům ZmP dva projekty realizované v Českých Budějovicích 
(záchytné parkoviště spojené s centrem města  bezplatnou pravidelnou trolejbusovou linkou, 
autobusové nádraží umístěné na střeše obchodního centra).  

 
Matěj Slanař  

- vznesl dotaz na aktuální majetkoprávní stav Kaple sv. Trojice.  
→ Reagovala H. Dvořáčková – doporučila vznést písemný dotaz na OMI. 

- vznesl podnět související s okružní křižovatkou Kyjevská, kde došlo k poškození dělícího 
žulového pásu. 
→ Dohodnuto, že fotografie poškození zašle J. Slanař OMI k případnému uplatnění reklamace. 

- dotázal se, jaký je záměr s pozemkem vedle ZŠ v Pardubičkách. 
→ Reagoval M. Charvát - záměr s pozemkem není dořešen. 

- vznesl podnět vztahující se k „Lávce Ohrazenice – Doubravice“, kdy doporučil její úpravu na 
bezbariérovou, aby mohla být plně využívána. 
→ Písemnou reakci zašle V. Bakajsa, vedoucí odboru dopravy. 

 
Karel Haas  

- vznesl dotaz, zda město má zájem vstoupit v jednání s developerem v lokalitě na Závodu 
míru. 
→ Reagoval M. Charvát – upřesnil, že developerský projekt za Pivovarem má již vydané 

stavební povolení. 

- požádal o aktuální informaci o průběhu přepracování PD na revitalizaci Letního stadionu. 
- vznesl dotaz k projektu CPD a Gampa, konkrétně k problému vodovodního řadu a kanalizace - 

zda je k dispozici hrubý odhad nákladů souvisejících s řešením problému a zda se jedná o 
závazek pro p. Smetanu. 
→ Reagoval M. Charvát – hrubé náklady v této fázi neumíme odhadnout, s p. Smetanou se 

jednalo o ústní dohodu. 

 
Ondřej Karas  

- pochválil zpracování informativní zprávy „Radon ve školských zařízeních v Pardubicích“ a 
dotázal se, zda byla problematika radonu řešena i v jiných zařízeních, které navštěvují děti. 
→ Reagovala H. Dvořáčková – upřesnila, že měření probíhala pouze v MŠ. 
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Karel Haas  
- vznesl podnět ke zvážení -  vytvoření sdíleného kalendáře, který by obsahoval termíny 

jednání orgánů města a městských obvodů, výborů, komisí a různých pracovních skupin. 
→ reagoval P. Kvaš – potvrdil, že v případě uvolnění finančních prostředků bude rozšířena 

stávající aplikace o takovýto sdílený kalendář.  

→ reagoval M. Charvát - doporučil rozšířit sdílené úložiště o prostor pro ukládání smluv. 

 
Matěj Slanař  

- vznesl podnět na zpracování informativní zprávy mapující spolupráci s partnerskými městy. 
→ potvrzeno J. Mazuchem.  

- dotázal se, zda změna technologie povrchu zálivu znamená odstranění žulových kostek a 
položení betonu. 
→ potvrzeno P. Kvašem. 

 
Vojtěch Jirsa  

- informoval o záměru T. J. Sokol vybudovat novou nafukovací halu a požádal o součinnost 
města a projednání záměru v příslušných komisích. 

 
 
Návrh J. Kutílka: 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1179/2020               (pro 24, proti 3, zdrž. 9, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
předložit řádnou zprávu, která vyhodnotí dopad novely zákona o drahách na město Pardubice 
(zejména nového ustanovení §10 odst. 3 ve vztahu k provozu trolejbusových drah, k uličním 
stromořadím a další zeleni) a navrhne případná opatření. 
Z: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
T: 27.02.2020 
 
 
Návrh P. Klimpla: 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1180/2020               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Žádá 
Radu města Pardubic, aby se zabývala možným zpřísněním obecně závazné vyhlášky o veřejném 
pořádku týkající se používání zábavní pyrotechniky. 
T: 30.04.2020 
 
 
 
 



  74 

 

Zasedání bylo ukončeno ve 23:20 hodin 
 

 
 
 
 

 
………………………………………….. 
        Martin  C h a r v á t         

                    primátor města 
 
O v ě ř o v a t e l é:        
 
 
 
Ivana  B ö h m o v á 
 
  
 
 
……………………………….. dne …………………………... 
 
 
 
Jaroslav  M e n š í k 
 
 
 
……………………………….. dne …………………………... 
 

 

 

Jména jsou uváděna bez titulů 

 
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.  

V Pardubicích dne 29.01.2020 

Celkem 74 stran zápisu 

Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační oddělení MmP 



     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 15:01:20                          
            01. Úvod            
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Nehlasoval     
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 35 (90%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 1



Procedurální hlasovaní: Volba pracovního předsednictva
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 15:01:54                          
            01. Úvod            
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39



Pro: 37 (95%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 1
Procedurální hlasovaní: Volba návrhové komise
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 15:03:54                          
            01. Úvod            
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________



Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 37 (95%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 1
Procedurální hlasovaní: Schválení pořadu jednání
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 4 - NESCHVÁLENO                     
                          23.1.2020 15:44:15                          
            01. Volba náměstka primátora a stanovení gescí            
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Zdržel se      
  Haas Karel                               ODS             7   Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Proti          
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Zdržel se      
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Zdržel se      
  Mazuch Jan                               ODS             21  Zdržel se      
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Proti          
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Zdržel se      
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Zdržel se      
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Zdržel se      
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Zdržel se      
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Zdržel se      
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Zdržel se      
  Slanař Matěj                             ODS             33  Zdržel se      
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Zdržel se      



  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP             39  Zdržel se      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 8 (21%)  Proti: 12 (31%)  Zdrželo se: 18 (46%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. Ruší
  usnesení č. Z/011/2018 ze dne 19.11.2018, kterým byly primátorovi
  Martinu Charvátovi svěřeny tyto gesce: dotační politiku, projektový
  management, strategický plán a rozvoj města, veřejné zakázky.
  II. Svěřuje
  primátorovi Martinu Charvátovi tyto gesce: dotační politiku,
  investiční výstavbu a správu majetku města.
  III. Svěřuje
  náměstkovi primátora Janu Nadrchalovi tyto gesce: projektový
  management, strategický plán a rozvoj města, veřejné zakázky a životní
  prostředí.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 15:45:11                          
            01. Volba náměstka primátora a stanovení gescí            
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Proti          
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Zdržel se      
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Proti          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Proti          
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Proti          
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            



  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 6 (15%)  Zdrželo se: 7 (18%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  I. Ruší
  usnesení č. Z/011/2018 ze dne 19.11.2018, kterým byly primátorovi
  Martinu Charvátovi svěřeny tyto gesce: dotační politika, projektový
  management, strategický plán a rozvoj města, veřejné zakázky.
  II. Svěřuje
  primátorovi Martinu Charvátovi tyto gesce: investiční výstavbu a
  správu majetku města.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 15:45:44                          
            01. Volba náměstka primátora a stanovení gescí            
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Proti          
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Zdržel se      



  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Proti          
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Zdržel se      
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 23 (59%)  Proti: 5 (13%)  Zdrželo se: 10 (26%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Svěřuje
  náměstkovi primátora Janu Nadrchalovi tyto gesce: dotační politiku,
  projektový management, strategický plán a rozvoj města, veřejné
  zakázky a životní prostředí.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 15:46:17                          
            01. Volba náměstka primátora a stanovení gescí            
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            



  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Zdržel se      
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Zdržel se      
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Zdržel se      
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 12 (31%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Mění
  usnesení č. Z/009/2018 ze dne 19.11.2018 tak, že nově stanoví
  pořadí náměstků, ve kterém zastupují primátora (v době nepřítomnosti
  jeho i jeho prvního zástupce) v nezbytně nutných běžných záležitostech
  takto:
  2. Jan Nadrchal
  3. Jakub Rychtecký
  4. Jan Mazuch
______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 16:25:33                          
     02. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP       
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 38 (97%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1



Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  zprávu o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od
  posledního zasedání Zastupitelstva města Pardubic.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 9 - NESCHVÁLENO                     
                          23.1.2020 16:44:27                          
                03. Pojmenování veřejného prostranství                
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Zdržel se      
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Zdržel se      
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Proti          
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Zdržel se      
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Zdržel se      
  Mazuch Jan                               ODS             21  Zdržel se      
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Zdržel se      
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Zdržel se      
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Zdržel se      
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Zdržel se      
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Zdržel se      
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Zdržel se      
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Zdržel se      
  Slanař Matěj                             ODS             33  Zdržel se      
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Zdržel se      
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Nehlasoval     
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            



  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Zdržel se      
  Ulrych Vít                               KPP             39  Zdržel se      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 9 (23%)  Proti: 7 (18%)  Zdrželo se: 20 (51%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  I. ZmP schvaluje záměr pojmenovat blíže nespecifikovanou ulici,
  veřejné prostranství, prostor nebo objekt po Václavu Havlovi.
  II. ZmP pověřuje RmP výběrem vhodného prostoru nebo objektu pro
  pojmenování, přičemž do procesu výběru bude zapojena laická i odborná
  veřejnost z řad občanů města.
  T: 31.12.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 10 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 16:45:02                          
                03. Pojmenování veřejného prostranství                
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Zdržel se      
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            



  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Proti          
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Proti          
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 3 (8%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  přejmenování části ulice Labská od restaurace Cartellone (křížení s
  ulicí U Stadionu) k mostu Pavla Wonky (křížení s ulicí Hradecká) na
  „nábřeží Václava Havla“, dle červeného zákresu na mapce, která je
  přílohou tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 18:01:00                          
                  04. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Nehlasoval     
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Zdržel se      
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            



  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 3 (8%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 004
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 621/2 o výměře 22 m2, p.p.č. 623/10 
o výměře 36 m2, p.p.č. 717/42 o výměře  17 m2 a p.p.č. 717/41 o výměře 24 m2, 
vše v k.ú. Pardubice včetně asfaltové plochy o výměře 7 m2 a betonového plochy o
výměře 20 m2 umístěných na předmětných pozemcích z vlastnictví statutárního 
města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 58/633/19 ze dne 8.10.2019 ve výši 
800,- Kč/m2 u pozemků, ve výši 2.300,-Kč/m2 u asfaltové plochy a ve výši 
1.400,-Kč/m2 u betonové plochy + DPH v případě, že pozemky popř. i plochy  budou
spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, 
které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem 
váznoucím na předmětných pozemcích. Dále bude v kupní smlouvě zakotveno 
ustanovení o akceptaci věcného břemene vzniklého dle ust. § 22 odst. 1 a 5 
zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský 
zákon) ve spojení s ust. § 22 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a 
spotřebě elektřiny (elektrisační zákon) a váznoucího na pozemcích označených 
jako p.p.č. 623/10 a p.p.č. 717/41 vše v k.ú. Pardubice.
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření souhlasného prohlášení o zúžení rozsahu 
věcného břemene na předmětném pozemku se společností Elektrárny Opatovice, a.s.,
IČO 28800621.
II. Zastupitelstvo města Pardubic



Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 621/2 o 
výměře 22 m2, p.p.č. 623/10 o výměře 36 m2, p.p.č. 717/42 o výměře  17 m2 a 
p.p.č. 717/41 o výměře 24 m2, vše v k.ú. Pardubice včetně asfaltové plochy o 
výměře 7 m2 a betonového plochy o výměře 20 m2 umístěných na předmětných 
pozemcích z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2021

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 12 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 18:01:31                          
                  04. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            



  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 33 (85%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  NNávrh usnesení č. 005
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 520 o výměře 22 m2 v k.ú. Ohrazenice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní 
cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3916-56/2019 ze 
dne 16.10.2019 ve výši 1.850,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do 
režimu podléhajícímu DPH. 
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 3.800,- Kč 
uhrazené statutárním městem Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 520 o výměře 22 
m2 v k.ú. Ohrazenice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2021

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 18:01:59                          
                  04. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            



  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 34 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 006
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 518 o výměře 21 m2 v k.ú. Ohrazenice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní 
cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3913-53/2019 ze 
dne 15.10.2019 ve výši 1.850,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do 
režimu podléhajícímu DPH.
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 3.800,- Kč 
uhrazené statutárním městem Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 518 o výměře 21 
m2 v k.ú. Ohrazenice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2021



______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 18:02:26                          
                  04. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 35 (90%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasovalo: 0 (0%)



Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 007
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části p.p.č. 381/1 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Dražkovice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 
navrženou žadatelem ve výši 1.800,- Kč/m2 povýšenou o DPH v případě, že pozemek 
bude spadat do režimu podléhajícímu DPH,  po doložení geometrického plánu, 
kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
zatěžující  předmětný pozemek se společností Vodovody a kanalizace Pardubice 
a.s., IČO 60108631, a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do katastru 
nemovitostí.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části p.p.č. 381/1 o výměře cca 6 m2 v k.ú. 
Dražkovice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2021

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 15 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 18:02:54                          
                  04. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Zdržel se      
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            



  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 6 (15%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
 Návrh usnesení č. 011
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej dle geometrického plánu č. 1513-1/2019 nově vzniklých pozemků označených 
jako p.p.č. 11/3 o výměře 79 m2 a p.p.č. 11/4 o výměře 2 m2, vše v k. ú. 
Pardubičky (vznik z pozemku označeného jako p.p.č.  11/1) z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase 
a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3140-114/19 ze dne 9.10.2019 
ve výši 240,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH. 
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 1.750,- Kč 
uhrazené statutárním městem Pardubice. Kupní smlouva bude uzavřena smlouvy o 
zřízení věcného břemene zatěžující   předmětnou část pozemku se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do
katastru nemovitostí.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
odkoupení dle geometrického plánu č. 1513-1/2019 nově vzniklý pozemek označený 
jako p.p.č. 9/7 o výměře 4 m2 v k. ú. Pardubičky,  (vznik z pozemku označeného 
jako p.p.č. 9/3), z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města
Pardubice  za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem 
č. 3140-113/19 ze dne 9.10.2019 ve výši 1.000,- Kč/m2.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej dle geometrického plánu č. 1513-1/2019 nově 
vzniklých pozemků označených jako p.p.č. 11/3 o výměře 79 m2 a p.p.č. 11/4 o 



výměře 2 m2, vše v k. ú. Pardubičky (vznik z pozemku označeného jako p.p.č.  
11/1) z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2021
IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení dle geometrického plánu č. 1513-1/2019 nově 
vzniklý pozemek označený jako p.p.č. 9/7 o výměře 4 m2 v k. ú. Pardubičky,  
(vznik z pozemku označeného jako p.p.č. 9/3), z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2021

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 16 - NESCHVÁLENO                     
                          23.1.2020 18:03:29                          
                  04. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Proti          
  Fraňková Štěpánka                                        6   Zdržel se      
  Haas Karel                               ODS             7   Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Proti          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Proti          
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Zdržel se      
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Proti          
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            



  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Proti          
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP             39  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 9 (23%)  Proti: 25 (64%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 012
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemků označených jako p.p.č. 514/60 o výměře cca 93 m2, p.p.č. 
514/20 o výměře cca 55 m2, p.p.č. 514/23 o výměře cca 4 m2, vše v k.ú. Mnětice z
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní 
cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v místě a čase obvyklé 
vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 
případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení 
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, 
žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, 
které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem 
váznoucím na předmětných pozemcích.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemků označených jako p.p.č. 514/60 o 
výměře cca 93 m2, p.p.č. 514/20 o výměře cca 55 m2, p.p.č. 514/23 o výměře cca 4
m2, vše v k.ú. Mnětice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2021

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 17 - NESCHVÁLENO                     
                          23.1.2020 18:04:01                          
                  04. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          



  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Proti          
  Fraňková Štěpánka                                        6   Zdržel se      
  Haas Karel                               ODS             7   Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Proti          
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Proti          
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Proti          
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Proti          
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Zdržel se      
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Proti          
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP             39  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 4 (10%)  Proti: 27 (69%)  Zdrželo se: 7 (18%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 016
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 3834/3 o výměře cca 2.440 m2 a 
p.p.č. 3848/3 o výměře cca 103 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví spolku I. Východočeská Tenisová, 
z.s., IČO 26562812, se sídlem Brožíkova 550, Polabiny, 530 09 Pardubice, za 
kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v místě a čase obvyklé 
vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 



případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení 
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemku, 
žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 3834/3 o 
výměře cca 2.440 m2 a p.p.č. 3848/3 o výměře cca 103 m2, vše v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví spolku I. Východočeská 
Tenisová, z.s., IČO 26562812.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2021

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 18 - NESCHVÁLENO                     
                          23.1.2020 18:04:34                          
                  04. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Zdržel se      
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Zdržel se      
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Zdržel se      
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Zdržel se      
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Zdržel se      
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Proti          
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Zdržel se      
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Zdržel se      
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Zdržel se      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Zdržel se      



  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Proti          
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP             39  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 16 (41%)  Proti: 12 (31%)  Zdrželo se: 10 (26%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  NNávrh usnesení č. 019
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
využití předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád v 
platném znění váznoucího na pozemku označeném jako p.p.č. 628 o výměře 8.564 m2 
v k.ú. Trnová ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, ve prospěch statutárního města 
Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
jednat o odkoupení pozemku označeném jako p.p.č. 628 o výměře 8.564 m2 v k.ú. 
Trnová s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 3. 2020
N,OMI
  T: 31. 3. 2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 19 - NESCHVÁLENO                     
                          23.1.2020 18:05:00                          
                  04. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Zdržel se      
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Zdržel se      
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Zdržel se      



  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Zdržel se      
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Zdržel se      
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Proti          
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Zdržel se      
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Zdržel se      
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Zdržel se      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Zdržel se      
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Zdržel se      
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Proti          
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP             39  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 16 (41%)  Proti: 11 (28%)  Zdrželo se: 11 (28%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 020
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
využití předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád v 
platném znění váznoucího na pozemku označeného jako p.p.č. 630 o výměře 3.309 m2
v k.ú. Trnová ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX ve prospěch statutárního města 
Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
jednat o odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 630 o výměře 3.309 m2 v k.ú. 
Trnová s XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2020

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      



                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 20 - NESCHVÁLENO                     
                          23.1.2020 18:05:31                          
                  04. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Proti          
  Fraňková Štěpánka                                        6   Zdržel se      
  Haas Karel                               ODS             7   Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Zdržel se      
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Proti          
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Zdržel se      
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Proti          
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP             39  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 10 (26%)  Proti: 19 (49%)  Zdrželo se: 9 (23%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 021



 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
využití předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád v 
platném znění váznoucího na pozemku označeného jako st.p.č. 6569 o výměře 16 m2,
jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX ve prospěch statutárního města Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
jednat o odkoupení pozemku označeného jako st.p.č. 6569 o výměře 16 m2, jehož 
součástí je stavba bez čp/če, garáž, v k.ú. Pardubice, s XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2020

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 21 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 18:06:12                          
                  04. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            



  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 36 (92%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001 - 003, 008 - 010 - doporučené
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 409/21 o výměře cca 20 m2,
  p.p.č. 409/22 o výměře cca 24 m2, p.p.č. 409/189 o výměře cca 20 m2,
  vše v k.ú. Studánka z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu čp. 966, Erno
  Košťála, Pardubice, IČO 28786611, se sídlem Erno Košťála 966,
  Studánka, 530 12 Pardubice, za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m2 + DPH v
  případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po
  doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše
  uvedených částí pozemků, žadatelem a za podmínky přemístění stávající
  výsadby rostoucí a zasahující na prodávané části výše uvedených
  pozemků na pozemky ve vlastnictví statutárního města Pardubice.
  V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci věcného břemene
  vzniklého dle ust. § 22 odst. 1 a 5 zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě,
  rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon) ve spojení s ust.
  § 22 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny
  (elektrisační zákon) a váznoucího na pozemku označeném jako
  p.p.č.409/21 v k.ú. Studánka.
  Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření souhlasného prohlášení o
  zúžení rozsahu věcného břemene na  předmětných pozemcích se
  společností Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, popř. bude
  proveden výmaz věcného břemene na těch předmětných částech pozemků, ve
  kterých nevede trasa rozvodného tepelného zařízení. 
  V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci
  telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o
  telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných
  pozemcích.
  Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného
  břemene zatěžující předmětné pozemky se společnostmi ČEZ Distribuce,
  a.s., IČO 24729035, EDERA Group a.s., IČO 27461254, a po vkladu práv
  vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č.



  409/21 o výměře cca 20 m2, p.p.č. 409/22 o výměře cca 24 m2, p.p.č.
  409/189 o výměře cca 20 m2, vše v k.ú. Studánka z vlastnictví
  statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství vlastníků
  jednotek domu čp. 966, Erno Košťála, Pardubice, IČO 2878661.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 1. 2021

  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2165/9 o výměře cca 106 m2
  v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2101, 2102,
  2103, 2104 Jiránkova ulice v Pardubicích, IČO 25974980, se sídlem
  Jiránkova 2101, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní cenu ve
  výši 500,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
  podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude
  upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem.
  V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci
  telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o
  telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném
  pozemku.
  Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného
  břemene zatěžující předmětnou část pozemku  se společnostmi ČEZ
  Distribuce, a.s., IČO 24729035, UPC Česká republika, s.r.o., IČO
  00562262, a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru
  nemovitostí.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č.
  2165/9 o výměře cca 106 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního
  města Pardubice do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu
  č.p. 2101, 2102, 2103, 2104 Jiránkova ulice v Pardubicích, IČO
  25974980.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 1. 2021

  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2165/9 o výměře cca 106 m2
  v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2107, 2108,
  2109, 2110, Jiránkova ulice v Pardubicích, IČO 26002043, se sídlem
  Pardubice – Zelené předměstí, Jiránkova 2109, PSČ 53002,za kupní cenu
  ve výši 500,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
  podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude
  upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem.
  Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného
  břemene zatěžující předmětnou část pozemku se společnostmi ČEZ
  Distribuce, a.s., IČO 24729035, UPC Česká republika, s.r.o., IČO
  00562262, a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru
  nemovitostí.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic



  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č.
  2165/9 o výměře cca 106 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního
  města Pardubice do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu
  č.p. 2107, 2108, 2109, 2110, Jiránkova ulice v Pardubicích, IČO
  26002043.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 1. 2021¨

  Návrh usnesení č. 008
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 vzhledem k celku
  pozemku označeného jako p.p.č. 2387/21 o výměře 67 m2 v k.ú. Pardubice
  z vlastnictví xxxxxx do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní
  cenu v čase a místě obvyklou stanovenou  znaleckým posudkem č. 45/2019
  ze dne 7. 5. 2019 ve výši 1.000,-Kč/m2.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 vzhledem k celku
  pozemku označeného jako p.p.č. 2387/21 o výměře 67 m2 v k.ú. Pardubice
  z vlastnictví xxxxxx, do vlastnictví statutárního města
  Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou  znaleckým
  posudkem č. 45/2019 ze dne 7. 5. 2019 ve výši 1.000,-Kč/m2.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši
  id. 1/6 vzhledem k celku pozemku označeného jako p.p.č. 2387/21 o
  výměře 67 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví xxxxxx do vlastnictví
  statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 1. 2021
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši
  id. 1/6 vzhledem k celku pozemku označeného jako p.p.č. 2387/21 o
  výměře 67 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví xxxxxx do vlastnictví
  statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 1. 2021

  Návrh usnesení č. 009
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 2583/67 o výměře 24
  m2, p.p.č. 2583/68 o výměře 66 m2, p.p.č. 2583/69 o výměře 48 m2, vše
  v k.ú. Pardubice z vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, se
  sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02
  Pardubice, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu
  a údržbu silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice
  98, 533 53 Pardubice do vlastnictví statutárního města Pardubice.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemků označených jako p.p.č.



  2583/67 o výměře 24 m2, p.p.č. 2583/68 o výměře 66 m2, p.p.č. 2583/69
  o výměře 48 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví Pardubického kraje,
  IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město,
  530 02 Pardubice, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro
  Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem
  Doubravice 98, 533 53 Pardubice do vlastnictví statutárního města
  Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 1. 2021

  Návrh usnesení č. 010
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 2386/45 o výměře 50 m2,
  p.p.č. 2386/55 o výměře 5 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví xxxxxx, do
  vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě
  obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 08/2019 ze dne 3. 2. 2019 ve
  výši 1.000,- Kč/m2.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemků označených jako p.p.č.
  2386/45 o výměře 50 m2, p.p.č. 2386/55 o výměře 5 m2 v k.ú. Pardubice
  z vlastnictvíxxxxxx  do vlastnictví statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 1. 2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 22 - NESCHVÁLENO                     
                          23.1.2020 18:06:43                          
                  04. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Proti          
  Fraňková Štěpánka                                        6   Proti          
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Proti          
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Proti          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Proti          
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Proti          



  Martinec Vladimír                        SPP             20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Proti          
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Proti          
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Proti          
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Proti          
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Proti          
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Proti          
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP             39  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 0 (0%)  Proti: 36 (92%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Návrhy č.  013 - 015, 017, 018 - nedoporučené

  Návrh usnesení č. 013
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej pozemku označeného jako p.p.č. 420/161 o výměře 124 m2 v k.ú.
  Trnová z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
  xxxxxx za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny
  v místě a čase obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním
  městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do
  režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování
  znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku
  statutární město Pardubice.
  Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného
  břemene zatěžující předmětný pozemek se společnostmi GasNet, s.r.o.,
  IČO 27295567, Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, a po
  vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 420/161
  o výměře 124 m2 v k.ú. Trnová z vlastnictví statutárního města
  Pardubice do vlastnictví xxxxxx
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 1. 2021

  Návrh usnesení č. 014



  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 351/22 o výměře cca 30 m2
  v k.ú. Studánka z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví xxxxxx za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na
  stanovení ceny v místě a čase obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným
  statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek
  bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického
  plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku,
  žadatelkou. Žadatelka uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku,
  pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
  V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci
  telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb., o
  telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném
  pozemku.
  Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného
  břemene zatěžující  předmětný pozemek se společnostmi ČEZ Distribuce,
  a.s., IČO 24729035, Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO
  60108631, a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru
  nemovitostí.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č.
  351/22 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Studánka z vlastnictví statutárního
  města Pardubice do vlastnictví xxxxxx
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 1. 2021

  Návrh usnesení č. 015
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1736 o výměře cca 44 m2 v
  k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví xxxxxx za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení
  ceny v místě a čase obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním
  městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do
  režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude
  upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí
  náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem
  znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
  V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci
  telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o
  telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném
  pozemku.
  Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření souhlasného prohlášení o
  zúžení rozsahu věcného břemene na předmětném pozemku se společností
  Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č.
  1736 o výměře cca 44 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního
  města Pardubice do vlastnictví xxxxxx
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 1. 2021



  Návrh usnesení č. 017
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2704/6 o výměře cca 105 m2
  v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví společnosti Křenek, s.r.o., IČO 26013002, se sídlem
  Pardubice – Bílé Předměstí, Do Nového 101, PSČ 53003, za kupní cenu
  určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v místě a čase obvyklé
  vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou
  o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH,
  po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše
  uvedené části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování
  znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku
  statutární město Pardubice.
  Kupní smlouva bude uzavřena, za podmínky úhrady částky za bezesmluvní
  užívání ve výši původního nájemného tj. 114,80 Kč/m2 /rok + DPH v
  případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za období
  od 12. 3. 2019 do dne uzavření kupní smlouvy.
  V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci věcného břemene
  vzniklého dle ust. § 22 odst. 1 a 5 zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě,
  rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon) ve spojení s ust.
  § 22 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny
  (elektrisační zákon) a váznoucího na předmětném pozemku.
  Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného
  břemene zatěžující předmětný pozemek se společnostmi ČEZ Distribuce,
  a.s., IČO 24729035, GasNet, s.r.o., IČO 27295567, a po vkladu práv
  vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č.
  2704/6 o výměře cca 105 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního
  města Pardubice do vlastnictví společnosti Křenek, s.r.o., IČO
  26013002.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 1. 2021

  Návrh usnesení č. 018
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 2386/45 o výměře 50 m2,
  p.p.č. 2386/55 o výměře 5 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví xxxxxx do
  vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu navrženou
  žadatelkou ve výši 2.000,- Kč/m2.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemků označených jako p.p.č.
  2386/45 o výměře 50 m2, p.p.č. 2386/55 o výměře 5 m2 v k.ú. Pardubice
  z vlastnictví xxxxxx
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 1. 2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 23 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 19:27:33                          
                             23. Diskuse                              
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Nehlasoval     
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 36 (92%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení



  ZmP žádá RmP, aby se zabývala možným zpřísněním obecně závazné
  vyhlášky o veřejném pořádku týkající se používání zábavní
  pyrotechniky.
  T: 30.04.2020
  Z: RmP
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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                             23. Diskuse                              
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Nehlasoval     
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Zdržel se      
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Zdržel se      
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Zdržel se      
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Zdržel se      
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Zdržel se      
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Zdržel se      
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Zdržel se      
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Zdržel se      
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            



______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 3 (8%)  Zdrželo se: 9 (23%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  ZMP ukládá předložit řádnou zprávu, která vyhodnotí dopad novely
  zákona o drahách na město Pardubice (zejména nového ustanovení § 10
  odst. 3 ve vztahu k provozu trolejbusových drah, k uličním stromořadím
  a další zeleni) a navrhne případná opatření.
  Z: Jan Nadrchal, náměstek pro ŽP, rozvoj a strategii
  T: 27.02.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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                   05. Revokace usnesení - pozemky                    
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            



  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Nehlasoval     
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 37 (95%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Mění
  stávající text v usnesení č. 'Z/739/2019' týkajícího prodeje pozemků
  označených jako p.p.č. 221/17 o výměře 231 m2 a p.p.č. 221/19 o výměře
  156 m2, vše v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví statutárního města
  Pardubice do podílového vlastnictví společností  FREE ZONE Pardubice,
  a.s.,  IČO 60112255, se sídlem U Panasonicu 397, Staré Čívice, 530 06
  Pardubice,  Agro Trade, zemědělské a obchodní družstvo Staré Čívice,
  IČO 48154962, se sídlem Přeloučská 252, Staré Čívice, 530 06 Pardubice
  a  Conseq penzijní společnost, a.s., IČO 27916430, se sídlem Rybná
  682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1,  z původního textu „Conseq
  penzijní společnost, a.s., IČO 27916430, se sídlem Rybná 682/14, Staré
  Město, 110 00 Praha 1“ na text „podílového fondu Conseq Transformovaný
  fond Conseq penzijní společnosti, a.s. s obhospodařováním majetku v
  podílovém fondu  pro Conseq penzijní společnost, a.s., IČO: 279 16
  430, DIČ: CZ699003166, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00
  Praha 1“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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           06. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace           
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            



  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Zdržel se      
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Nehlasoval     
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 34 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Návrhy č.  001 - 003
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  informace o plnění Strategie integrované územní investice
  Hradecko-pardubické aglomerace, které jsou přílohou tohoto usnesení.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Pověřuje
  Oddělení implementace Strategie ITI přípravou a projednáním
  předložených změn Strategie Integrované územní investice
  Hradecko-pardubické aglomerace s příslušnými řídicími orgány
  operačních programů, v rámci Řídicího výboru ITI a následně k
  opětovnému předložení do orgánů města Pardubic, a to na základě
  informací obsažených v důvodové zprávě a v příloze této důvodové
  zprávy.



  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  informace o projektech připravovaných městem Pardubice a Dopravním
  podnikem města Pardubic do výzev nositele ITI v roce 2020, které jsou
  uvedené v důvodové zprávě.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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                         07. DUKLA SPORTOVNÍ                          
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            



  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 37 (95%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  návrh dalšího postupu projektu DUKLA SPORTOVNÍ, a to dle informací
  obsažených v příloze č. 1 tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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08. Problematika HC Dynamo Pardubice a. s. - aktualizace zadávací dokumentace, 
změna obsazení DR 
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Proti          
  Haas Karel                               ODS             7   Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Proti          
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Proti          
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            



  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Zdržel se      
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Zdržel se      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 8 (21%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Procedurální hlasovaní: Ukončení rozpravy
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 29 - NESCHVÁLENO                     
                          23.1.2020 22:16:17                          
08. Problematika HC Dynamo Pardubice a. s. - aktualizace zadávací dokumentace, 
změna obsazení DR 
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Proti          
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Proti          
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Zdržel se      
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Proti          
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Zdržel se      
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Zdržel se      



  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Zdržel se      
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Zdržel se      
  Slanař Matěj                             ODS             33  Zdržel se      
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Zdržel se      
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Zdržel se      
  Ulrych Vít                               KPP             39  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 9 (23%)  Proti: 16 (41%)  Zdrželo se: 13 (33%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení č. Z/1058/2019 ze dne 12. 12. 2019 tohoto znění – citace:
  „Zastupitelstvo města Pardubic
  I. Schvaluje v rámci plnění usnesení č. Z/880/2019, I. ze dne 24. 10.
  2019 „PRINCIPY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“ (nabídkového řízení) na získání
  akciového podílu v společnosti HOCKEY
  CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ 601 12 476 (dále jen HC), které jsou
  přílohou tohoto usnesení s tím, že součástí těchto podmínek je
  soutěžní dialog (dialog o porozumění zadání) se všemi potenciálními
  zájemci o akciový podíl v HC s termínem jeho ukončení dnem 9. 1. 2020.
  Soutěžního dialogu se bude za město Pardubice účastnit pracovní
  skupina schválená rozhodnutím rady dne 16. 12. 2019. Právo navrhovat
  jednu osobu a jednoho náhradníka do pracovní skupiny
  má každá z volebních stran zastoupená v zastupitelstvu města. Pracovní
  skupina bude doplněna
  o představitele/zástupce Fans klubu HC.
  II. Ukládá radě města Pardubic schválit dne 13. 1. 2020 na základě
  soutěžního dialogu s potenciálními zájemci na získání akciového podílu
  v HC finální verzi „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“ na získání akciového podílu
  v společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ 601 12 476 (dále
  jen HC) s termínem pro předkládání závazných nabídek dle této
  dokumentace od 15. 01. 2020 do 30. 1. 2020.
  III. Ukládá radě města Pardubic rozhodnout dne 3. 2. 2020 o pořadí
  uchazečů a umožnit vítěznému uchazeči na jeho náklady bez prodlení
  zpracování „Due diligence HC“. 
  IV. Ukládá radě města Pardubic předložit zastupitelstvu ke schválení
  dne 27. 2. 2020 smluvní dokumentaci umožňující vstup nového akcionáře
  (vítězného uchazeče) do HC.
  Z: Jan Mazuch,
  T: termíny uvedeny v textu usnesení“



  Návrh č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Souhlasí
  s tím, aby součástí příloh „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“ na získání nového
  minoritního akcionáře do společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.
  byly tyto garance a ujištění:  
  1) a) garance zachování současných ceníkových cen v MFA (cena ledu: 2.
  600,-/hodinu). Pronajímatel je oprávněn zvýšit dohodnuté nájemné o
  index inflace za uplynulý rok, který je zveřejňován Českým
  statistickým úřadem.
  b) garance zajištění investic do MFA v takovém rozsahu, aby MFA byla
  vždy způsobilá pro konání EXTRALIGOVÝCH UTKÁNÍ, 
  2) garance zachování dotační podpory pro činnost mládeže ve výši 15,1
  mil. Kč/rok,
  3) garance zachování reklamní smlouvy s hodnotu 4 mil. Kč bez DPH/rok
  (garance i při nižší soutěži)
  4) garance dokládající připravenost města k projednání a následnému
  uzavření akcionářské smlouvy s vítězným uchazečem s podmínkou, že text
  této smlouvy bude v souladu se splněnými podmínkami definovanými v
  této zadávací dokumentaci. Tento závazek města bude detailně
  specifikován v akcionářské smlouvě s vítězným uchazečem, tj. bude
  předmětem budoucího schvalovacího usnesení zastupitelstva jako součást
  smluvní dokumentace uzavírané s vítězným uchazečem.
  5) garance dokládající připravenost města k budoucímu závazku
  uspokojivě vypořádat závazky vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze
  dne 5. 12. 2019 a smlouvy o zápůjčce ze dne 14. 1. 2020 (5 mil. Kč dle
  smlouvy z 12/2019 a 15 mil. Kč dle smlouvy z 01/2020), a to formou
  navýšení základního kapitálu, s cílem nezatížit těmito závazky budoucí
  hospodaření HC. Tento závazek města bude detailně specifikován v
  akcionářské smlouvě s vítězným uchazečem, tj. bude předmětem budoucího
  schvalovacího usnesení zastupitelstva jako součást smluvní dokumentace
  uzavírané s vítězným uchazečem. 
  6) garance připravenosti města k budoucímu závazku umožnit budoucímu
  minoritnímu akcionáři získat v HC majoritní akciový podíl (navýšením
  základního kapitálu nebo odkoupením akcií od města Pardubice za cenu
  určenou znaleckým posudkem). Tento závazek města bude detailně
  specifikován v akcionářské smlouvě s vítězným uchazečem, tj. bude
  předmětem budoucího schvalovacího usnesení zastupitelstva jako součást
  smluvní dokumentace uzavírané s vítězným uchazečem.
  7) garance připravenosti města definovat v akcionářské smlouvě s
  budoucím minoritním akcionářem (s vítězným uchazečem) jeho speciální
  postavení v tomto rozsahu: a) právo, resp. povinnost obsadit 2 místa
  ve 3členném představenstvu, b) právo obsadit 2 místa v 7mičlenné
  dozorčí radě, c) právo získat blokační vliv na změny stanov, d) právo
  získat blokační vliv na navyšování základního kapitálu. Tento závazek
  města bude detailně specifikován v akcionářské smlouvě s vítězným
  uchazečem, tj. bude předmětem budoucího  schvalovacího usnesení
  zastupitelstva jako součást smluvní dokumentace uzavírané s vítězným
  uchazečem.

  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje



  „ZADÁVACÍ DOKUMENTACI“ na získání nového minoritního akcionáře do
  společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. s právem získat
  majoritní akciový podíl, která je přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  rozhodnutí rady ze dne 20.1.2020 o schválení členů hodnotící komise na
  posouzení nabídek vstupu do HC, které je přílohou DZ k tomuto
  usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  radě města Pardubic rozhodnout dne 23. 3. 2020 o pořadí uchazečů,
  umožnit vítěznému uchazeči na jeho náklady bez prodlení zpracování
  „Due diligence HC“, a informovat o tomto rozhodnutí rady dne 26. 3.
  2020 zastupitelstvo formou informativní zprávy. 
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  radě města Pardubic předložit zastupitelstvu ke schválení dne 23. 4.
  2020 smluvní dokumentaci umožňující vstup nového akcionáře (vítězného
  uchazeče) do HC.
  Z: Jan Mazuch,
  T: termíny uvedeny v textu usnesení
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 30 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 22:16:59                          
08. Problematika HC Dynamo Pardubice a. s. - aktualizace zadávací dokumentace, 
změna obsazení DR 
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            



  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 34 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001 - 003 - původní

  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení č. Z/1058/2019 ze dne 12. 12. 2019 tohoto znění – citace:
  „Zastupitelstvo města Pardubic
  I. Schvaluje v rámci plnění usnesení č. Z/880/2019, I. ze dne 24. 10.
  2019 „PRINCIPY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“ (nabídkového řízení) na získání
  akciového podílu v společnosti HOCKEY
  CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ 601 12 476 (dále jen HC), které jsou
  přílohou tohoto usnesení s tím, že součástí těchto podmínek je
  soutěžní dialog (dialog o porozumění zadání) se všemi potenciálními
  zájemci o akciový podíl v HC s termínem jeho ukončení dnem 9. 1. 2020.
  Soutěžního dialogu se bude za město Pardubice účastnit pracovní
  skupina schválená rozhodnutím rady dne 16. 12. 2019. Právo navrhovat
  jednu osobu a jednoho náhradníka do pracovní skupiny
  má každá z volebních stran zastoupená v zastupitelstvu města. Pracovní
  skupina bude doplněna
  o představitele/zástupce Fans klubu HC.
  II. Ukládá radě města Pardubic schválit dne 13. 1. 2020 na základě
  soutěžního dialogu s potenciálními zájemci na získání akciového podílu
  v HC finální verzi „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“ na získání akciového podílu
  v společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ 601 12 476 (dále
  jen HC) s termínem pro předkládání závazných nabídek dle této
  dokumentace od 15. 01. 2020 do 30. 1. 2020.
  III. Ukládá radě města Pardubic rozhodnout dne 3. 2. 2020 o pořadí
  uchazečů a umožnit vítěznému uchazeči na jeho náklady bez prodlení
  zpracování „Due diligence HC“. 



  IV. Ukládá radě města Pardubic předložit zastupitelstvu ke schválení
  dne 27. 2. 2020 smluvní dokumentaci umožňující vstup nového akcionáře
  (vítězného uchazeče) do HC.
  Z: Jan Mazuch,
  T: termíny uvedeny v textu usnesení“

  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Souhlasí
  s tím, aby součástí příloh „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“ na získání nového
  minoritního akcionáře
  do společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. byly tyto garance a
  ujištění: 
  1) a) garance zachování současných ceníkových cen v MFA (cena ledu:
  2.600,-/hodinu),
  b) garance zajištění investic do MFA v takovém rozsahu, aby MFA byla
  vždy způsobilá pro konání
  EXTRALIGOVÝCH UTKÁNÍ, 
  2) garance zachování dotační podpory pro činnost mládeže ve výši 15,1
  mil. Kč/rok,
  3) garance zachování reklamní smlouvy s hodnotu 4 mil. Kč bez DPH/rok
  (garance i při nižší soutěži),
  4) garance dokládající připravenost města k projednání a následnému
  uzavření akcionářské smlouvy s vítězným uchazečem s podmínkou, že text
  této smlouvy bude v souladu se splněnými podmínkami definovanými v
  této zadávací dokumentaci. Tento závazek města bude detailně
  specifikován v akcionářské smlouvě s vítězným uchazečem, tj. bude
  předmětem budoucího  schvalovacího usnesení zastupitelstva jako
  součást smluvní dokumentace uzavírané s vítězným uchazečem.
  5) garance dokládající připravenost města k budoucímu závazku
  uspokojivě vypořádat závazky vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze
  dne 5. 12. 2019 a smlouvy o zápůjčce ze dne 14. 1. 2020 (5 mil. Kč dle
  smlouvy z 12/2019 a 15 mil. Kč dle smlouvy z 01/2020), s cílem
  nezatížit těmito závazky budoucí hospodaření HC. Tento závazek města
  bude detailně specifikován v akcionářské smlouvě s vítězným uchazečem,
  tj. bude předmětem budoucího schvalovacího usnesení zastupitelstva
  jako součást smluvní dokumentace uzavírané s vítězným uchazečem. 
  6) garance připravenosti města k budoucímu závazku umožnit budoucímu
  minoritnímu akcionáři získat v HC majoritní akciový podíl (navýšením
  základního kapitálu nebo odkoupením akcií od města Pardubice za cenu
  určenou znaleckým posudkem). Tento závazek města bude detailně
  specifikován v akcionářské smlouvě s vítězným uchazečem, tj. bude
  předmětem budoucího  schvalovacího usnesení zastupitelstva jako
  součást smluvní dokumentace uzavírané s vítězným uchazečem.
  7) garance připravenosti města definovat v  akcionářské smlouvě s
  budoucím minoritním akcionářem (s vítězným uchazečem) jeho speciální
  postavení v tomto rozsahu: a) právo, resp. povinnost obsadit 2 místa
  ve 3 členném představenstvu, b) právo obsadit 2 místa v 7mi členné
  dozorčí radě, c) právo získat blokační vliv na změny stanov, d) právo
  získat blokační vliv na navyšování základního kapitálu. Tento závazek
  města bude detailně specifikován v akcionářské smlouvě s vítězným
  uchazečem, tj. bude předmětem budoucího  schvalovacího usnesení
  zastupitelstva jako součást smluvní dokumentace uzavírané s vítězným
  uchazečem.



  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  „ZADÁVACÍ DOKUMENTACI“ na získání nového minoritního akcionáře do
  společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. s právem získat
  majoritní akciový podíl, která je přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  rozhodnutí rady ze dne 20.1.2020 o schválení členů hodnotící komise na
  posouzení nabídek vstupu do HC, které je přílohou DZ k tomuto
  usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  radě města Pardubic rozhodnout dne 23. 3. 2020 o pořadí uchazečů,
  umožnit vítěznému uchazeči na jeho náklady bez prodlení zpracování
  „Due diligence HC“, a informovat o tomto rozhodnutí rady dne 26. 3.
  2020 zastupitelstvo formou informativní zprávy. 
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  radě města Pardubic předložit zastupitelstvu ke schválení dne 23. 4.
  2020 smluvní dokumentaci umožňující vstup nového akcionáře (vítězného
  uchazeče) do HC.
  Z: Jan Mazuch,
  T: termíny uvedeny v textu usnesení
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 31 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 22:17:27                          
08. Problematika HC Dynamo Pardubice a. s. - aktualizace zadávací dokumentace, 
změna obsazení DR 
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Zdržel se      
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            



  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Zdržel se      
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 34 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  návrh změn ve složení dozorčí rady společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO
  PARDUBICE a.s. v tomto znění:
  a) z pozice člena dozorčí rady bude odvolán zástupce města pan na Ivan
  Šubrt,
  b) do pozice člena dozorčí rady bude zvolen zástupce města pan Martin
  Mojžíš. 
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  iniciovat konání valné hromady HC v nejbližším možném termínu, který
  umožní realizaci těchto změn.
  Z: Jan Mazuch,
  T: do 29. 02. 2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 32 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 22:18:55                          
09. Dodatek č. 4 Příkazní smlouvy na provozování veřejných pohřebišť se SmP a.s.
______________________________________________________________________



  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 37 (95%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření Dodatku č. 4 Příkazní smlouvy na provozování veřejných
  pohřebišť mezi statutárním městem Pardubice, IČ: 00274046, a
  společností Služby města Pardubic a.s., IČ: 25262572, se sídlem Hůrka
  1803, Pardubice, PSČ 530 12, který upřesňuje objem prací a jemu



  odpovídající odměnu na rok 2020. Dodatek č.4 Příkazní smlouvy je
  přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít Dodatek č. 4 Příkazní smlouvy na provozování veřejných
  pohřebišť - mezi statutárním městem Pardubice, IČ: 00274046, a
  akciovou společností Služby města Pardubic a.s., IČ: 25262572, se
  sídlem Hůrka 1803, Pardubice, PSČ 530 12, který upřesňuje objem prací
  a jemu odpovídající odměnu na rok 2020. Dodatek č. 4 Příkazní smlouvy
  je přílohou tohoto usnesení.
  Z: Jana Koblížková, vedoucí ekonomického oddělení odboru majetku a
  investic
  T: 17.02.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 33 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 22:20:05                          
10. Dodatek č. 4 -smlouvy o poskytování služeb se SmP a.s. - hospodaření v 
lesích
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            



  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 36 (92%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření Dodatku č. 4 smlouvy o poskytování služeb (Služby hospodaření
  v lesích) mezi statutárním městem Pardubice, IČ 274046, a akciovou
  společností Služby města Pardubic a.s., IČ 25262572, se sídlem Hůrka
  1803, Bílé Předměstí, Pardubice, kterým se s účinností ke dni 1. 2.
  2020 mění jednotkové ceny některých druhů prací uvedených v příloze
  smlouvy. Dodatek č. 4 je přílohou tohoto usnesení.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít Dodatek č. 4 Smlouvy o poskytování služeb (Služby hospodaření
  v lesích) mezi statutárním městem Pardubice, IČ 274046, a akciovou
  společností Služby města Pardubic a.s., IČ 25262572, se sídlem Hůrka
  1803, Bílé Předměstí, Pardubice, kterým se s účinností ke dni 1. 2.
  2020 mění jednotkové ceny některých druhů prací uvedených v příloze
  smlouvy, a to ve
  znění, které je přílohou tohoto usnesení.
  Z: Ing. Martin Charvát
  T: 31.1.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 34 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 22:21:03                          
11. Dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu - PAP 
PARDUBICE o.p.s.
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            



  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 38 (97%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování služeb obecného
  hospodářského zájmu uzavřené dne 21.12.2016 mezi statutárním městem
  Pardubice a společností PAP PARDUBICE o.p.s., se sídlem Jiráskova
  2664, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02, IČ: 28825781, kterým
  bude rozšířena veřejná služba, jejímž výkonem je PAP PARDUBICE o.p.s.
  v plaveckém areálu Aquacentrum Pardubice městem pověřena, o zajištění
  provozu 25 metrového bazénu. Znění dodatku č. 1 je přílohou tohoto
  usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic



  Ukládá
  uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb obecného
  hospodářského zájmu uzavřené dne 21.12.2016 mezi statutárním městem
  Pardubice a společností PAP PARDUBICE o.p.s., se sídlem Jiráskova
  2664, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02, IČ: 28825781, dle bodu
  I. tohoto usnesení. Znění dodatku č. 1 je přílohou tohoto usnesení.
  Z: Charvát Martin, primátor města
  T: 28.2.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 35 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 22:34:45                          
   12. Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle "Rosického mostu"    
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            



  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 38 (97%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  projektový záměru realizace stavby Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe
  vedle "Rosického mostu" v souladu s Pravidly pro schvalování
  investičních záměrů. Projektový záměr je přílohou tohoto usnesení, kdy
  rozsah stavby je detailně vymezen projektovou dokumentací „Lávka pro
  pěší a cyklisty přes Labe vedle „Rosického mostu“, zpracovanou 08/2019
  společností TOP CON SERVIS s.r.o.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 36 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 22:36:14                          
13. Smlouva o poskytnutí dotace formou vyrovnávací platby pro PAP PARDUBICE 
o.p.s. na rok 2020
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        



  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 37 (95%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace na rok 2020 společnosti PAP PARDUBICE o.p.s., se
  sídlem Jiráskova 2664, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02, IČ:
  28825781,  ve výši  31,301.000,- Kč určené ke krytí rozdílu mezi
  náklady a výnosy vzniklých při realizaci služby obecného hospodářského
  zájmu (vyrovnávací platba).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2020 mezi statutárním
  městem Pardubice, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21
  Pardubice, IČ: 00274046, jakožto poskytovatelem, a společností PAP
  PARDUBICE o.p.s., se sídlem Jiráskova 2664, Zelené Předměstí,
  Pardubice, PSČ 530 02, IČ: 28825781, ve výši 31,301.000,- Kč určené ke
  krytí rozdílu mezi náklady a výnosy vzniklých při realizaci služby
  obecného hospodářského zájmu (vyrovnávací platba), ve znění přílohy
  tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2020 mezi statutárním
  městem Pardubice, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21
  Pardubice, IČ: 00274046, jakožto poskytovatelem, a společností PAP
  PARDUBICE o.p.s., se sídlem Jiráskova 2664, Zelené Předměstí,
  Pardubice, PSČ 530 02, IČ: 28825781, ve výši 31,301.000,- Kč určené ke
  krytí rozdílu mezi náklady a výnosy vzniklých při realizaci služby
  obecně hospodářského zájmu (vyrovnávací platba), ve znění přílohy
  tohoto usnesení.
  Z: Jana Koblížková, vedoucí ekon. odd.OMI
  T: 17.02.2020



______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 37 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 22:39:55                          
 14. Schválení dotační smlouvy na provoz MFA se společností RFP a.s.  
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Nehlasoval     
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Nehlasoval     
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Nehlasoval     
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 33 (85%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 3 (8%)



Omluveno: 1
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace společnosti Rozvojový fond Pardubice a. s., IČ: 252
  91 408, se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, třída Míru 90, ve výši
  13 mil. Kč určené ke krytí rozdílu mezi náklady a výnosy vzniklými při
  realizaci služeb obecného hospodářského zájmu (vyrovnávací platba) při
  provozu MFA v období r. 2020.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření smlouvy o poskytnutí dotace společnosti Rozvojový fond
  Pardubice a. s., IČ: 252 91 408, se sídlem Pardubice, Zelené
  Předměstí, třída Míru 90, ve výši 13 mil. Kč určené ke krytí rozdílu
  mezi náklady a výnosy vzniklými při realizaci služby obecného
  hospodářského zájmu (vyrovnávací platba) v rámci provozu MFA v období
  r. 2020. Znění smlouvy je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace se společností Rozvojový fond
  Pardubice, a. s., IČ 252 91 408, se sídlem Pardubice, Zelené
  Předměstí, třída Míru 90, dle bodu II. tohoto usnesení, ve znění,
  které je přílohou tohoto usnesení.
  T: 15. 2. 2020
  Z: PaedDr. Jan Mazuch
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 38 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 22:46:43                          
15. Závěrečná změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            



  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 36 (92%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001 - 035
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 502. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  3 080,8 tis. položka 42. "Dotace MMR - ZŠ Staňkova - odborné učebny -
  I. etapa" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje
  položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 502. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  7 002,6 tis. položka 41. "Dotace MMR - ZŠ Staňkova - odborné učebny -
  I. etapa" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
  položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 503. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 85,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky
  "Křižovatka ul. Bartoňova a Blahoutova - PD" (správce 1327 - Odbor
  dopravy).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje



  Rozpočtové opatření č. 503. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 11,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Program podpory dopravy" na kapitálové výdaje položky "Cyklostojany -
  centrální část města" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 504. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 7,2 tis. v rámci položky "PPvSZO - Lékařská
  péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením" z běžných transferů na
  běžné výdaje (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 505. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. z položky 312. "Předpokládaná
  dotace - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice" na položku 421. "Dotace
  MV - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice" (správce 914 - Kancelář
  tajemníka).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 505. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  300,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace Pk - Hasičské auto JSDH
  - MO VII Rosice" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové
  výdaje položky "Předpokládaná dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO VII
  Rosice" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 505. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "Dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO VII
  Rosice - předfinancování" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 505. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 263,6 tis. z položky 312. "Předpokládaný
  transfer z MO VII - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice" na položku 12.
  "Transfer z MO VII - Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice" (správce 598
  - Ekonomický odbor).
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 505. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  36,4 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer z MO VII - Hasičské
  auto JSDH - MO VII Rosice" a zároveň návrh na snížení výdajové části
  rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaný transfer z MO VII -
  Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice" (správce 914 - Kancelář
  tajemníka).
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 505. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 0,6 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na



  kapitálové výdaje položky "Transfer z MO VII - Hasičské auto JSDH - MO
  VII Rosice - předfinancování" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 505. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 38,5 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice - transfer MO VII" na běžné výdaje
  položky "Hasičské auto JSDH - MO VII Rosice - transfer MO VII"
  (správce 914 - Kancelář tajemníka).
  Návrh usnesení č. 005
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 506. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. z položky 312. "Předpokládaná
  dotace - Hasičské auto JSDH - MO I Střed" na položku 421. "Dotace MV -
  Hasičské auto JSDH - MO I Střed" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 506. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  300,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace Pk - Hasičské auto JSDH
  - MO I. Střed" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové
  výdaje položky "Předpokládaná dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO I
  Střed" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 506. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "Dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO I
  Střed- předfinancování" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 506. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 280,6 tis. z položky 312. "Předpokládaný
  transfer z MO I - Hasičské auto JSDH - MO I Střed" na položku 12.
  "Transfer z MO I - Hasičské auto JSDH - MO I Střed" (správce 598 -
  Ekonomický odbor).
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 506. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  19,4 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer z MO I - Hasičské auto
  JSDH - MO I Střed" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu
  kapitálové výdaje položky "Předpokládaný transfer z MO I - Hasičské
  auto JSDH - MO I Střed" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 506. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 0,6 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "Transfer z MO I - Hasičské auto JSDH - MO I
  Střed - předfinancování" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 506. Přesun finančních prostředků ve výdajové



  části rozpočtu ve výši Kč 38,5 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Hasičské auto JSDH - MO I Střed - transfer MO I" na běžné výdaje
  položky "Hasičské auto JSDH - MO I Střed - transfer MO I" (správce 914
  - Kancelář tajemníka).
  Návrh usnesení č. 006
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 507. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. z položky 312. "Předpokládaná
  dotace - Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice" na položku 421.
  "Dotace MV - Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice" (správce 914 -
  Kancelář tajemníka).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 507. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  300,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace Pk - Hasičské auto JSDH
  - MO VIII Hostovice" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu
  kapitálové výdaje položky "Předpokládaná dotace Pk - Hasičské auto
  JSDH - MO VIII Hostovice" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 507. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "Dotace Pk - Hasičské auto JSDH - MO VIII
  Hostovice - předfinancování" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 507. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 349,3 tis. z položky 312. "Předpokládaný
  transfer z MO VIII - Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice" na
  položku 12. "Transfer z MO VIII - Hasičské auto JSDH - MO VIII
  Hostovice" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 507. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  0,7 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer z MO VIII - Hasičské
  auto JSDH - MO VIII Hostovice" a zároveň snížení výdajové části
  rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaný transfer z MO VIII -
  Hasičské auto JSDH - MO VIII Hostovice" (správce 914 - Kancelář
  tajemníka).
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 507. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 0,6 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "Transfer z MO VIII - Hasičské auto JSDH -
  MO VIII Hostovice - předfinancování" (správce 914 - Kancelář
  tajemníka).
  Návrh usnesení č. 007
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 508. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  7,4 tis. položka 415. "Dotace od mezinárodních institucí - URBACT -



  Tech Revolution" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) a zároveň
  zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezeva
  rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  Návrh usnesení č. 008
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 509. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  1 081,5 tis. položka 412. "Převody mezi rozpočty obcí - platba za
  dojíždějící žáky" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) a
  zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  Návrh usnesení č. 009
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 510. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  2,0 tis. položka 412. "Veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení
  výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH"
  (správce 214 - Městská policie).
  Návrh usnesení č. 010
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 511. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  17,2 tis. položka 411. "Dotace MZ - Lentilka - klinická logopedie" a
  zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky
  "Dotace MZ - Lentilka - klinická logopedie" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 511. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  609,9 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Duha - projekt v rámci OP
  VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky
  "Dotace MŠMT - MŠ Duha - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 511. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  2 601,4 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ Družstevní - projekt v
  rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
  transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Družstevní - projekt v rámci OP
  VVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 011
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 512. Přesun finančních prostedků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 10 611,2 tis. z položka 23. "Předpokládaná
  dotace - Revitalizace Matičního jezera" a na položku 411."Dotace MŽP -
  Revitalizace Matičního jezera" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 512. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  6 605,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - Revitalizace
  Matičního jezera" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné



  výdaje položky "Revitalizace Matičního jezera - dotace" (správce 711
  Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 012
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 513. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  10,2 tis. položka 411. "Dotace z rozpočtu MZe - hospodaření v lesích"
  a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky
  "Hospodaření v lesích - dotace MZe" (správce 1015 - Odbor životního
  prostředí) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 513. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  19,9 tis. položka 411. "Dotace z rozpočtu MZe - hospodaření v lesích"
  a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky
  "Hospodaření v lesích - dotace MZe" (správce 1015 - Odbor životního
  prostředí) ve stejné výši.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 513. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  262,2 tis. položka 411. "Dotace z rozpočtu MZe - hospodaření v lesích"
  a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky
  "Hospodaření v lesích - dotace MZe" (správce 1015 - Odbor životního
  prostředí) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 013
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 514. Snížení financování rozpočtu ve výši Kč 35
  000,0 tis. položka 812. "Dlouhodobé financování - úvěry" a zároveň
  výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "MŠ Svítkov -
  výstavba nové MŠ (úvěr)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 514. Snížení financování rozpočtu ve výši Kč 60
  000,0 tis. položka 812. "Dlouhodobé financování - úvěry" a zároveň
  výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky ""ZŠ Svítkov -
  přístavba - realizace (úvěr)" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 514. Snížení financování rozpočtu ve výši Kč 4
  000,0 tis. položka 812. "Dlouhodobé financování - úvěry" a zároveň
  výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Revitalizace
  Letního stadionu - PD + ostatní služby (úvěr)" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 514. Snížení financování rozpočtu ve výši Kč 28
  776,0 tis. položka 812. "Dlouhodobé financování - úvěry" a zároveň
  výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Revitalizace
  Letního stadionu - výkupy pozemků (úvěr)" (správce 711 - Odbor majetku
  a investic).
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje



  Rozpočtové opatření č. 514. Snížení financování rozpočtu ve výši Kč
  117 000,0 tis. položka 812. "Dlouhodobé financování - úvěry" a zároveň
  výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Revitalizace
  Letního stadionu - stavební práce (úvěr)" (správce 711 - Odbor majetku
  a investic).
  Návrh usnesení č. 014
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 515. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  6 500,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - Náhrdelník na
  Chrudimce" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje
  položky "Náhrdelník na Chrudimce - dotace" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 515. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 2 918,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "Náhrdelník na Chrudimce - předfinancování
  dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic.
  Návrh usnesení č. 015
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 516. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  70,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - Regulační plán Mlýnský
  ostrov" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje
  položky "Regulační plán Mlýnský ostrov - dotace" (správce 811 - Odbor
  hlavního architekta) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 516. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Regulační plán Mlýnský ostrov - vlastní zdroje" (správce 811 - Odbor
  hlavního architekta) na kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva
  rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  Návrh usnesení č. 016
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 517. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 986,0 tis. v rámci položky "RFP - služby
  obecného hospodářského zájmu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie) z běžných výdajů na běžné transfery.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 517. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 3 100,0 tis. v rámci položky "RFP - služby
  obecného hospodářského zájmu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie) z běžných výdajů na běžné transfery.
  Návrh usnesení č. 017
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 518. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 3,0 tis. v rámci položky "Památník Zámeček"
  (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z kapitálových výdajů na



  běžné výdaje.
  Návrh usnesení č. 018
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 519. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  231,8 tis. položka 133. "Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního
  fondu" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 519. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  174,7 tis. položka 133. "Poplatky za odnětí pozemku plnící funkci
  lesa" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 519. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  397,8 tis. položka 135. "Příjmy žadatelů o řidičské oprávnění" a
  zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 519. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  329,0 tis. položka 136. "Správní poplatky - provozování živnosti" a
  zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 519. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  571,0 tis. položka 136. "Správní poplatky" a zároveň snížení výdajové
  části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce
  598 - Ekonomický odbor).
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 519. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  41,9 tis. položka 1382. "Zrušený odvod z loterií" a zároveň zvýšení
  výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu"
  (správce 598 - Ekonomický odbor).
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 519. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  12 099,3 tis. položka 1385. "Daň z technických her" a zároveň zvýšení
  výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu"
  (správce 598 - Ekonomický odbor).
  VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 519. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  1 687,3 tis. položka 1381. "Daň z hazardních her" a zároveň snížení
  výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu"
  (správce 598 - Ekonomický odbor).
  IX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 519. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  9 286,7 tis. položka 15. "Daň z nemovitosti" a zároveň zvýšení



  výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu"
  (správce 598 - Ekonomický odbor).
  Návrh usnesení č. 019
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 520. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  100,0 tis. položka 24. "TJ Synthesia - splátka zápůjčky" a zároveň
  snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva
  rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 520. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  10 000,0 tis. položka 24. "VaK Pardubice a.s. - splátka zápůjčky" a
  zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  Návrh usnesení č. 020
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 521. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  6 300,0 tis. položka 31. "Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic) a zároveň snížení výdajové
  části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu"
  (správce 598 - Ekonomický odbor).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 521. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  214,0 tis. položka 31. "Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku"
  (správce 914 - Kancelář tajemníka) a zároveň zvýšení výdajové části
  rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce
  598 - Ekonomický odbor).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 521. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  12 022,0 tis. položka 31. "Příjmy z prodeje pozemků" (správce 711 -
  Odbor majetku a investic) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
  kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 521. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  16 754,0 tis. položka 31. "Příjmy z prodeje bytů" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
  kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
  Ekonomický odbor).
  Návrh usnesení č. 021
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 522. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  8 099,7 tis. položka 11. "Daň z příjmů FO placená plátci (1,5 % dle
  zam.)" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 522. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč



  1 196,2 tis. položka 11. "Daň z příjmů FO placená plátci (závislá
  činnost)" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
  položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 522. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  911,4 tis. položka 11. "Daň z příjmů FO placená poplatníky" a zároveň
  zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva
  rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 522. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  4 351,9 tis. položka 11. "Daň z příjmů FO vybíraná srážkou" a zároveň
  zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva
  rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 522. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  10 985,6 tis. položka 11. "Daň z příjmů PO" a zároveň zvýšení výdajové
  části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce
  598 - Ekonomický odbor).
  Návrh usnesení č. 022
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 523. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  6 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - RPS Polabiny -
  Lidická, Ležáků, Partyzánů" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu
  kapitálové výdaje položky "Předpokládaná dotace - RPS Polabiny -
  Lidická, Ležáků, Partyzánů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 523. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  6 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaný transfer z MO II - RPS
  Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - předfinancování dotace" a
  zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky
  "Předpokládaný transfer z MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků,
  Partyzánů - předfinancování dotace" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 523. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  6 300,0 tis. položka 31. "Předpokládaný transfer z MO II - RPS
  Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" a zároveň snížení výdajové
  části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaný transfer z MO
  II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 523. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 2 480,5 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů -
  vlastní zdroje MO II - předfinancování" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).



  Návrh usnesení č. 023
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 524. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  150,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - Lesní hospodářské
  osnovy" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje
  položky "Lesní hospodářské osnovy - dotace" (správce 1015 - Odbor
  životního prostředí).
  Návrh usnesení č. 024
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 525. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  162,6 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - ÚS krajinné a sídelní
  zeleně ORP Pardubice" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu
  kapitálové výdaje položky "ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice
  - dotace" (správce 811 - Odbor hlavního architekta).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 525. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 26,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ÚS
  krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice - ostatní náklady" na
  kapitálové výdaje položky "ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice
  - vlastní zdroje" (správce 811 - Odbor hlavního architekta).
  Návrh usnesení č. 025
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 526. Přesun finančních prostředků ve výši Kč
  87,0 tis. z kapitálových transferů položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek
  na investice" na běžné transfery položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na
  provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 526. Přesun finančních prostředků ve výši Kč
  10,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na
  provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné
  výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
  odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 526. Přesun finančních prostředků ve výši Kč
  400,0 tis. z běžných transferů položky "MŠ Srdíčko - revitalizace
  zahrady - předfinancování dotace" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu"
  (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 026
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 527. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z běžných transferů položky
  "Dostihový spolek - záštita na Velkou pardubickou - předfinancování"
  (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na běžné výdaje položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o



  závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 527. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  5 000,0 tis. položka 23. "Dostihový spolek - záštita na Velkou
  Pardubickou - MZe" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu
  běžné transfery položky "Dostihový spolek - záštita na Vekou
  Pardubickou - MZe" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve
  stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 027
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 528. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  231,8 tis. položka 23. "ZŠ Waldorfská - vyúčtování energií" a zároveň
  návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 528. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 411,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ
  Waldorfská - příspěvek na provoz" na běžné výdaje položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  Návrh usnesení č. 028
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 529. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  54,0 tis. položka 412. "Dotace z rozpočtu Pk - prostředky požární
  ochrany" a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 412.
  "Dotace z rozpočtu Pk - prostředky požární ochrany - transfer MO VIII"
  (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 529. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  27,0 tis. položka 412. "Dotace z rozpočtu Pk - prostředky požární
  ochrany" a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 412.
  "Dotace z rozpočtu Pk - prostředky požární ochrany - transfer MO VII"
  (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 029
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 530. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  3 700,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - RPS Polabiny -
  Gagarinova - XV. etapa" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu
  kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Gagarinova - XV. etapa -
  dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 530. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  4 200,0 tis. položka 23. "Předpokládaný transfer MO II - RPS Polabiny
  - Gagarinova - XV. etapa" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu
  kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Gagarinova - XV. etapa -
  transfer MO II" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné
  výši.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic



  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 530. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  237,5 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - URBACT - Tech
  Revolution" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
  položky "URBACT - Tech revolution - dotace" (správce 1411 - Odbor
  rozvoje a strategie) ve stejné výši.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 530. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  3 600,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - Podpora integrace
  cizinců 2020" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
  položky "Podpora integrace cizinců 2020 - dotace" (správce 6131 -
  Odbor sociálních věcí) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 030
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 531. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  44,1 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - MAP rozvoje vzdělávání
  II" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky
  "MAP rozvoje vzdělávání II - dotace" (správce 914 - Kancelář
  tajemníka) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 531. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  1 023,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - MAP rozvoje
  vzdělávání II" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
  položky "MAP rozvoje vzdělávání II - dotace" (správce 1411 - Odbor
  rozvoje a strategie) ve stejné výši.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 531. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 70,2 tis. z běžných výdajů položky "MAP
  rozvozje vzdělávání II - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) na
  běžné výdaje položky "MAP rozvoje vzdělávání II - dotace" (správce
  1411 - Odbor rozvoje a strategie).
  Návrh usnesení č. 031
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 532. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  1 845,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - Pilotní ověření
  systému sociálního bydlení na lokální úrovni" a zároveň snížení
  výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Pilotní ověření systému
  sociálního bydlení na lokální úrovni - dotace" (správce 6131 - Odbor
  sociálních věcí) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 532. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  1 655,6,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - Pilotní ověření
  systému sociálního bydlení na lokální úrovni" a zároveň snížení
  výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Pilotní ověření systému
  sociálního bydlení na lokální úrovni - dotace" (správce 914 - Kancelář
  tajemníka) ve stejné výši.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje



  Rozpočtové opatření č. 532. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 655,6 tis. běžné výdaje položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
  položky "Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni
  - předfinancování dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
  Návrh usnesení č. 032
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 533. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  310,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - ITI - Zprostředkující
  subjekt Integrované územní investice" a zároveň snížení výdajové části
  rozpočtu běžné výdaje položky "ITI - Zprostředkující subjekt
  Integrované územní investice - dotace" (správce 914 - Kancelář
  tajemníka) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 533. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 183,2 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
  položky "ITI - Zprostředkující subjekt Integrované územní investice -
  předfinancování dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 533. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  503,6 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - ITI - Řízení Strategie
  integrované územní investice" a zároveň snížení výdajové části
  rozpočtu běžné výdaje položky "ITI - Řízení Strategie integrované
  územní investice - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie)
  ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 033
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 534. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1,4 tis. v rámci položky "Sociálně právní
  ochrana dětí" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných výdajů na
  běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 034
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 535. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 333,0 tis. v rámci položky "MŠ Grusova -
  rekonstrukce sociálního zařízení ve speciální třídě" (správce 711 -
  Odbor majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.
  Návrh usnesení č. 035
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 536. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" na běžné transfery položky "Platba daně z
  přidané hodnoty" (správce 598 - Ekonomický odbor).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      



                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 39 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 22:47:51                          
   16. Poskytnutí bezúročné zápůjčky - Péče o duševní zdraví, z.s.    
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 36 (92%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001



  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 1,000.000,-- Kč spolku Péče o
  duševní zdraví, z.s., IČ: 64242218, se sídlem Bělehradská 389,
  Pardubice, se splatností do 31. 5. 2020, která bude použita na
  financování provozních výdajů spolku Péče o duševní zdraví, z.s. Návrh
  smlouvy o zápůjčce je přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít smlouvu o zápůjčce dle bodu I. tohoto usnesení.
  Z: primátor města
  T: 31. 1. 2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 40 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 23:08:28                          
17. I. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            



  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Zdržel se      
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 34 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  ZmP ukládá RmP připravit pro projednání příští změny rozpočtu města
  navýšení o Kč 1 150,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Cyklostojany
  - centrální část města" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 41 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 23:09:04                          
17. I. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Zdržel se      
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Proti          
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            



  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 5 (13%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 023
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 24. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 970,0 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na
  rok 2020 na běžné výdaje položky "Analýza variant provozu MFA"
  (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 42 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 23:09:56                          
17. I. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Zdržel se      



  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 34 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001 - 019, 021, 022, 024 - 033
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 2. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků
  z rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 400,0 tis. do rozpočtu na rok 2020
  na běžné výdaje položky "Bytové domy - platby na energie BJ a NP"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 3. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků
  z rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 6 300,0 tis. do rozpočtu na rok 2020
  na kapitálové výdaje položky "Aquacentrum - výstavba 25m bazénu -
  II.etapa - občerstvení" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 4. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků
  z rozpočtu na rok 2019 ve výši Kč 1 250,0 tis. do rozpočtu na rok 2020
  na běžné výdaje položky "Pojištění veškerého majetku města" (správce
  711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 004



  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 5. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  235,7 tis. položka 411. "Souhrnný dotační vztah" a zároveň zvýšení
  výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu"
  (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 005
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 6. Snížení zapojení finančních prostředků z
  rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 2 270,2 tis. a
  zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky
  "Centrální polytechnické dílny a Gampa" (správce 1411 - Odbor rozvoje
  a strategie) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 006
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 7. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků
  z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 40,0 tis. na
  běžné transfery položky "Rezerva rady města Pardubic" (správce 598 -
  Ekonomický odbor).
  Návrh usnesení č. 007
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 8. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" na běžné transfery položky "Péče o duševní
  zdraví, z.s. - zápůjčka" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  Návrh usnesení č. 008
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 9. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z běžných výdajů položky "Senioři
  Pardubice" na běžné transfery položky "COK - příspěvek na provoz"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 009
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 10. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 103,0 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na
  rok 2020 na běžné výdaje položky "ZŠ Svítkov - přístavba ZŠ - PD a
  vybavení" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
  Návrh usnesení č. 010
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 11. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 168,4 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na
  rok 2020 na běžné výdaje položky "Pardubické adventní trhy" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
  Návrh usnesení č. 011
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 12. Přesun finančních prostředků ve výdajové



  části rozpočtu ve výši Kč 1 400,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "Letní stadion - demontáž ocelových tribun"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 12. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 2 700,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "Dostihové závodiště - montáž ocelových
  tribun" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 012
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 13. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  650,0 tis. položka 31. "Předpokládaný transfer MO IV - Rekonstrukce MK
  v ul. Plemenářský podnik v Nemošicích" a zároveň zvýšení výdajové
  části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce MK v ul.
  Plemenářský podnik v Nemošicích - transfer MO IV" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 13. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 6 850,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce MK v ul. Plemenářský podnik v
  Nemošicích" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 013
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 14. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 2
  500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a
  udržování" na kapitálové výdaje položky "BD Okrajová 294-295 - sanace
  balkónů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 014
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 15. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2019 do rozpočtu na rok
  2020 ve výši Kč 2 197,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Památník
  Zámeček - výkup pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 15. Přesun finančních ve výdajové části
  rozpočtu ve výši Kč 284,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové
  výdaje položky "Památník Zámeček - odborné restaurátorské práce"
  (správce 711 - Odbor rozvoje a strategie).
  Návrh usnesení č. 015
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 16. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. v rámci položky "NP - areál
  Červeňák - demolice objektu bývalých kasáren" (správce 711 - Odbor



  majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 16. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 550,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné
  výdaje položky "NP - areál Červeňák - demolice objektu bývalých
  kasáren" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 016
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 17. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ
  K Polabinám - rekonstrukce elektrorozvodů - PD" na kapitálové výdaje
  položky "ZŠ E. Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD" (správce
  711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 017
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 18. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné
  výdaje položky "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská - pozemky"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 018
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 19. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč
  232,0 tis. na kapitálové výdaje položky "NP - vratky přeplatků
  nájemcům NP a pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 019
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 20. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč
  15,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe od sídliště
  Závodu míru (Poseidon)" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 20. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč
  15,0 tis. na kapitálové výdaje položky "CS Cihelna - Žlutý pes"
  (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
  Návrh usnesení č. 021
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 22. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč
  655,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Památník Zámeček - expozice"
  (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 22. Zapojení nevyčerpaných finančních



  prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč
  22,2 tis. na běžné výdaje položky "Památník Zámeček - expozice"
  (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 22. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "Památník Zámeček - expozice" (správce 1411
  - Odbor rozvoje a strategie).
  Návrh usnesení č. 022
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 23. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 200,0 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na
  rok 2020 na běžné výdaje položky "DS - ocenění ochranných známek"
  (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
  Návrh usnesení č. 024
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 25. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 13 000,0 tis. v rámci položky "RFP a.s. -
  služby obecného hospodářského zájmu - MFA" z běžných výdajů na běžné
  transfery (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 025
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 26. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. v rámci položky "Místní akční plán
  rozvoje vzdělávání II" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných
  výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 26. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. v rámci položky "Pilotní ověření
  systému sociálního bydlení" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z
  běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 26. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. v rámci položky "Výkon sociální
  práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných výdajů na běžné
  transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 26. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. v rámci položky "Komunitní centrum
  Češkova a Komunitní centrum Husova" (správce 914 - Kancelář tajemníka)
  z běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje



  Rozpočtové opatření č. 26. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. v rámci položky "Sociálně právní
  ochrana dětí" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných výdajů na
  běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 26. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. v rámci položky "Státní příspěvek
  na výkon pěstounské péče" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných
  výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 026
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 27. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 2 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu
  na rok 2020 na běžné výdaje položky "Bytové domy - opravy volných BJ -
  realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 027
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 28. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 9 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu
  na rok 2020 na kapitálové výdaje položky "MŠ L. Matury - rekonstrukce
  kuchyně, gastro a přípravny jídel" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  Návrh usnesení č. 028
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 29. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
  položky "DDM Beta - výměna oken - PD" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  Návrh usnesení č. 029
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 30. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 870,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové transfery položky "DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na
  investici" (správce 1734 - Odbor školství, kultruy a sportu).
  Návrh usnesení č. 030
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 31. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  31 000,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - Lávka přes Labe
  vedle rosického mostu" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
  kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe vedle rosického mostu -
  dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 31. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  4 500,0 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer z MO VI - Svítkov -
  Lávka přes Labe vedle rosického mostu" a zároveň zvýšení výdajové



  části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe vedle
  rosického mostu - transfer MO VI - Svítkov" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic) ve stejné výši.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 31. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe vedle rosického mostu -
  ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 031
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 32. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 994,0 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na
  rok 2020 na kapitálové výdaje položky "Areál MAS Dukla - Dukla
  sportovní - odkup garáží" (správce 711 - Obor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 032
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 33. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 7 740,9 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu
  na rok 2020 na kapitálové výdaje položky "Areál MAS Dukla - Dukla
  sportovní" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
  Návrh usnesení č. 033
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 34. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "MAS Dukla sportovní" (správce 1411 - Odbor
  rozvoje a strategie).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 43 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 23:10:55                          
18. Pravidla pro poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování 
bezpečnosti
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            



  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Nehlasoval     
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Nehlasoval     
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 34 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Pravidla pro poskytování dotací z Programu prevence kriminality a
  zvyšování bezpečnosti pro rok 2020, která jsou přílohou návrhu
  usnesení č. 1.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 44 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 23:12:01                          
    19. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města    
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            



  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Nehlasoval     
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 35 (90%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh 001 - 003
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 498.600,-
  Kč se subjektem PROZRAK o.p.s., se sídlem Wintrova I 1123, 530 03
  Pardubice, IČO: 22855076, na realizaci projektu "Mít oči k vidění", ve
  znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 1.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic



  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem PROZRAK
  o.p.s., se sídlem Wintrova I 1123, 530 03 Pardubice, IČO: 22855076, na
  realizaci projektu "Mít oči k vidění", ve znění dle přílohy č. 1
  návrhu tohoto usnesení č. 1.
  Z: Iva Bartošová
  T: 31.03.2020
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 269.000,-
  Kč se subjektem PROZRAK o.p.s., se sídlem Wintrova I 1123, 530 03
  Pardubice, IČO: 22855076, na realizaci projektu "CIP - Centrum
  integrované péče pro děti s poruchami binokulárního vidění", ve znění
  dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 2.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem PROZRAK
  o.p.s., se sídlem Wintrova I 1123, 530 03 Pardubice, IČO: 22855076, na
  realizaci projektu "CIP - Centrum integrované péče pro děti s poruchou
  binokulárního vidění", ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto
  usnesení č. 2.
  Z: Iva Bartošová
  T: 31.03.2020
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000,-
  Kč se subjektem Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, se sídlem
  Košumberk 80, 538 54 Luže, IČO: 00183024, na realizaci projektu
  "Zdravá dětská noha", ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení
  č. 3.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem Hamzova
  odborná léčebna pro děti a dospělé, se sídlem Košumberk 80, 538 54
  Luže, IČO: 00183024, na realizaci projektu "Zdravá dětská noha", ve
  znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 3.
  Z: Iva Bartošová
  T: 31.03.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 45 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 23:19:44                          
         20. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu          
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            



  Fraňková Štěpánka                                        6   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Zdržel se      
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Nehlasoval     
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Nehlasoval     
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 012
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 3.600.000,- Kč
  subjektu BK Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené
  Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Provozní náklady
  A-týmu BK JIP Pardubice". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de
  minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z



  rozpočtu města ve výši 3.600.000,- Kč se subjektem BK Pardubice, a.s.,
  IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
  na realizaci projektu "Provozní náklady A-týmu BK JIP Pardubice" dle
  přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z
  rozpočtu města ve výši 3.600.000,- Kč se subjektem BK Pardubice, a.s.,
  IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
  na realizaci projektu "Provozní náklady A-týmu BK JIP Pardubice" dle
  přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová
  T: 31.03.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 46 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 23:20:15                          
         20. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu          
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            



  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 34 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001 - 011
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši
  2.850.000,- Kč subjektu Basketbalový klub Pardubice z.s., IČO:
  67441629, sídlo: V Ráji 311, 530 02 Pardubice na realizaci projektu
  "Činnost Basketbalového klubu Pardubice z.s.". Dotace nebude
  poskytnuta v režimu "de minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 2.850.000,- Kč se subjektem
  Basketbalový klub Pardubice z.s., IČO: 67441629, sídlo: V Ráji 311,
  530 02 Pardubice na realizaci projektu "Činnost Basketbalového klubu
  Pardubice z.s." dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 2.850.000,- Kč se subjektem
  Basketbalový klub Pardubice z.s., IČO: 67441629, sídlo: V Ráji 311,
  530 02 Pardubice na realizaci projektu "Činnost Basketbalového klubu
  Pardubice z.s." dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová
  T: 31.03.2020
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši
  1.200.000,- Kč subjektu Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473,
  sídlo: K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci
  projektu "Sportovní činnost mládežnických družstev". Dotace nebude
  poskytnuta v režimu "de minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 1.200.000,- Kč se subjektem Fotbalový
  klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, sídlo: K Vinici 1901, Zelené



  Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Sportovní činnost
  mládežnických družstev" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 1.200.000,- Kč se subjektem Fotbalový
  klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, sídlo: K Vinici 1901, Zelené
  Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Sportovní činnost
  mládežnických družstev" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová
  T: 31.03.2020
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši
  1.200.000,- Kč subjektu Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473,
  sídlo: K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci
  projektu "Provozní náklady mužstva "A"". Dotace nebude poskytnuta v
  režimu "de minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 1.200.000,- Kč se subjektem Fotbalový
  klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, sídlo: K Vinici 1901, Zelené
  Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Provozní náklady
  mužstva "A"" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 1.200.000,- Kč se subjektem Fotbalový
  klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, sídlo: K Vinici 1901, Zelené
  Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Provozní náklady
  mužstva "A"" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová
  T: 31.03.2020
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši
  3.800.000,- Kč subjektu FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo:
  Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na realizaci projektu
  "Sportovní činnost mládežnických družstev". Dotace nebude poskytnuta v
  režimu "de minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 3.800.000,- Kč se subjektem FK
  PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice,
  533 53 Pardubice na realizaci projektu "Sportovní činnost
  mládežnických družstev" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 3.800.000,- Kč se subjektem FK



  PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice,
  533 53 Pardubice na realizaci projektu "Sportovní činnost
  mládežnických družstev" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová
  T: 31.03.2020
  Návrh usnesení č. 005
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši
  900.000,- Kč subjektu FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie
  Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na realizaci projektu
  "Dívčí a ženský fotbal". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de
  minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 900.000,- Kč se subjektem FK
  PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice,
  533 53 Pardubice na realizaci projektu "Dívčí a ženský fotbal" dle
  přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 900.000,- Kč se subjektem FK
  PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice,
  533 53 Pardubice na realizaci projektu "Dívčí a ženský fotbal" dle
  přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová
  T: 31.03.2020
  Návrh usnesení č. 006
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši
  1.300.000,- Kč subjektu FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo:
  Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na realizaci projektu
  "Klubová akademie FK PARDUBICE". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de
  minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 1.300.000,- Kč se subjektem FK
  PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice,
  533 53 Pardubice na realizaci projektu "Klubová akademie FK PARDUBICE"
  dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 1.300.000,- Kč se subjektem FK
  PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice,
  533 53 Pardubice na realizaci projektu "Klubová akademie FK PARDUBICE"
  dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová
  T: 31.03.2020
  Návrh usnesení č. 007



  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši
  1.400.000,- Kč subjektu Nadační fond regionální Fotbalové akademie
  Pardubického kraje, IČO: 05092302, sídlo: 17. listopadu 258, Zelené
  Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Regionální
  fotbalová akademie Pardubického kraje". Dotace nebude poskytnuta v
  režimu "de minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 1.400.000,- Kč se subjektem Nadační
  fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje, IČO: 05092302,
  sídlo: 17. listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na
  realizaci projektu "Regionální fotbalová akademie Pardubického kraje"
  dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 1.400.000,- Kč se subjektem Nadační
  fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje, IČO: 05092302,
  sídlo: 17. listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na
  realizaci projektu "Regionální fotbalová akademie Pardubického kraje"
  dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová
  T: 31.03.2020
  Návrh usnesení č. 008
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši
  240.000,- Kč subjektu Univerzitní sportovní klub Pardubice, z.s., IČO:
  46494049, sídlo: Studentská 95, 532 10 Pardubice na realizaci projektu
  "podpora univerzitního sportu". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de
  minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 240.000,- Kč se subjektem Univerzitní
  sportovní klub Pardubice, z.s., IČO: 46494049, sídlo: Studentská 95,
  532 10 Pardubice na realizaci projektu "podpora univerzitního sportu"
  dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 240.000,- Kč se subjektem Univerzitní
  sportovní klub Pardubice, z.s., IČO: 46494049, sídlo: Studentská 95,
  532 10 Pardubice na realizaci projektu "podpora univerzitního sportu"
  dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová
  T: 31.03.2020
  Návrh usnesení č. 009
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši



  120.000,- Kč subjektu Pardubická sportovní organizace, z.s., IČO:
  60159910, sídlo: Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na
  realizaci projektu "Regionální olympiáda dětí a mládeže". Dotace
  nebude poskytnuta v režimu "de minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 120.000,- Kč se subjektem Pardubická
  sportovní organizace, z.s., IČO: 60159910, sídlo: Pernerova 1490,
  Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Regionální
  olympiáda dětí a mládeže" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 120.000,- Kč se subjektem Pardubická
  sportovní organizace, z.s., IČO: 60159910, sídlo: Pernerova 1490,
  Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Regionální
  olympiáda dětí a mládeže" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová
  T: 31.03.2020
  Návrh usnesení č. 010
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši
  15.100.000,- Kč subjektu HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO:
  60112476, sídlo: Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
  na realizaci projektu "Podpora mládežnického hokeje v roce 2020".
  Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 15.100.000,- Kč se subjektem HOCKEY
  CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 60112476, sídlo: Sukova třída 1735,
  Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Podpora
  mládežnického hokeje v roce 2020" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 15.100.000,- Kč se subjektem HOCKEY
  CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 60112476, sídlo: Sukova třída 1735,
  Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Podpora
  mládežnického hokeje v roce 2020" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová
  T: 31.03.2020
  Návrh usnesení č. 011
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši
  1.450.000,- Kč subjektu BK Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V
  Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu
  "Podpora sportu mládeže 2020 - projekt Golden Talents". Dotace nebude
  poskytnuta v režimu "de minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje



  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 1.450.000,- Kč se subjektem BK
  Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí,
  530 02 Pardubice na realizaci projektu "Podpora sportu mládeže 2020 -
  projekt Golden Talents" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 1.450.000,- Kč se subjektem BK
  Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí,
  530 02 Pardubice na realizaci projektu "Podpora sportu mládeže 2020 -
  projekt Golden Talents" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová
  T: 31.03.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 47 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 23:21:11                          
             21. Darování uměleckého díla z majetku města             
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            



  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 33 (85%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  darování uměleckého díla – plastiky s názvem Chemik sochaře Luboše
  Moravce - z majetku statutárního města Pardubice do vlastnictví
  Univerzity Pardubice, IČ: 0021675, se sídlem Pardubice, Studentská 95,
  PSČ 532 10. Znění darovací smlouvy tvoří přílohu tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít darovací smlouvu o bezúplatném převodu uměleckého díla -
  plastiky Chemika sochaře Luboše Moravce - z majetku statutárního města
  Pardubice do vlastnictví Univerzity Pardubice, IČ: 0021675, se sídlem
  Pardubice, Studentská 95, PSČ 532 10, ve znění, které tvoří přílohu
  tohoto usnesení.
  Z: Hruška Jaroslav, vedoucí OMI
  T: 31.3.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.01.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 48 - SCHVÁLENO                      
                          23.1.2020 23:21:58                          
  22. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            



  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Omluven        
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Španihelová Lenka                        Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 36 (92%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 1
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení
  Zastupitelstva města Pardubic uvedených v příloze usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________





Příloha _Projektové zá ěr  hod o e é ŘV ITI

klad é sta ovisko ŘV ITI

# Název projektu Výzva ositele ITI Žadatel Rozpočet Kč C)V Kč Příspěvek U ie 
Kč

Datu  rozhod utí
ŘV ITI + Stav projektu

1 Přestup í ter i ál veřej é doprav  v 
Přelouči 1. Přestup í uzl  v aglo era i Město Přelouč 24 700 484 24 700 484 20 367 147 15.11.2016

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

2 )avede í par iál í h trolej usů do provozu 
ěstské hro ad é doprav  v Pardu i í h

. Ekologi ká veřej á doprava 
Vozový park veřej é hro ad é 

dopravy) 

Doprav í pod ik 
ěsta Pardu i  a.s. 60 050 000 45 500 000 38 675 000 15.11.2016

Žádost o podporu 
staže a z výzv  )S ITI

3
Poříze í  kusů trolej usů s po o ý  

ateriový  poho e  pro účel  veřej é 
doprav  v Hrad i Králové

. Ekologi ká veřej á doprava 
Vozový park veřej é hro ad é 

dopravy) 

Doprav í pod ik 
ěsta Hrade  Králové, 

a.s.
75 000 000 72 000 000 61 200 000 15.11.2016

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

4
)výše í o hra  fo du a ko ple í řeše í 

ukládá í a zálohová í digitál í h doku e tů 
v SVK HK

. Pa ěťové i stitu e  a kultur í 
pa átk  K ihov Královéhrade ký kraj 15 000 000 15 000 000 12 750 000 15.11.2016

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

5 Depozitář pro Vý hodočeské uzeu  
v Pardu i í h

. Pa ěťové i stitu e a kultur í 
pa átk  Muzea Pardu i ký kraj 94 357 220 94 117 640 79 999 994 18.01.2017

Projekt v pl é f zi ké 
a fi a č í  realiza i

6 Prodlouže í trolej usové trati a o ratiště 
)á eček

. Ekologi ká veřej á doprava 
I frastruktura veřej é 
hro ad é doprav

Doprav í pod ik 
ěsta Pardu i  a.s. 24 033 284 19 862 218 16 882 885 18.01.2017

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

7 Prodlouže í trolej usové trati v Tr ové a 
Ohrazenici

. Ekologi ká veřej á doprava 
I frastruktura veřej é 
hro ad é doprav

Doprav í pod ik 
ěsta Pardu i  a.s. 48 755 081 40 293 456 34 249 437 18.01.2017

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

8
Multi odál í uzel veřej é doprav  v 
Pardu i í h - trakč í trolejové vede í 

trolej usové dráh

. Ekologi ká veřej á doprava 
I frastruktura veřej é 
hro ad é doprav

Doprav í pod ik 
ěsta Pardu i  a.s. 19 741 046 16 314 914 13 867 677 18.01.2017

Žádost o podporu 
espl ila pod í k  

vě ého hod o e í

9
Moder iza e od avova ího s sté u 

estují í h v ěstské hro ad é dopravě v 
Pardu i í h

. Doprav í tele atika Doprav í pod ik 
ěsta Pardu i  a.s. 36 300 000 30 000 000 25 500 000 15.03.2017

Projektový zá ěr 
staže  z výzv  ositele

10
Nový od avova í s sté  ěstské hro ad é 

doprav  v Hrad i Králové a pri ipu 
ezko takt í h čipový h karet

. Doprav í tele atika
Doprav í pod ik 

ěsta Hrade  Králové, 
a.s.

42 713 000 35 300 000 30 005 000 15.03.2017
Projektový zá ěr 

staže  z výzv  ositele

11 Nástav a díle  SPŠ Hrade  Králové
. I frastruktura střed í h a 

v šší h od or ý h škol – KHK 
část aglo era e

Královéhrade ký kraj 51 299 541 51 299 541 43 604 610 15.03.2017
Projekt v pl é f zi ké 

a fi a č í  realiza i

12
Střed í škola te h i ká a ře esl á – 

Ce tru  od or ého vzdělává í Chlu e  . 
Cidlinou

. I frastruktura střed í h a 
v šší h od or ý h škol – KHK 

část aglo era e
Královéhrade ký kraj 24 012 710 24 012 710 20 410 804 15.03.2017

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

13 Reko struk e la oratoří f zik , he ie a 
iologie VOSŽ a S)Š HK

. I frastruktura střed í h a 
v šší h od or ý h škol – KHK 

část aglo era e
Královéhrade ký kraj 11 785 647 11 785 647 10 017 800 15.03.2017

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

14
Reko struk e díle  pro ře esl é o or  a 

poříze í v ave í pro diesel otor  – SOŠ a 
SOU Vo elova Hrade  Králové

. I frastruktura střed í h a 
v šší h od or ý h škol – KHK 

část aglo era e
Královéhrade ký kraj 18 411 083 18 411 083 15 649 421 15.03.2017

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

15 SPŠ Chrudi  – stroj í v ave í škol í h 
díle

. I frastruktura střed í h a 
v šší h od or ý h škol – PCE 

část aglo era e
Pardu i ký kraj 19 700 000 19 700 000 16 745 000 15.03.2017

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

16 G áziu  Pardu i e Mozartova – 
i teraktiv í uče  ate atik

. I frastruktura střed í h a 
v šší h od or ý h škol – PCE 

část aglo era e
Pardu i ký kraj 8 900 000 8 900 000 7 565 000 15.03.2017

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

17 O hod í akade ie Chrudi  – reko struk e 
uče e  IT a přírodověd ý h před ětů

. I frastruktura střed í h a 
v šší h od or ý h škol – PCE 

část aglo era e
Pardu i ký kraj 8 700 000 8 700 000 7 395 000 15.03.2017

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

18 SPŠE a VOŠ Pardu i e – v ave í uče e  pro 
výuku oder í h prů slový h te h ologií

. I frastruktura střed í h a 
v šší h od or ý h škol – PCE 

část aglo era e
Pardu i ký kraj 15 000 000 15 000 000 12 750 000 15.03.2017

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

19 SPŠ stave í Pardu i e – oder iza e a 
v ave í truhlářský h díle  

. I frastruktura střed í h a 
v šší h od or ý h škol – PCE 

část aglo era e
Pardu i ký kraj 14 800 000 14 800 000 12 580 000 15.03.2017

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

20 G áziu  Holi e – reko struk e 
od or ý h uče e  a la oratoří

. I frastruktura střed í h a 
v šší h od or ý h škol – PCE 

část aglo era e
Pardu i ký kraj 7 000 000 7 000 000 5 950 000 15.03.2017

Projekt v pl é f zi ké 
a fi a č í  realiza i

21 SŠ auto o il í Holi e – oder iza e díle  
od or ého vý viku a pra e

. I frastruktura střed í h a 
v šší h od or ý h škol – PCE 

část aglo era e
Pardu i ký kraj 24 182 300 24 182 300 20 554 955 15.03.2017

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

22 SOŠ a SOU o hodu a služe  Chrudi  – 
v udová í díle  od or ého vý viku

. I frastruktura střed í h a 
v šší h od or ý h škol – PCE 

část aglo era e
Pardu i ký kraj 7 600 000 7 600 000 6 460 000 15.03.2017

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

23 Příhrádek Pardu i e . Pa ěťové i stitu e a kultur í 
pa átk  – Pa átk  Pardu i ký kraj 54 662 675 52 282 000 44 439 700 15.03.2017

Projekt v pl é f zi ké 
a fi a č í  realiza i

24

)říze í od or ý h uče e  a la oratoří pro 
výuku pol te h i ký h před ětů při 

Biskupské  g áziu Bohuslava Bal í a a 
)áklad í a ateřské škole Ja a Pavla II. 

v Hrad i Králové

. I frastruktura střed í h a 
v šší h od or ý h škol – KHK 

část aglo era e

Biskupství 
královéhrade ké 59 869 000 59 869 000 50 888 650 08.06.2017

Projekt ve f zi ké 
realizaci

25 Ku ěti ká hora Duša a Jurkoviče – ás íka 
dřeva

. Pa ěťové i stitu e a kultur í 
pa átk  – Pa átk  

Národ í pa átkový 
ústav 76 462 000 71 886 890 61 103 857 08.06.2017

Projekt v pl é f zi ké 
a fi a č í  realiza i

26 Stará voje ská plovár a Vi i e  . Ne otorová doprava - 
cyklodoprava

Statutár í ěsto 
Pardubice

14 668 718 9 279 894 7 887 910 08.06.2017
Projekt fi a č ě 

uko če  ze stra  ŘO
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27 Moder iza e udov  základ í škol  v 
Li ča e h pro výuku klíčový h ko pete í

. I frastruktura základ í h škol 
– KHK část aglo era e

)áklad í škola a 
ateřská škola 

Li ča
4 000 000 4 000 000 3 400 000 08.06.2017

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO
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28 IT4Bio . Předaplikač í výzku Univerzita Hradec 
Králové 44 000 000 44 000 000 37 400 000 08.06.2017

Žádost o podporu 
espl ila pod í k  

vě ého hod o e í

29
PERSONMED - Centrum rozvoje 

perso alizova é edi í  u věke  
pod í ě ý h o e o ě í

. Předaplikač í výzku Fakult í e o i e 
Hrade  Králové 39 422 353 39 422 353 33 509 000 08.06.2017

Projekt v pl é f zi ké 
a fi a č í  realiza i

30
Léčiva a edi í ské te h ologie - pře os 

poz atků ve výzku u a vývoji do 
předaplikač í sfér  DRUGTECH

. Předaplikač í výzku Univerzita Karlova 72 229 412 72 229 412 61 395 000 08.06.2017
Žádost o podporu 
espl ila pod í k  

vě ého hod o e í

31
Se zor  s v sokou itlivostí a ateriál  s 

ízkou hustotou a ázi pol er í h 
a oko pozitů – NANOMAT

. Předaplikač í výzku Univerzita Pardubice 70 539 116 70 539 116 59 958 249 08.06.2017
Projekt v pl é f zi ké 

a fi a č í  realiza i

32
Posilová í ezio orové spoluprá e ve 

výzku u a o ateriálů a při studiu jeji h 
úči ků a živé orga is  – NANOBIO

. Předaplikač í výzku Univerzita Pardubice 122 000 000 122 000 000 103 700 000 08.06.2017
Projekt v pl é f zi ké 

a fi a č í  realiza i

33 )Š Chlu e  ad Cidli ou – pol te h i ké 
vzdělává í a ez ariérový přístup 

. I frastruktura základ í škol – 
královéhrade ká část aglo era e

)Š Chlu e  ad 
Cidlinou

7 905 524 6 000 000 5 100 000 12.10.2017
Projekt fi a č ě 

uko če  ze stra  ŘO

34 )Š Všestar  – ástav a a přístav a udov  . 
stup ě čp.  

. I frastruktura základ í škol – 
královéhrade ká část aglo era e O e  Všestar 8 985 043 6 000 000 5 100 000 12.10.2017

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

35 C klostezka Svítkov – Sr ojed . Ne otorová doprava – 
cyklodoprava II

statutár í ěsto 
Pardubice

7 336 844 7 336 844 6 236 318 12.10.2017
Projekt fi a č ě 

uko če  ze stra  ŘO

36
C klostezka Hrade  Králové – Pardu i e: 

Stezka Me hu a Per íku Hrade  Králové – 
V soká ad La e

. Ne otorová doprava – 
cyklodoprava II

Svazek o í 
Hradu i ká la ská 40 000 000 40 000 000 34 000 000 12.10.2017

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

37
V udová í od or ý h uče e  a zajiště í 
v itř í ko ektivit  v udová h )Š Holi e, 

Holubova 47 

. I frastruktura základ í h škol 
– pardu i ká část aglo era e Město Holi e 5 397 683 4 464 366 3 794 711 12.10.2017

Projekt ve f zi ké 
realizaci

38

Moder iza e počítačový h uče e  )Š U 
Stadio u a reko struk e a v ave í 

he i ké la oratoře )Š Dr. J. Malíka včet ě 
zajiště í ez ariérovosti

. I frastruktura základ í h škol 
– pardu i ká část aglo era e Město Chrudi 4 312 745 4 304 631 3 658 937 12.10.2017

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

39 Revitaliza e udov  Muzea vý hod í h Če h . Pa ěťové i stitu e a 
pa átk  – Pa átk  II

Statutár í ěsto 
Hrade  Králové 90 000 000 90 000 000 76 500 000 12.10.2017

Projekt v pl é f zi ké 
a fi a č í  realiza i

40 Pokročilé ateriál  pro aplika e v 
kos i ké  prů slu I

. PODNIKOVÝ VÝ)KUM, VÝVOJ 
A INOVACE - APLIKACE

TOSEDA 48 400 000 40 000 000 28 000 000 12.10.2017
Projekt s práv í   

akte  o posk t utí 
podpory

41 Pokročilé ateriál  pro aplika e v 
kos i ké  prů slu II

. PODNIKOVÝ VÝ)KUM, VÝVOJ 
A INOVACE – pote iál TOSEDA 14 520 000 12 000 000 6 000 000 12.10.2017

Projekt s práv í   
akte  o posk t utí 

podpory

42

Spoluprá e U iverzit  Pardu i e a aplikač í 
sfér  v aplikač ě orie tova é  výzku u 

lokač í h, detekč í h a si ulač í h s sté ů 
pro doprav í a přeprav í pro es  – 

POSITRANS

. dlouhodo á ezisektorová 
spoluprá e Univerzita Pardubice 70 588 235 70 588 235 60 000 000 12.10.2017

Projekt v pl é f zi ké 
a fi a č í  realiza i

43 Výzku é a vývojové e tru  o alů . PODNIKOVÝ VÝ)KUM, VÝVOJ 
A INOVACE – pote iál TART s.r.o. 16 535 000 13 500 000 6 750 000 17.01.2018

Žádost o podporu 
epředlože a v 

ter í u do výzv  ŘO

44 C klotrasa podél uli e Pražské a ísto pro 
pře háze í a uli i Pražské

. Ne otorová doprava – 
cyklodoprava II

Statutár í ěsto 
Pardubice

3 113 880 2 445 753 2 078 890 17.01.2018
Projekt fi a č ě 

uko če  ze stra  ŘO

45 Moder iza e od or ý h uče e  )Š Láz ě 
Bohda eč - I. etapa

. I frastruktura základ í h škol 
– pardu i ká část aglo era e

Město Láz ě 
Bohda eč

7 290 474 6 000 000 5 100 000 17.01.2018
Projekt fi a č ě 

uko če  ze stra  ŘO

46 Od or é uče  a ko ektivita )Š Daši e . I frastruktura základ í h škol 
– pardu i ká část aglo era e Město Daši e 6 000 000 6 000 000 5 100 000 17.01.2018

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

47 Ka erový s sté  Pardu i e . Doprav í tele atika Říze í 
dopravy)

Statutár í ěsto 
Pardubice

16 281 168 12 179 623 10 352 680 17.01.2018
Podá a žádost o 

podporu

48 La oratoř virtuál í a rozšíře é realit  TC HK
. I frastruktura a služ  pro 
rozvoj pod iků – Služ  

infrastruktury, aktivita B, C, D

Statutár í ěsto 
Hrade  Králové 5 000 000 5 000 000 2 500 000 17.01.2018

Projektový zá ěr 
staže  z výzv  ositele

49 Revitaliza e ývalého ze ědělského o jektu 
v areálu ze ědělského družstva

. I frastruktura a služ  pro 
rozvoj pod iků – Ne ovitosti

UNION COSMETIC 
s.r.o.

64 226 739 53 079 950 18 577 982 17.01.2018
Projekt s práv í   

akte  o posk t utí 
podpory

50 V udová í školí ího střediska ve 
společ osti MONTS s.r.o.

. I frastruktura a služ  pro 
rozvoj pod iků – Školí í střediska MONTS s.r.o. 11 833 800 9 780 000 4 890 000 21.03.2018

Žádost o podporu 
staže a z výzv  ŘO

51 Rekonstrukce haly firmy Plastpartner spol. s. 
r. o., R itví 

. I frastruktura a služ  pro 
rozvoj pod iků – Ne ovitosti

Plastpartner spol. s. r. 
o.

4 000 000 3 305 785,12 1 487 603,30 21.03.2018
Projektový zá ěr 

staže  z výzv  ositele

52 Rekonstrukce nemovitosti firmy ELMONTIA
. I frastruktura a služ  pro 

rozvoj pod iků – Ne ovitosti ELMONTIA, a.s. 36 300 000 30 000 000 13 500 000 21.03.2018
Projektový zá ěr 

staže  z výzv  ositele

53 Výstav a hal  TNM PRINT . I frastruktura a služ  pro 
rozvoj pod iků – Ne ovitosti TNM PRINT s.r.o. 12 230 526 10 107 873 4 548 543 21.03.2018

Žádost o podporu 
uko če a ŘO

54 Ožive í pev osti Josefov . Pa ěťové i stitu e a kultur í 
pa átk  – Pa átk  III Město Jaro ěř 110 000 000 105 000 000 89 250 000 21.03.2018

Projektový zá ěr 
staže  z výzv  ositele
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55 )avede í par iál í h trolej usů do provozu 
ěstské hro ad é doprav  v Pardu i í h

. Ekologi ká veřej á doprava – 
Vozový park veřej é hro ad é 

dopravy II

Doprav í pod ik 
ěsta Pardu i  a.s. 63 984 880 47 000 000 39 950 000 21.03.2018

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

56
Nový od avova í s sté  ěstské hro ad é 

doprav  v Hrad i Králové a pri ipu 
ezko takt í h čipový h karet

. Doprav í tele atika II
Doprav í pod ik 

ěsta Hrade  Králové 
a.s.

42 713 000 35 300 000 30 005 000 21.03.2018
Žádost o podporu 

epředlože a v 
ter í u do výzv  )S

57 Reko struk e od or ý h uče e  a )áklad í 
škole Bratra ů Veverkový h 

. I frastruktura základ í h škol 
II – pardu i ká část aglo era e

Statutár í ěsto 
Pardubice

22 028 221   ,  14 979 255 21.03.2018
Projekt fi a č ě 

uko če  ze stra  ŘO

58 Reko struk e od or ý h uče e  a )áklad í 
škole Družstev í 

. I frastruktura základ í h škol 
II – pardu i ká část aglo era e

Statutár í ěsto 
Pardubice

27 841 030   ,  8 111 482 21.03.2018
Projekt fi a č ě 

uko če  ze stra  ŘO

59 Reko struk e od or ý h uče e  a )áklad í 
škole por. Eliáše 

. I frastruktura základ í h škol 
II – pardu i ká část aglo era e

Statutár í ěsto 
Pardubice

24 720 406   ,  14 368 766 21.03.2018
Projekt fi a č ě 

uko če  ze stra  ŘO

60 Reko struk e od or ý h uče e  a )áklad í 
škole Ohraze i e 

. I frastruktura základ í h škol 
II – pardu i ká část aglo era e

Statutár í ěsto 
Pardubice

25 494 592   ,  8 644 221 21.03.2018
Projekt fi a č ě 

uko če  ze stra  ŘO

61 Reko struk e od or ý h uče e  a )áklad í 
škole Spořilov 

. I frastruktura základ í h škol 
II – pardu i ká část aglo era e

Statutár í ěsto 
Pardubice

16 454 960   ,  13 539 529 21.03.2018
Projekt fi a č ě 

uko če  ze stra  ŘO

62 Reko struk e od or ý h uče e  a )áklad í 
škole Staňkova 

. I frastruktura základ í h škol 
II – pardu i ká část aglo era e

Statutár í ěsto 
Pardubice

26 946 604   ,  9 618 527 21.03.2018
Projekt fi a č ě 

uko če  ze stra  ŘO

63 Reko struk e od or ý h uče e  a )áklad í 
škole Studá ka 

. I frastruktura základ í h škol 
II – pardu i ká část aglo era e

Statutár í ěsto 
Pardubice

29 155 838   ,  14 955 031 21.03.2018
Projekt fi a č ě 

uko če  ze stra  ŘO

64 Reko struk e od or ý h uče e  a )áklad í 
škole )ávodu Míru 

. I frastruktura základ í h škol 
II – pardu i ká část aglo era e

Statutár í ěsto 
Pardubice

21 832 099   ,  14 830 946 21.03.2018
Projekt fi a č ě 

uko če  ze stra  ŘO

65 Moder iza e od or ý h uče e  )Š Láz ě 
Bohda eč – II. etapa 

. I frastruktura základ í h škol 
II – pardu i ká část aglo era e

Město Láz ě 
Bohda eč 7 531 433   6 391 433 21.03.2018

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

66 Moder iza e i frastruktur  v )Š 
Habrmanova 

. I frastruktura základ í h škol 
II – královéhrade ká část 

aglomerace

Statutár í ěsto 
Hrade  Králové 9 677 997   ,  8 226 298 21.03.2018

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

67 Moder iza e i frastruktur  v )Š Jiráskovo 
á ěstí 

. I frastruktura základ í h škol 
II – královéhrade ká část 

aglomerace

Statutár í ěsto 
Hrade  Králové 6 936 462   ,  5 895 992 21.03.2018

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

68 Moder iza e i frastruktur  v )Š Josefa 
Gočára 

. I frastruktura základ í h škol 
II – královéhrade ká část 

aglomerace

Statutár í ěsto 
Hrade  Králové 9 922 865   ,  8 434 435 21.03.2018

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

69 Moder iza e i frastruktur  v )Š Kukle  
. I frastruktura základ í h škol 

II – královéhrade ká část 
aglomerace

Statutár í ěsto 
Hrade  Králové 11 014 644   ,  9 362 447 21.03.2018

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

70 Moder iza e i frastruktur  v )Š M. 
Horákové 

. I frastruktura základ í h škol 
II – královéhrade ká část 

aglomerace

Statutár í ěsto 
Hrade  Králové   ,    ,  11 425 364 21.03.2018

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

71 Moder iza e i frastruktur  v )Š Nový 
Hrade  Králové 

. I frastruktura základ í h škol 
II – královéhrade ká část 

aglomerace

Statutár í ěsto 
Hrade  Králové   ,    ,  8 795 707 21.03.2018

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

72 Moder iza e i frastruktur  v )Š Plotiště 
. I frastruktura základ í h škol 

II – královéhrade ká část 
aglomerace

Statutár í ěsto 
Hrade  Králové   ,    ,  3 293 439 21.03.2018

Žádost o podporu 
epředlože a v 

ter í u do výzv  )S

73 Moder iza e i frastruktur  v )Š Pou hov 
. I frastruktura základ í h škol 

II – královéhrade ká část 
aglomerace

Statutár í ěsto 
Hrade  Králové   ,    ,  5 949 799 21.03.2018

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

74 Moder iza e i frastruktur  v )Š SEVER 
. I frastruktura základ í h škol 

II – královéhrade ká část 
aglomerace

Statutár í ěsto 
Hrade  Králové   ,    ,  10 914 626 21.03.2018

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

75 Moder iza e i frastruktur  v )Š SNP 
. I frastruktura základ í h škol 

II – královéhrade ká část 
aglomerace

Statutár í ěsto 
Hrade  Králové   ,    ,  8 006 940 21.03.2018

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

76 Moder iza e i frastruktur  v )Š Štefá ikova 
. I frastruktura základ í h škol 

II – královéhrade ká část 
aglomerace

Statutár í ěsto 
Hrade  Králové   ,   , 6 016 166 21.03.2018

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

77 Moder iza e i frastruktur  v )Š Štef ova 
. I frastruktura základ í h škol 

II – královéhrade ká část 
aglomerace

Statutár í ěsto 
Hrade  Králové   ,    ,  11 144 738 21.03.2018

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra  ŘO

78 )Š Klas – V udová í od or ý h uče e  
včet ě v udová í ez ariérovosti škol  

. I frastruktura základ í h škol 
II – pardu i ká část aglo era e

)áklad í škola a 
ateřská škola KLAS 

s.r.o.
16 788 691    11 619 276 20.06.2018

Projekt nebyl 
podpoře  

edostateč á aloka e 
výzv

79 Pol te h i ká uče a a uče a F zik  
)áklad í škol  Bože  Ně ové Jaro ěř 

. I frastruktura základ í h škol 
II – královéhrade ká část 

aglomerace

)áklad í škola Bože  
Ně ové Jaro ěř   ,    ,  4 317 120 20.06.2018

Projekt s práv í  
akte  o posk t utí 

podpory

80 Doprav í ter i ál v Jaro ěři . Přestup í uzl  v aglo era i II Město Jaro ěř 65 000 000 44 000 000 37 400 000 20.06.2018
Projekt v pl é f zi ké 

a fi a č í  realiza i

81 Ter i ál veřej é doprav  v Chrudi i . Přestup í uzl  v aglo era i II Město Chrudi 59 371 808 35 294 118 30 000 000 20.06.2018
Projekt ve f zi ké 

realizaci

82
Moder iza e od avova ího s sté u  

estují í h v ěstské hro ad é dopravě v 
Pardu i í h

. Doprav í tele atika III Doprav í pod ik 
ěsta Pardu i  a.s. 36 300 000 30 000 000 25 500 000 20.06.2018

Žádost o podporu 
epředlože a v 

ter í u do výzv  )S
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83 Revitaliza e zá e kého areálu Karlova 
Koruna v Chlumci nad Cidlinou

. Pa ěťové i stitu e a kultur í 
pa átk  – Pa átk  IV Ki ský dal Borgo, a.s. 119 066 773 94 116 460 79 998 991 20.06.2018

Projektový zá ěr 
staže  z výzv  

ositele, projekt uspěl 
v i dividuál í výzvě

84 Předaplikač í výzku  i ovativ í h léčiv a 
edi í ský h te h ologií I oMed . Předaplikač í výzku  II Univerzita Karlova 104 121 532 104 121 532 88 503 302 20.06.2018

Projekt ve f zi ké 
realizaci

85 IT4Neuro(degeneration) . Předaplikač í výzku  II Univerzita Hradec 
Králové 81 192 647 81 192 647 69 013 750 20.06.2018

Projekt ve f zi ké 
realizaci

86 Výzku  a vývoj odelu pro v užívá í a 
říze í fleet-shari gový h služe

. Pod ikový výzku , vývoj a 
i ova e – APLIKACE

Hi-Te h i ovač í klastr 
z.s.

42 740 000 34 000 000 23 800 000 20.06.2018

Žádost o podporu 
spl ila for ál í 

áležitosti a 
přijatel ost

87 Trolej usová trať Pod Strá í
. Ekologi ká veřej á doprava 

I frastruktura veřej é 
hro ad é doprav  II

Doprav í pod ik 
ěsta Hrad e Králové 

a.s.
19 329 750 12 025 000 10 221 250 20.06.2018

Žádost o podporu 
espl ila pod í k  

vě ého hod o e í

88 Výstav a ě ír  a ko eč é MHD Cihel a 
v Hrad i Králové

. Ekologi ká veřej á doprava 
I frastruktura veřej é 
hro ad é doprav  II

Doprav í pod ik 
ěsta Hrad e Králové 

a.s
18 150 000 6 300 000 5 355 000 20.06.2018

Žádost o podporu 
spl ila pod í k  

vě ého hod o e í s 
výhradou

89 Radarový s sté  pro detek i poze í h  a 
LSS vzduš ý h ílů

. Pod ikový výzku , vývoj a 
inovace - APLIKACE

RETIA, a.s. 41 987 000 40 580 000 22 116 100 13.-20.7.2018
Projekt v pl é f zi ké 

a fi a č í  realiza i

90 Rozšíře í výzku ý h  a vývojový h kapa it 
společ osti ELDIS Pardu i e, s.r.o.

. Pod ikový výzku , vývoj a 
i ova e - POTENCIÁL ELDIS Pardubice, s.r.o. 24 926 000 20 600 000 10 300 000 13.-20.7.2018

Projekt s práv í  
akte  o přiděle í 

podpory

91 Rozšíře í výzku ý h  a vývojový h kapa it 
společ osti RETIA, a. s.

. Pod ikový výzku , vývoj a 
i ova e - POTENCIÁL RETIA, a.s. 17 908 000 14 800 000 7 400 000 13.-20.7.2018

Projekt s práv í  
akte  o přiděle í 

podpory

92 Lávka u Aldisu . Ne otorová doprava - 
Cyklodoprava IV

Statutár í ěsto 
Hrade  Králové 55 000 000 53 000 000 45 050 000 17.10.2018

Žádost o podporu 
epředlože a v 

ter í u do výzv  )S

93
SMART uzeu : oder iza e depozitářů, 

te h i kého a te h ologi kého záze í 
Muzea vý hod í h Če h v Hrad i Králové

. Pa ěťové i stitu e a kultur í 
pa átk  - Muzea III Královéhrade ký kraj 305 800 000 235 294 118 200 000 000 17.10.2018

Projekt s práv í  
akte  o přiděle í 

podpory

94 )á ek Pardu i e – v užití a o ova 
zá e ký h e teriérů a i teriérů čp.  a čp. 

. Pa ěťové i stitu e a kultur í 
pa átk  - Pa átk  V

Pardu i ký kraj 121 000 000 111 764 706 95 000 000 17.10.2018
Projekt ve f zi ké 

realizaci

95 Ožive í pev osti Josefov . Pa ěťové i stitu e a kultur í 
pa átk  - Pa átk  V

Město Jaro ěř 146 000 000 105 000 000 89 250 000 17.10.2018
Projekt ve f zi ké 

realizaci

96 I telige t í říze í doprav  v Pardu i í h . Doprav í tele atika Říze í 
dopravy) III

Statutár í ěsto 
Pardubice

36 300 000 30 250 000 25 712 500 17.10.2018

Žádost o podporu 
spl ila for ál í 

áležitosti a 
přijatel ost

97 Propoje í klostezk  podél Ku ěti ké uli e 
s avazují í i klostezka i

. Ne otorová doprava - 
Cyklodoprava IV

Statutár í ěsto 
Pardubice

3 538 169 2 750 466 2 337 896 23.01.2019
Žádost o podporu 
staže a z výzv  )S

98 Náhrdel ík Chrudi k  úsek . Ne otorová doprava - 
Cyklodoprava IV

Statutár í ěsto 
Pardubice

17 194 933 7 279 192 6 187 314 23.01.2019
Žádost o podporu 

doporuče a k 
fi a ová í

99 Stezka pro pěší a klist  Pou hov - Pileti e . Ne otorová doprava - 
Cyklodoprava V

Statutár í ěsto 
Hrade  Králové 12 000 000 12 000 000 10 200 000 23.01.2019

Projekt ve f zi ké 
realizaci

100 Lávka pro pěší a klist  Poseido  - 
Pola i  - úsek 

. Ne otorová doprava - 
Cyklodoprava V

Statutár í ěsto 
Pardubice

48 500 000 40 000 000 34 000 000 17.04.2019
Žádost o podporu 

epředlože a v 
ter í u do výzv  )S

101 Stezka pro pěší a klist  Pileti e - Rusek . Ne otorová doprava - 
Cyklodoprava V

Statutár í ěsto 
Hrade  Králové 12 000 000 12 000 000 10 200 000 17.04.2019

Projekt ve f zi ké 
realizaci

102 Pardu i e, Opočí ek - ka aliza e 49. Ochrana vod
Vodovody a 

kanalizace Pardubice, 
a.s.

18 800 000 16 941 176 10 800 000 17.-20.02. 2019
Projekt s práv í  
akte  o přiděle í 

podpory

103
Nový od avova í s sté  ěstské hro ad é 

doprav  v Hrad i Králové a pri ipu 
ezko takt í h čipový h karet

. Doprav í tele atika IV
Doprav í pod ik 

ěsta Hrad e Králové, 
a.s.

42 713 000 35 300 000 30 005 000 17.04.2019
Žádost o podporu 

epředlože a v 
ter í u do výzv  )S

104 Trolej usová trať ve Stude tské uli i
. Ekologi ká veřej á doprava 

I frastruktura veřej é 
hro ad é doprav

Doprav í pod ik 
ěsta Pardu i  a.s. 12 500 000 10 000 000 8 500 000 17.04.2019

Žádost o podporu 
spl ila for ál í 

áležitosti a 
přijatel ost

105 Posíle í apáje í trolej usový h tratí v 
e tru Pardu i  o ovou ě ír  „Stadio “

. Ekologi ká veřej á doprava 
I frastruktura veřej é 
hro ad é doprav

Doprav í pod ik 
ěsta Pardu i  a.s. 22 500 000 18 000 000 15 300 000 17.04.2019

Žádost o podporu 
spl ila for ál í 

áležitosti a 
přijatel ost

106 I telige t í parkova í s sté  v Pardu i í h . Doprav í tele atika Říze í 
dopravy) IV

Statutár í ěsto 
Pardubice

66 550 000 36 300 000 30 855 000 17.04.2019
Žádost o podporu 

epředlože a v 
ter í u do výzv  ŘO

107 I telige t í doprav í s sté . Doprav í tele atika Říze í 
dopravy) IV

Statutár í ěsto 
Hrade  Králové 419 000 000 290 588 235 247 000 000 17.04.2019

Žádost o podporu 
epředlože a v 

ter í u do výzv  ŘO

108 Modifikova é pol er í s sté  eje  pro 
de tál í použití

. Pod ikový výzku , vývoj a 
inovace - APLIKACE II

SYNPO, ak iová 
společ ost 12 300 000 12 000 000 6 960 000 17.04.2019

V dá o V jádře í ŘV 
ITI

109 Vývoj ové ge era e áklad í h vozidel 
AVIA s elektropohonem

. Pod ikový výzku , vývoj a 
inovace - APLIKACE II

AVIA Motors s.r.o. 44 168 000 42 180 000 19 402 800 17.04.2019
V dá o V jádře í ŘV 

ITI
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110 Moder iza e pra ovišť pro výzku  a vývoj 
ve společ osti ELDIS Pardu i e, s.r.o.

. Pod ikový výzku , vývoj a 
i ova e - POTENCIÁL II ELDIS Pardubice, s.r.o. 34 122 000 28 200 000 14 100 000 17.04.2019

V dá o V jádře í ŘV 
ITI

111 Rozšíře í vývojový h kapa it společ osti 
AVIA Motors s.r.o.

. Pod ikový výzku , vývoj a 
i ova e - POTENCIÁL II AVIA Motors s.r.o. 37 752 000 31 200 000 15 600 000 17.04.2019

V dá o V jádře í ŘV 
ITI

112
Vývoj a aplika e iote h ologi ký h etod 

a ázi D iotisku pro v užití v tkáňové  
i že ýrství a oder í terapii

. Pod ikový výzku , vývoj a 
i ova e - POTENCIÁL II Bioinova s.r.o. 5 800 000 5 600 000 2 800 000 17.04.2019

Projektový zá ěr 
staže  z výzv  ositele

113
La oratoř pro VaV sli ová í pokročilé 
kera ik  z itridu hli íku v o hra é 

at osféře

. Pod ikový výzku , vývoj a 
i ova e - POTENCIÁL II ELCERAM a.s. 7 260 000 6 000 000 3 000 000 17.04.2019

V dá o V jádře í ŘV 
ITI

114
Rozšíře í stávají í výzku ě i ovač í 
kapa it  Ce tra a ostrukturova ý h 
pol erů v SYNPO, ak iová společ ost

. Pod ikový výzku , vývoj a 
i ova e - POTENCIÁL II

SYNPO, ak iová 
společ ost 14 800 000 12 200 000 6 100 000 17.04.2019

Žádost o podporu 
staže a z výzv  ŘO

115 Rozšíře í kapa it VaV e tra společ osti TL-
ULTRALIGHT s.r.o.

. Pod ikový výzku , vývoj a 
i ova e - POTENCIÁL II TL-ULTRALIGHT s.r.o. 67 560 000 60 000 000 30 000 000 17.04.2019

Žádost o podporu 
staže a z výzv  ŘO

116 Moder iza e ě ír  Nový Hrade  Králové
. Ekologi ká veřej á doprava 

I frastruktura veřej é 
hro ad é doprav

Doprav í pod ik 
ěsta Hrad e Králové, 

a.s.
27 830 000 23 000 000 19 550 000 17.-21.05.2019

Před ěž á žádost o 
podporu splnila 

pod í k  vě ého 
hod o e í

117 Trolej usová trať Dukla, vozov a – Hlav í 
ádraží

. Ekologi ká veřej á doprava 
I frastruktura veřej é 

hro ad é doprav  IV

Doprav í pod ik 
ěsta Pardu i  a.s. 54 450 000 45 000 000 38 250 000 17.-21.05.2019

Podá a žádost o 
podporu

118 Mě ír a  Plači e
. Ekologi ká veřej á doprava 

I frastruktura veřej é 
hro ad é doprav  IV

Doprav í pod ik 
ěsta Hrade  Králové, 

a.s.
26 620 000 22 000 000 18 700 000 17.-21.05.2019

Před ěž á žádost o 
podporu vrá e a k 
rozšíře í a pl ou 

žádost

119 Nové a pokročilé etod  hod o e í 
he i ký h látek

. Pod ikový výzku , vývoj a 
inovace - APLIKACE II

Výzku ý ústav 
orga i ký h s téz 

a.s.
32 500 000 32 500 000 18 102 500 19.06.2019

Žádost o podporu 
spl ila for ál í 

áležitosti a 
přijatel ost

120 V udová í hod íku v uli i Spojova í . Ne otorová doprava - 
Bezpeč ost doprav

statutár í ěsto 
Hrade  Králové 12 000 000 12 000 000 10 200 000 19.06.2019

Žádost o podporu 
spl ila for ál í 

áležitosti a 
přijatel ost

121 Moder iza e i frastruktur  v )Š Plotiště
.  I frastruktura základ í h 

škol – královéhrade ká část 
aglomerace

statutár í ěsto 
Hrade  Králové 5 557 496 5 557 496 4 723 872 19.06.2019

Projekt ve f zi ké 
realizaci

122 Reko struk e od or ý h uče e  a )áklad í 
škole Josefa Ressla

.  I frastruktura základ í h 
škol – pardu i ká část 

aglomerace

statutár í ěsto 
Pardubice

29 055 694 11 764 706 10 000 000 19.06.2019

Žádost o podporu 
spl ila for ál í 

áležitosti a 
přijatel ost

123  Reko struk e od or ý h uče e  a 
)áklad í škole Be ešovo á ěstí

.  I frastruktura základ í h 
škol – pardu i ká část 

aglomerace

statutár í ěsto 
Pardubice

23 840 412 11 764 706 10 000 000 19.06.2019

Žádost o podporu 
spl ila for ál í 

áležitosti a 
přijatel ost

124 Reko struk e od or ý h uče e  a )áklad í 
škole Du i a

.  I frastruktura základ í h 
škol – pardu i ká část 

aglomerace

statutár í ěsto 
Pardubice

44 061 284 11 764 706 10 000 000 19.06.2019
V dá o V jádře í ŘV 

ITI

125 )Š Klas – V udová í od or ý h uče e  
včet ě v udová í ez ariérovosti škol

.  I frastruktura základ í h 
škol – pardu i ká část 

aglomerace

)áklad í škola a 
ateřská škola KLAS 

s.r.o.
15 545 814 11 764 706 10 000 000 19.06.2019

Žádost o podporu 
doporuče a k 
fi a ová í

126 Reko struk e a oder iza e Pa át íku 
)á eček

. Pa ěťové i stitu e a kultur í 
pa átk  - Pa átk  VI

statutár í ěsto 
Pardubice

26 620 000 23 600 000 20 060 000 19.06.2019
Žádost o podporu 

epředlože a v 
ter í u do výzv  )S

127 Ku ěti ká hora - divadlo a hradě i v 
podhradí

. Pa ěťové i stitu e a kultur í 
pa átk  - Pa átk  VI

Národ í pa átkový 
ústav 70 788 236 70 588 236 60 000 001 19.06.2019

Podá a žádost o 
podporu

128 )výše í kvalit  a rozšíře í posk tova ý h 
služe  P-PINK pro MSP

. I frastruktura a služ  pro 
rozvoj pod iků - Služ  

infrastruktury - aktivita A, B, C, D   

Pardu i ký 
pod ikatelský 
i ku átor, z.ú.

5 000 000 5 000 000 2 500 000 19.06.2019
V dá o V jádře í ŘV 

ITI

129 Revitaliza e o jektu a Ja a Pala ha čp.  
a  pro u ístě í P-PINK

. I frastruktura a služ  pro 
rozvoj pod iků - Služ  

infrastruktury - aktivita A, B, C, D   

Pardu i ký 
pod ikatelský 
i ku átor, z.ú.

33 000 000 33 000 000 16 500 000 19.06.2019
V dá o V jádře í ŘV 

ITI

130 Ko strukč í pra oviště JHV – ENGINEERING 
s.r.o.

. I frastruktura a služ  pro 
rozvoj pod iků - Ne ovitosti IV

JHV - ENGINEERING 
s.r.o.

41 067 869 33 940 386 11 879 135 19.06.2019
Projektový zá ěr 

staže  z výzv  ositele

131 Reko struk e hal  NPK R itví . I frastruktura a služ  pro 
rozvoj pod iků - Ne ovitosti IV

SK - EKO Pardubice s. 
r. o.

38 405 400 31 740 000 14 283 000 19.06.2019
V dá o V jádře í ŘV 

ITI

132 C klostezka Koupaliště - Žlutý pes . Ne otorová doprava - 
Cyklodoprava VI

statutár í ěsto 
Pardubice

5 128 982 4 917 232 4 179 647 09.10.2019
V dá o V jádře í ŘV 

ITI

133 Ce trál í pol te h i ké díl
60. Infrastruktura pro 
efor ál í, záj ové a 
eloživot í vzdělává í

statutár í ěsto 
Pardubice

182 800 000 135 290 000 114 996 500 09.10.2019
V dá o V jádře í ŘV 

ITI

134 Auto ati ké lý  - silo a parter . Pa ěťové i stitu e a kultur í 
pa átk  - Pa átk  VI

Nada e Auto ati ké 
lý 85 573 500 82 350 000 69 997 500 09.10.2019

Žádost o podporu 
epředlože a v 

ter í u do výzv  )S

135 Galerie ěsta Pardu i . Pa ěťové i stitu e a kultur í 
pa átk  - Pa átk  VI

statutár í ěsto 
Pardubice

54 500 000 20 000 000 17 000 000 09.10.2019
Žádost o podporu 

epředlože a v 
ter í u do výzv  )S
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136 O ova Wi ter itzový h auto ati ký h 
lý ů pro krajskou galerii

. Pa ěťové i stitu e a kultur í 
pa átk  - Pa átk  VI Pardu i ký kraj 299 000 000 288 235 294 245 000 000 09.10.2019

Žádost o podporu 
epředlože a v 

ter í u do výzv  )S

137 Reko struk e areálu Je íkovi e, p.č. / . I frastruktura a služ  pro 
rozvoj pod iků - Ne ovitosti IV VIBROM spol. s.r.o. 65 182 700 53 870 000 24 241 500 09.10.2019

Podá a žádost o 
podporu

138 Doprav í ter i ál v Chlu i ad Cidli ou . Přestup í uzl  v aglo era i III Město Chlu e  ad 
cidlinou

34 266 559 31 229 000 26 544 650 09.10.2019
V dá o V jádře í ŘV 

ITI

139 Výzku  a vývoj v o lasti zpra ová í a 
ge erová í radarového sig álu

. Pod ikový výzku , vývoj a 
inovace - Aplikace III

ELDIS Pardubice, s.r.o. �39 700 000,00 38 800 000 22 116 000 09.10.2019
V dá o V jádře í ŘV 

ITI

140 Reko struk e a přestav a o jektu ývalé 
sauny

. I frastruktura a služ  pro 
rozvoj pod iků - Ne ovitosti V ELLA-CS, s.r.o. 31 460 000 25 000 000 8 750 000 09.10.2019

V dá o V jádře í ŘV 
ITI

141 )ajiště í kapa it  a kvalit  skupi ového 
vodovodu Pardubice

. Vod í hospodářství
Vodovody a 

kanalizace Pardubice, 
a.s.

637 777 157 527 088 560 336 018 957 25.10.2019
Podá a žádost o 

podporu

∑ 6 238 478 766 5 092 024 396 4 169 746 462

# Název projektu Výzva ositele ITI Žadatel Rozpočet Kč C)V Kč Příspěvek U ie 
Kč

Datu  rozhod utí
ŘV ITI - Stav projektu

1 Přístav a vý hod ího křídla škol  pro 
od or é uče  DELTA

. I frastruktura střed í h a 
v šší h od or ý h škol – PCE 

část aglo era e

DELTA – Střed í škola 
informatiky a 

eko o ie, )áklad í 
škola a Mateřská 

škola, s.r.o.

17 000 000 17 000 000 14 450 000 08.06.2017
Projekt v pl é f zi ké 

a fi a č í  realiza i

2 )áklad í škola Lhota pod Li ča  stave í 
úprav  a podkrov í vestav a 

. I frastruktura základ í škol – 
královéhrade ká část aglo era e

Obec Lhota pod 
Li ča 8 500 000 6 000 000 5 100 000 12.10.2017

Žádost o podporu 
espl ila pod í k  

vě ého hod o e í

3 Rozšíře í a oder iza e počítačové sítě )Š a 
MŠ Ne ha i e, okres Hrade  Králové 

. I frastruktura základ í škol – 
královéhrade ká část aglo era e

)Š a MŠ Ne ha i e, 
okres Hrade  Králové 1 200 000 1 200 000 1 020 000 12.10.2017

Projektová žádost 
epředlože a do 

výzv  )S ITI

4 Nástav a )Š a MŠ Fra tiška Škroupa, Osi e . I frastruktura základ í škol – 
královéhrade ká část aglo era e Obec Osice 11 000 000 6 000 000 5 100 000 12.10.2017

Projektová žádost 
staže a z výzv  )S ITI, 

projekt uspěl v 
i dividuál í výzvě

5 Ví eúčelové pol te h i ké díl  a uče a IT . I frastruktura základ í škol – 
královéhrade ká část aglo era e

O e  Před ěři e ad 
Labem

4 000 000 4 000 000 3 400 000 12.10.2017
Projekt fyzicky 

uko če

6 Výstav a od or ý h uče e  f zik  a he ie . I frastruktura základ í h škol 
II – pardu i ká část aglo era e

Bohe ia – Hotelová 
škola a Střed í 

pedagogi ká škola a 
)áklad í škola s.r.o.

10 423 600    8 775 060 20.06.2018
Projektový zá ěr 

euspěl ve výzvě 
nositele

7 Lávka pro pěší a klist  Poseido -Pola i  - 
úsek 

. Ne otorová doprava - 
Cyklodoprava III

Statutár í ěsto 
Pardubice

48 500 000 40 000 000 34 000 000 17.10.2018
Projektový zá ěr 

euspěl ve výzvě 
nositele

8
Úprav  pro e otorovou dopravu v 
prostoru )i ího stadio u a tras  a 

„Hučák“

. Ne otorová doprava - 
Cyklodoprava V

Statutár í ěsto 
Hrade  Králové 14 300 000 6 000 000 5 100 000 17.04.2019

Projektový zá ěr 
euspěl ve výzvě 

nositele

9
Úprav  pro e otorovou dopravu v 
prostoru )i ího stadio u a tras  a 

„Hučák“

. Ne otorová doprava - 
Cyklodoprava VI

Statutár í ěsto 
Hrade  Králové 14 300 000 6 000 000 5 100 000 17.04.2019

Projektový zá ěr 
euspěl ve výzvě 

nositele

∑ 129 223 600 86 200 000 82 045 060

zápor é sta ovisko ŘV ITI

# Název projektu Výzva ositele ITI Žadatel Rozpočet Kč C)V Kč Příspěvek U ie 
Kč

Datu  rozhod utí
ŘV ITI - Stav projektu

1 Přístav a vý hod ího křídla škol  pro 
od or é uče  DELTA

. I frastruktura střed í h a 
v šší h od or ý h škol – PCE 

část aglo era e

DELTA – Střed í škola 
informatiky a 

eko o ie, )áklad í 
škola a Mateřská 

škola, s.r.o.

17 000 000 17 000 000 14 450 000 08.06.2017
Projekt v pl é f zi ké 

i fi a č í  realiza i

2 )áklad í škola Lhota pod Li ča  stave í 
úprav  a podkrov í vestav a 

. I frastruktura základ í škol – 
královéhrade ká část aglo era e

Obec Lhota pod 
Li ča 8 500 000 6 000 000 5 100 000 12.10.2017

Žádost o podporu 
espl ila pod í k  

vě ého hod o e í

3 Rozšíře í a oder iza e počítačové sítě )Š a 
MŠ Ne ha i e, okres Hrade  Králové 

. I frastruktura základ í škol – 
královéhrade ká část aglo era e

)Š a MŠ Ne ha i e, 
okres Hrade  Králové 1 200 000 1 200 000 1 020 000 12.10.2017

Projektová žádost 
epředlože a do 

výzv  )S ITI

4 Nástav a )Š a MŠ Fra tiška Škroupa, Osi e . I frastruktura základ í škol – 
královéhrade ká část aglo era e Obec Osice 11 000 000 6 000 000 5 100 000 12.10.2017

Projektová žádost 
staže a z výzv  )S ITI, 

projekt uspěl v 
i dividuál í výzvě

5 Ví eúčelové pol te h i ké díl  a uče a IT . I frastruktura základ í škol – 
královéhrade ká část aglo era e

O e  Před ěři e ad 
Labem

4 000 000 4 000 000 3 400 000 12.10.2017
Projekt ve f zi ké 

realizaci

Poz á ka: Ve výzvá h ositele číslo  a  e lo "V jádře í ŘV ITI" práv ě závaz é



Příloha _Projektové zá ěr  hod o e é ŘV ITI

6 Výstav a od or ý h uče e  f zik  a he ie . I frastruktura základ í h škol 
II – pardu i ká část aglo era e

Bohe ia – Hotelová 
škola a Střed í 

pedagogi ká škola a 
)áklad í škola s.r.o.

10 423 600    8 775 060 20.06.2018
Projektový zá ěr 

euspěl ve výzvě 
nositele

7 Lávka pro pěší a klist  Poseido -Pola i  - 
úsek 

. Ne otorová doprava - 
Cyklodoprava III

Statutár í ěsto 
Pardubice

48 500 000 40 000 000 34 000 000 17.10.2018
Projektový zá ěr 

euspěl ve výzvě 
nositele

8
Úprav  pro e otorovou dopravu v 
prostoru )i ího stadio u a tras  a 

„Hučák“

. Ne otorová doprava - 
Cyklodoprava V

Statutár í ěsto 
Hrade  Králové 14 300 000 6 000 000 5 100 000 17.04.2019

Projektový zá ěr 
euspěl ve výzvě 

nositele

∑ 114 923 600 80 200 000 76 945 060

Poz á ka: Ve výzvá h ositele číslo  a  e lo "V jádře í ŘV ITI" práv ě závaz é



HARMONOGRAM VÝZEV OPPIK PRO ROK 2020

Spe ifi ký íl OPPIK Program
podpory

Opatře í/ 
Podopatře í ISg Příspěvek 

Unie (CZK)

Nositel ITI

Plá ova ý 
ter í

jed á í PS

Plá ova ý 
ter í

jed á í ŘV

Plá ova é 
vyhláše í 

výzvy

Plá ova é 
zaháje í  

příj u proj.
zá ěrů

Plá ova é 
uko če í 

příj u proj.
zá ěrů

.  )výšit i ovač í 
výko ost pod iků* Pote iál 2.2.1/2.2.1.B ? 01/2020 01/2020 01/2020 27.-31.1.2020 5.- 10.2.2020

.  )výšit i ovač í 
výko ost pod iků* Inovace 2.2.1/2.2.1.B ? 01/2020 01/2020 01/2020 27.-31.1.2020 5.- 10.2.2020

.  )výšit i ovač í 
výko ost pod iků* Aplikace 2.2.1/2.2.1.B ? 02/2020 02/2020 02/2020 2.-6.3.2020 9.-13.3.2020

.  )výšit i te zitu a 
úči ost spoluprá e
ve výzku u, vývoji a 

i ova í h*

Služ y 
infrastruktury, 

aktivity a, b, c, d
2.2.2/2.2.2.A ? 02/2020 02/2020 02/2020 2.-6.3.2020 9.-13.3.2020

.  )výšit využitel ost 
infrastruktury pro 

pod iká í*
Nemovitosti 2.2.1/2.2.1.C ? 02/2020 02/2020 02/2020 2.-6.3.2020 9.-13.3.2020

* Výzva ude vyhláše a pouze v případě dostateč é vol é aloka e pro realiza i projektů

Příloha _Har o ogra y výzev 



HARMONOGRAM VÝZEV IROP PRO ROK 2020

Spe ifi ký íl IROP -
aktivita

Opatře í/ 
Podopatře í

ISg
Příspěvek 
Unie (CZK)

Nositel ITI ZS ITI

Plá ova ý
ter í

jed á í PS

Plá ova ý
ter í

jed á í ŘV

Plá ova é 
vyhláše í 

výzvy

Plá ova é 
zaháje í  

příj u proj.
zá ěrů

Plá ova é 
uko če í 

příj u proj.
zá ěrů

Plá ova é 
vyhláše í 

výzvy

Plá ova é 
zaháje í  
příj u

žádostí o 
podporu

Plá ova é 
uko če í 

příj u
žádostí o 
podporu 

1.2 Cyklodoprava 1.1.4/1.1.4.A 40 000 000 02/2020 02/2020 02/2020 02/2020 02/2020 10/2022 9.3.2020 16.-19.3.2020
.  Bezpeč ost 

dopravy 1.1.4/1.1.4.A 3 000 000 02/2020 02/2020 02/2020 02/2020 02/2020 10/2022 9.3.2020 16.-19.3.2020

1.2 Telematika 1.1.3/1.1.3.A 55 505 000 02/2020 02/2020 02/2020 02/2020 02/2020 10/2022 9.3.2020 16.-19.3.2020

.  I frastruktura )Š 2.1.1/2.1.1.A 78 389 382 02/2020 02/2020 02/2020 02/2020 02/2020 10/2022 9.3.2020 16.-19.3.2020

1.2 Cyklodoprava 1.1.4/1.1.4.A 12 000 000 05/2020 05/2020 05/2020 05/2020 05/2020 10/2022 1.-4.6.2020 15.-18.6.2020

.  Ter i ály 1.1.2/1.1.2.A 118 022 804* 09/2020 09/2020 09/2020 09/2020 09/2020 10/2022 28.9.-2.10.2020 12.10.-16.10.2020
.  Bezpeč ost 

dopravy 1.1.4/1.1.4.A 19 000 000 09/2020 09/2020 09/2020 09/2020 09/2020 10/2022 28.9.-2.10.2020 12.10.-16.10.2020

* Aloka e výzvy ude avýše a po z ě ě Strategie žádost o z ě u ude podá a v led u 

Příloha _Har o ogra y výzev 



HARMONOGRAM VÝZEV OPD PRO ROK 2020

Spe ifi ký íl OPD 
- aktivita

Opatře í/ 
Podopatře í

Isg

Příspěvek U ie 
(CZK)

Nositel ITI ŘO

Plá ova ý 
ter í  

jed á í PS

Plá ova ý 
ter í

jed á í ŘV 

Plá ova é 
vyhláše í 

výzvy

Plá ova é 
zaháje í  

příj u proj.
zá ěrů

Plá ova é 
uko če í 

příj u proj.
zá ěrů

Plá ova ý 
ter í  

uko če í 
přij u 

před ěž ý h 
žádostí

Plá ova ý 
ter í  

uko če í 
přij u 
žádostí

Datum 
uko če í 

fyzi ké
realizace 
projektu

2.3 ITS 1.1.3/1.1.3.B 278 434 820 02/2020 02/2020 02/2020 05/2020 11/2020 12/2022 9.3.2020 16.-19.3.2020

Příloha _Har o ogra y výzev 



ALOKACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE VE STRATEGII

OP SC Alokace celkem v SITI 
(SC)

Alokace celkem v SITI 
(OP) Alokace celkem v SITI

IROP
1.2 614 400 000

2 157 360 000

3 717 640 000

2.4 626 300 000
3.1 916 660 000

OPD
1.4 171 830 000

486 330 000
2.3 314 500 000

OPŽP
1.1 10 800 000

200 000 000
1.2 189 200 000

OPVVV 1.2 413 950 000 413 950 000

OPPIK

1.1 321 614 040

460 000 000
1.2 58 500 000
2.1 0*
2.3 79 885 960
2.4 0*

* V rá i z ě y Strategie ITI pro ěhl přesu  elé aloka e v OP PIK z SC .  Školi í střediska  a .  Porade ství  do SC .  
(Nemovitosti)

Příloha _Přehled čerpá í Strategie ITI _



ÚSPĚŠNOST VÝ)EV NOSITELE ITI

OP SC
Projekty s rozhod utí  ŘV ITI

- klad ý ; 
- zápor ý  s ož ostí předlože í do výzvy )S ITI

Projekty vráce é ŘV ITI k dopracová í

IROP
1.2 567 709 772

2 477 516 611

4 198 816 461

0
0

32 250 000

2.4 669 456 797 0
3.1 1 240 350 043 0

OPD
1.4 180 876 249

494 796 429
0

0
2.3 313 920 180 0

OPŽP
1.1 10 800 000

346 818 957
0

0
1.2 336 018 957 0

OPVVV 1.2 513 479 301 513 479 301 0 0

OPPIK

1.1 242 547 400

366 205 164

0

32 250 000
1.2 21 500 000 32 250 000
2.1 0 0
2.3 97 267 764 0
2.4 4 890 000 0

Příloha _Přehled čerpá í Strategie ITI _



ÚSPĚŠNOST VÝ)EV NOSITELE ITI

OP SC
Projekty staže é žadatele  po vydá í 

rozhod utí ŘV ITI e o které epředložily 
projekt do výzvy )S/ŘO výzva již sko čila

Projekty s Vyjádře í  ŘV, ale ještě 
epředlože é a )S/ŘO

IROP
1.2 194 565 000

720 184 930

1 036 956 668

26 544 650
141 541 150

264 752 950

2.4 4 313 439 114 996 500
3.1 521 306 491 0

OPD
1.4 0

277 855 000
0

0
2.3 277 855 000 0

OPŽP
1.1 0

0
0

0
1.2 0 0

OPVVV 1.2 0 0 0 0

OPPIK

1.1 9 550 000

38 916 738

81 178 800

123 211 800
1.2 2 500 000 19 000 000
2.1 0 0
2.3 26 866 738 23 033 000
2.4 0 0

Příloha _Přehled čerpá í Strategie ITI _



ÚSPĚŠNOST VÝ)EV )S ITI A ŘO

OP SC Projekty předlože é k hod oce í  a 
)S ITI/ŘO

Projekty spl ily při hod oce í )S 
ITI for ál í áležitosti a pod í ky 

přijatel osti
Projekty s vyda ý  práv í  akte

IROP
1.2 327 971 435

1 531 806 730

2 795 521 868

257 278 892
1 384 544 

288

2 152 069 198

234 775 961

1 276 254 606

1 779 655 426

2.4 505 167 309 488 597 410 402 914 458

3.1 698 667 986 638 667 986 638 564 187

OPD
1.4 165 849 582

199 384 446
127 599 582

127 599 582
36 580 345

36 580 345
2.3 33 534 864 0 0

OPŽP
1.1 10 800 000

346 818 957
10 800 000

10 800 000
10 800 000

10 800 000
1.2 336 018 957 0 0

OPVVV 1.2 513 479 301 513 479 301 513 479 301 513 479 301 390 132 847 390 132 847

OPPIK

1.1 152 618 565

204 032 433

92 519 502

115 646 027

47 717 996

65 887 628

1.2 0 0 0

2.1 0 0 0

2.3 47 368 025 23 126 525 18 169 632

2.4 4 045 844 0 0

Příloha _Přehled čerpá í Strategie ITI _



ÚSPĚŠNOST VÝ)EV )S ITI A ŘO

OP SC Fyzicky uko če é projekty Projekt fi a č ě uko če  ze stra y ŘO

IROP

1.2 154 314 704

479 229 678

515 810 023

154 314 704

473 781 371

510 361 715

2.4 315 384 171 309 935 863

3.1 9 530 803 9 530 803

OPD
1.4 36 580 345

36 580 345
36 580 345

36 580 345
2.3 0 0

OPŽP 1.1 0
0

0
0

1.2 0 0
OPVVV 1.2 0 0 0 0

OPPIK

1.1 0

0

0

0
1.2 0 0
2.1 0 0
2.3 0 0
2.4 0 0

Příloha _Přehled čerpá í Strategie ITI _



ČERPÁNÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PROSINEC 9

OP Alokace celkem
v SITI (OP)

Projekty s 
rozhod utí  ŘV ITI 
(s ož ostí podá í 

úspěš é pl é 
žádosti

Projekty předlože é 
k hod oce í a )S 

ITI/ŘO

Projekty spl ily při 
hod oce í )S ITI/ŘO 
for ál í áležitosti a 

pod í ky 
přijatel osti

Projekty s vyda ý  
práv í  akte

IROP 2 157 360 000 2 477 516 611 1 531 806 730 1 384 544 288 1 276 254 606
OPD 486 330 000 494 796 429 199 384 446 127 599 582 36 580 345

OPŽP 200 000 000 346 818 957 346 818 957 10 800 000 10 800 000

OPVVV 413 950 000 513 479 301 513 479 301 513 479 301 390 132 847

OPPIK 460 000 000 366 205 164 204 032 433 115 646 027 65 887 628

Celkem 3 717 640 000 4 198 816 461 2 795 521 868 2 152 069 198 1 779 655 426

% 100 112,94 75,20 57,89 47,87

Počet projektů 146 111 95 79

Září 9 3 717 640 000 3 862 797 505 2 327 908 080 2 104 255 775 1 764 170 264

% 100 103,90 62,62 56,60 47,45

Počet projektů 145 104 90 75

Příloha _Přehled čerpá í Strategie ITI _



ČERPÁNÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PROSINEC 9

OP Alokace cekem
v SITI (OP)

Aktiv í projekty s 
rozhod utí  ŘV ITI 
(s ož ostí podá í 

úspěš é pl é žádosti  s 
aktuál ě z á ou výší 

přiděle é či požadova é 
dotace

Aktiv í projekty 
předlože é k hod oce í 

a )S ITI/ŘO s aktuál ě 
z á ou výší přiděle é či 

požadova é dotace

Projekty s vyda ý  
práv í  akte

IROP 2 157 360 000 1 518 105 841 1 376 564 691 1 276 254 606

OPD 486 330 000 175 295 519 175 295 519 36 580 345

OPŽP 200 000 000 346 818 957 346 818 957 10 800 000

OPVVV 413 950 000 390 132 847 390 132 847 390 132 847

OPPIK 460 000 000 255 243 418 132 031 618 65 887 628

Celkem 3 717 640 000 2 685 596 582 2 420 843 632 1 779 655 426

% 100 72,24 65,12 47,87

Počet projektů 110 98 79

Září 9 3 717 640 000 2 904 308 524 1 892 581 539 1 764 170 264

% 100 78,12 50,91 47,45

Počet projektů 121 92 75

Příloha _Přehled čerpá í Strategie ITI _



PŘEHLED VÝ)EV NOSITELE ITI

OP SC Vyhláše é výzvy 6-2019

IROP
1.2 680 497 180

2 709 593 981

5 391 365 381

2.4 606 000 000
3.1 1 423 096 801

OPD
1.4 251 323 405

684 758 225
2.3 433 434 820

OPŽP
1.1 50 800 000

240 000 000
1.2 189 200 000

OPVVV 1.2 577 295 939 577 295 939

OPPIK

1.1 776 727 940

1 179 717 235
1.2 168 775 000
2.1 0
2.3 226 219 735
2.4 7 994 560

Příloha _Přehled čerpá í Strategie ITI _



Počet P): Podpora EU:  ,  il. Kč Aloka e SITI:  ,  il. Kč 

1 669,00

192,85

346,82

414,68

281,75

73

10
2 6

19

0

20

40

60

80

0

400

800

1 200

1 600

2 000

IROP OPD OPŽP OPVVV OPPIK

Po
če

t P
)

Po
dp

or
a 

EU
 

il.
 K

č

Operač í progra

Aktiv í projektové zá ěry s Vyjádře í  ŘV ITI dle OP
výše podpory ve Vyjádře í ŘV ITI



Počet P):

Podpora EU: 
 ,  il. Kč 

Alokace SITI: 
 ,  il. Kč 

PCE
289 950 396,86

11%

HK
174 023 054,19

6%

PK
282 886 184,94

11%

KHK
285 702 697,78

11%

DPMP
138 567 594,95

5%DPMHK
104 338 810,57

4%

VŠ
357 018 841,95

13%

OSTATNÍ
1 053 109 001,25

39%

Aktiv í projektové zá ěry s Vyjádře í  ŘV ITI dle žadatelů
aktuál í z á á výše podpory EU



Počet P):

Podpora EU: 
 ,  il. Kč

Firma
583 062 375,15

56%Obec
223 796 722,03

21%

Škola
33 521 873,01

3%

Ji á i stituce
212 728 031,06

20%

Aktiv í projektové zá ěry s Vyjádře í  ŘV ITI dle žadatelů - OSTATNÍ
aktuál í z á á výše podpory EU
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IROP – PREDIKCE A PLNĚNÍ FINANČNÍCH MILNÍKŮ K . . 9

IROP Alokace ve 
Strategii

41,17% alokace
dle Strategie

Dle i for ací od 
žadatelů, z MS ITI 

a MS 2014+ 
(1/2019)

Dle i for ací od 
žadatelů, z MS ITI 

a MS 2014+ 
(5/2019)

Dle i for ací od 
žadatelů, z MS ITI 

a MS 2014+ 
(8/2019)

Dle aktuál ích 
dat z MS 2014+ 

SC 1.2 614 400 000 252 948 480 182 099 163 181 743 566 176 149 163 173 014 704
SC 2.4 626 300 000 257 847 710 390 425 066 378 657 318 379 732 140 373 986 424
SC 3.1 916 660 000 377 388 922 218 011 043 251 119 946 192 883 103 168 279 846

CELKEM 2 157 360 000 888 185 112 790 535 272 811 520 830 748 764 406 715 280 974

Dle fi a č ích plá ů předlože ých projektů v MS2014+ a projektových zá ěrů evidova ých
v MS ITI nositel konstatuje, že fi a č í il ík pro rok 2019 nebyl apl ě :
• elková alokace ve Strategii ITI ku ulativ ě pro IROP (SC 1.2, 2.4, 3.1): 2 157 360 000 Kč
• il ík 2019 – 41,17 % (tj. předlože é ŽoP k 31. 10. 2019): 888 185 112 Kč
• skuteč é pl ě í il íku 2019: 715 280 974 Kč

• do il íku hy í ŽoP v část e 172 904 138 Kč!!!

Příloha 4_ Pl ě í fi a č í h il íků



IROP – PREDIKCE PLNĚNÍ FINANČNÍCH MILNÍKŮ K . . 

IROP Alokace ve 
Strategii

55,44% alokace
dle Strategie

Dle i for ací od 
žadatelů, z MS ITI a 
MS 2014+ (8/2019)

Dle aktuál ích 
i for ací od žadatelů, 

z MS ITI a MS 2014+ 
SC 1.2 614 400 000 340 623 360 343 378 619 287 594 329
SC 2.4 626 300 000 347 220 720 452 494 708 470 195 707
SC 3.1 916 660 000 508 196 304 423 761 055 399 979 765

CELKEM 2 157 360 000 1 196 040 384 1 219 634 382 1 157 769 801

Dle fi a č ích plá ů předlože ých projektů v MS2014+ a projektových zá ěrů evidova ých
v MS ITI nositel avizuje vysoké riziko ož osti e apl ě í fi a č ího il íku pro rok 2020:
• elková alokace ve Strategii ITI ku ulativ ě pro IROP (SC 1.2, 2.4, 3.1): 2 157 360 000 Kč
• il ík 2020 – 55,44 % (tj. předlože é ŽoP k 31. 10. 2020): 1 196 040 384 Kč
• predikce nositele ITI pl ě í il íku 2020: 1 157 769 801 Kč

• do il íku již y í hy í k apl ě í 38 270 583 Kč

Příloha 4_ Pl ě í fi a č í h il íků



PŘEHLED P) MĚSTA PARDUBIC, 
DPMP, VAK a P-PINK

K 31. 12. 2019



MĚSTO PARDUBICE, DPMP A VAK V ITI
PROJEKTY S JIŽ VYDANÝM PRÁVNÍM AKTEM  

• ěsto Pardubice zatí získalo z ITI dotaci pro 11 projektů v částce 110 822 826 Kč
• DPMP zatí získal z ITI dotaci pro tři projekty v částce 76 526 095 Kč
• VAK dosud získal z ITI dotaci pro jeden projekt v částce 10 800 000 Kč



MĚSTO PARDUBICE, DPMP A VAK V ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE
PROJEKTY S JIŽ VYDANÝM PRÁVNÍM AKTEM  

Název projektu Datum 
podá í OP SC Žadatel C)V Kč Příspěvek EU Kč  -

přiděle á podpora Aktuál í stav projektu

Stará voje ská plovár a Vi i e 5 30.10.2017 IROP 1.2 Statutár í ěsto 
Pardubice 7 130 638 6 061 042 Projekt fi a č ě 

uko če  ze stra y ŘO

Cyklostezka Svítkov - Srnojedy 21.12.2017 IROP 1.2 Statutár í ěsto 
Pardubice 6 744 890 5 733 15 Projekt fi a č ě 

uko če  ze stra y ŘO
Cyklotrasa podél uli e Pražské a ísto pro 
pře háze í a uli i Pražské 15.03.2018 IROP 1.2 Statutár í ěsto 

Pardubice 1 897 235 1 612 650 Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra y ŘO

Reko struk e od or ý h uče e  a )áklad í 
škole Bratra ů Veverkový h 29.03.2018 IROP 2.4 Statutár í ěsto 

Pardubice 17 423 316 14 809 819    Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra y ŘO

Reko struk e od or ý h uče e  a )áklad í 
škole Družstev í 28.03.2018 IROP 2.4 Statutár í ěsto 

Pardubice 9 444 114 8 027 497 Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra y ŘO

Reko struk e od or ý h uče e  a )áklad í 
škole por. Eliáše 28.03.2018 IROP 2.4 Statutár í ěsto 

Pardubice 16 008 765 13 607 450 Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra y ŘO

Reko struk e od or ý h uče e  a )áklad í 
škole Ohraze i e 28.03.2018 IROP 2.4 Statutár í ěsto 

Pardubice 10 168 327 8 643 078 Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra y ŘO

Reko struk e od or ý h uče e  a )áklad í 
škole Spořilov 28.03.2018 IROP 2.4 Statutár í ěsto 

Pardubice 15 634 782 13 289 565 Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra y ŘO

Reko struk e od or ý h uče e  a )áklad í 
škole Staňkova 28.03.2018 IROP 2.4 Statutár í ěsto 

Pardubice 11 315 913   9 618 527 Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra y ŘO

Reko struk e od or ý h uče e  a )áklad í 
škole Studá ka 28.03.2018 IROP 2.4 Statutár í ěsto 

Pardubice 17 594 154 14 955 031 Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra y ŘO

Reko struk e od or ý h uče e  a )áklad í 
škole )ávodu Míru 28.03.2018 IROP 2.4 Statutár í ěsto 

Pardubice 17 017 660 14 465 011 Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra y ŘO

)avede í par iál í h trolej usů do provozu 
ěstské hro ad é dopravy v Pardu i í h 26.06.2018 IROP 1.2 Doprav í pod ik ěsta 

Pardubic a.s. 46 995 000 39 945 750 Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra y ŘO

Prodlouže í trolej usové trati a o ratiště 
)á eček 29.09.2017 OPD 1.4 Doprav í pod ik ěsta 

Pardubic a.s 12 771 475 10 855 754 Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra y ŘO

Prodlouže í trolej usové trati v Tr ové a 
Ohrazenici 29.09.2017 OPD 1.4 Doprav í pod ik ěsta 

Pardubic a.s 30 264 225 25 724 591 Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra y ŘO

Pardubice, Opočí ek - kanalizace 28. 2. 2019 OPŽP . Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s. 16 941 176 10 800 000 Projekt s vyda ý  

práv í  akte

Celke  15 projektů 11 + 3 + 1 237 351 670 198 148 921



MĚSTO PARDUBICE, DPMP, VAK A P-PINK V ITI
7 PZ ěsta je v procesu hod oce í na ŘO/)S ITI (63 393 486 Kč
• Ka erový systé Pardubice (10 352 680 Kč
• I telige t í říze í dopravy v Pardu i í h (23 182 184 Kč
• Náhrdel ík Chrudimky úsek 66) (5 678 975 Kč
• Cyklostezka Koupaliště - Žlutý pes (4 179 647 Kč
• Rekonstrukce od or ý h uče e na )Š Josefa Ressla (10 000 000 Kč
• Rekonstrukce od or ý h uče e na )Š Dubina (10 000 000 Kč
• Rekonstrukce od or ý h uče e na )Š Be ešovo á ěstí (10 000 000 Kč
3 PZ DPMP jsou v procesu hod oce í na ŘO (62 041 500 Kč
• Trolej usová trať ve Stude tské ulici (8 491 500 Kč
• Posíle í apáje í trolej usový h tratí v centru Pardubic obnovou ě ír y „Stadio “

(15 300 000 Kč
• Trolej usová trať Dukla, vozovna – Hlav í ádraží (38 250 000 Kč
1 PZ VAK je v procesu hod oce í na ŘO (336 018 957 Kč
• )ajiště í kapacity a kvality skupi ového vodovodu Pardubice
1 PZ ěsta á Vyjádře í ŘV ITI (114 996 500 Kč
• Ce trál í polyte h i ké díl y
2 PZ P-PINK ají Vyjádře í ŘV ITI (19 000 000 Kč
• )výše í kvality a rozšíře í poskytova ý h služe P-PINK pro MSP (2 500 000 Kč
• Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro u ístě í P-PINK (16 500 000 Kč



MĚSTO PARDUBICE, DPMP, VAK A P-PINK V ITI
CELKEM „ŽIVÉ“ PROJEKTY

• Město Pardubice
• 19 projektů
• Dotace EU: 299 212 812 Kč
• Celkové výdaje: 574 258 664 Kč

• Doprav í podnik ěsta Pardubic
• 6 projektů
• Dotace EU: 138 567 595 Kč
• Celkové výdaje: 226 223 245 Kč

• Vodovody a kanalizace Pardubice
• 2 projekt
• Dotace EU: 346 818 957 Kč
• Celkové výdaje: 660 499 149 Kč

• P-PINK
• 2 projekty
• Dotace EU: 19 000 000 Kč
• Celkové výdaje: 38 000 000 Kč

• Celkem
• 29 projektů
• Dotace EU: 803 599 364 Kč
• Celkové výdaje: 1 498 981 058 Kč



PŘÍLOHA USNESENÍ č. 1 

Návrh upraveného dalšího postupu: 

Zastupitelstvo města Pardubic 21. 6. 2018 mj. schválilo usnesení Z/2642/2018: 

• záměr zahájit přípravu veřejné zakázky na pokračování projekčních prací projektu DUKLA 
SPORTOVNÍ s těmito principy: 

o 1. Zadávací podmínky budou obsahovat zásadní požadavek, který umožní aktivovat 
část smlouvy na projekční práce ve chvíli, kdy Zastupitelstvo města Pardubic schválí 
pokračování projekčních prací pro vybranou etapu, a to včetně vyčlenění částky na 
projektování dané etapy v rozpočtu města. 

o 2. Projekční práce budou v rozsahu etapa 2 (atletický stadion) a etapa 3 (multifunkční 
hala a víceúčelová hala) dle Dopracovaného návrhu stavby (únor 2018), který je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

o 3. Projekční práce pro etapu 2 a etapu 3 budou v minimálním rozsahu: a) dokumentace 
pro stavební povolení; b) inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení; c) 
dokumentace pro provádění stavby; d) součinnost při výběru zhotovitele stavby; e) 
autorský dozor; f) projekt interiéru; g) autorský dozor. 

Projektový tým se proto v návaznosti na schválené usnesení a na prezentaci projektu 24. 9. 2019 na 
semináři pro zastupitele města rozhodl připravit návrh dalšího postupu: 

1. Předložit v ZmP 1/2020 tuto zprávu a souběžně předložit požadavek vyčlenění položky do 
změny rozpočtu města, která umožní zahájení veřejné zakázky na rozšíření projekčních prací 
(viz níže). 

2. Vzhledem k vývoji projektu projektový tým navrhuje tento postup: 
a. Dle uzavřené Smlouvy ze dne 26. 10. 2017 a Dodatku č. 1, který zahrnuje Etapu 1 a 

1+ (viz příloha č. 2 důvodové zprávy), získat na tyto etapy pravomocné stavební 
povolení (předpoklad vydání duben/květen 2020 – viz výše).  

b. Uzavřít Dodatek č. 2, který umožní pokračovat v projekčních pracích do úrovně 
dokumentace pro provedení stavby (DPS) na projekt pouze v tomto rozsahu: 
rekonstrukce stávající basketbalové haly, výstavba nových šatech, tělocvičen pro 
úpolové sporty, posilovny, recepce, vrhačské louky, dvorany se sportovním hřištěm, 
nového severo-jižního průchodu areálem pro chodce a cyklisty, parkování u stávající 
atletické tribuny atd. (viz příloha č. 1 důvodové zprávy, obr. 1). 

c. Dodatek č. 2 tak povede k pozastavením projekčních prací na DPS pro atletickou 
halu, která bude mít v průběhu roku 2020 pravomocné stavební povolení (viz příloha 
č. 1 důvodové zprávy, obr. 2). V rozpočtu pro rok 2020 by tak došlo k úspoře čerpání 
na DPS pro atletickou halu ve výši cca 2,5 mil. Kč, které jsou v současné době již 
schváleny ZmP.  

d. Na základě usnesení ZmP Z/2642/2018 ze dne 21. 6. 2018 a na základě schválených 
principů veřejné zakázky vypsat otevřené výběrové řízení na pokračování projekčních 
prací, které povede k vysoutěžení projekční kanceláře na všechny zbývající etapy, na 
které je v tuto chvíli zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí – včetně 
pravomocného územního rozhodnutí (viz příloha č. 1 důvodové zprávy, obr. 3, 4 a 5). 
Po dokončení veřejné zakázky v nové smlouvě aktivovat projekční práce na 
multifunkční hale (viz příloha č. 1 důvodové zprávy, obr. 3). Propočet nákladů v 
rozsahu DSP + DPS + autorský dozor + inženýring na multifunkční halu je 10 mil. Kč, 



výslednou cenu ale určí až dané výběrové řízení. Reálné čerpání v roce 2020 z částky 
10 mil. Kč na zpracování první části této dokumentace (DSP) jsou cca 2-3 mil. Kč.   
 

Tento postup umožní: 

1. Do konce roku 2020 mít dokončenou realizační projektovou dokumentaci (včetně 
položkového rozpočtu) na rekonstrukci a výstavbu „srdce-jádra“ areálu (rekonstrukce 
stávající basketbalové haly, výstavba nových šatech, tělocvičen pro úpolové sporty, 
posilovny, recepce, vrhačské louky, dvorany se sportovním hřištěm, nového severo-jižního 
průchodu areálem pro chodce a cyklisty, parkování u stávající atletické tribuny atd.) (viz 
příloha č. 1 důvodové zprávy, obr. 1). Tato etapa projektu je dále nedělitelná, ale následně 
umožní k tomuto jádru postupně připojovat další části projektu (například atletickou nebo 
multifunkční halu). Tento projekt bude na konci roku 2020 připraven k realizaci (k vypsání 
veřejné zakázky na generálního dodavatele stavby) a může usilovat o získání dotace, 
například z MŠMT nebo Národní sportovní agentury (NSA) na výstavbu nové sportovní 
infrastruktury. 

2. V první polovině 2021 budou na stejné úrovni (pravomocné stavební povolení) zpracovány 
další dvě etapy – atletická hala a multifunkční hala (viz příloha č. 1 důvodové zprávy, obr. 2 a 
3). Vzhledem k možnému vývoji v oblasti dotační politiky (MŠMT a NSA) může v tento čas 
město rozhodnout o další prioritizaci jednotlivých etap, a to dle rozhodnutí zastupitelů ve 
vazbě na možnosti získání dotace od výše zmíněných donátorů.   

 

V současné době zároveň probíhají intenzivní jednání se zástupci nově založené Národní sportovní 
agentury o možnosti podpory tohoto projektu. NSA pozitivně hodnotí mj. komplexnost řešeného 
území, rozsah sportovních aktivit, které by se v areálu měly odehrávat, stav přípravy i možnost 
etapizace. Tento projekt by zároveň měl splňovat představy NSA o regionálním sportovním centru. 
Zároveň město Pardubice jedná se zástupci Pardubického kraje o možnosti zapojení do projektu. 
Mezi první kroky by měla patřit příprava memoranda o spolupráci.  

 

ZÁVĚR 

Předkladatelé i zpracovatel zprávy doporučují z důvodu možného vyššího potenciálu získání dotace 
na jednotlivé etapy (předpokládaný limit dotace na jeden projekt bude 150 mil. Kč – při realizaci 
projektu po ucelených a funkčních etapách je prověřována možnost čerpání dotací na jednotlivé 
etapy) schválení tohoto postupu.  

 

 



1. strana 

 

Dodatek č. 4  Příkazní smlouvy 
(Provozování veřejných pohřebišť) 

 
číslo smlouvy příkazníka: SmP – SH – 1/2016 

 
uzavřené mezi smluvními stranami 

podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
dne 19. 1. 2016 (dále též „příkazní smlouva“) 

 
 
Smluvní strany: 
 
Statutární město Pardubice 
Sídlo:     Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
IČ:    002 74 046    
DIČ:    CZ274046 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  326561/0100 
Zastoupené  
Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
 
 
(dále též: „příkazce“) 
 
 
a 
 
 
Obchodní firma: Služby města Pardubic a.s. 
Sídlo:    Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice 
IČ:    252 62 572    
DIČ:    CZ 25262572 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:   123553/5500  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 1527 
Zastoupená 
                                                předsedou představenstva 
                                                místopředsedou představenstva 
 
 
(dále též: „příkazník“) 
 
 
 
 
 
 

 



2. strana 

 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 příkazní smlouvy 

(dále též „dodatek č. 4“) : 
 

I. 
Předmět dodatku 

 
 
1.  
Smluvní strany se podle článku IV odst. 3 a podle článku VI odst. 2 příkazní smlouvy dohodly na objemu 
prací a služeb a sjednané odměně pro rok 2020, jak je uvedeno v odstavcích 2 a 3. 
 
2.  
Příkazník se v roce 2020 zavazuje u veřejných pohřebišť, které jsou zřízeny a nacházejí se na   
pozemcích uvedených v článku I odst. 1 a 2 příkazní smlouvy vykonávat tyto činnosti:   
- provádět běžnou údržbu travnatých i nezatravněných ploch uvnitř areálů hřbitovů (např. 
sekání trávy, úklid ploch) 
- provádět údržbu zeleně uvnitř areálů hřbitovů (např. výsadbu zeleně, stříhání, prořezávání, 
kácení stromů a keřů) 
- zajišťovat likvidaci náletových dřevin uvnitř areálů hřbitovů 
- provádět běžnou údržbu přístupových a ostatních cest uvnitř areálů hřbitovů (např. úklid od 
spadaného listí, v zimním období prohrnování a posyp inertním materiálem) 
- zajišťovat údržbu vodovodních sítí, studní a laviček 
- zajišťovat údržbu veřejného osvětlení uvnitř areálů hřbitovů 
- zajišťovat likvidaci hřbitovního odpadu  
- zajišťovat běžnou údržbu a opravy sakrálních prvků 
- zajišťovat údržbu válečných hrobů, městské hrobky a společných hrobů 
 
3. 
Odměna za objem prací uvedený v odstavci 2 byla schválena Zastupitelstvem města Pardubic č. usn. 
Z/982/2019 a činí 2,160.000,-- Kč, slovy dva miliony jedno sto šedesát tisíc korun českých, včetně DPH 
dle platných právních předpisů. 
 

II. 
Závěrečná ujednání 

 
1. 
Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, nejdříve však dnem 1. 1. 2020. 
Pro případ, že dodatek č. 4 bude podepsán nebo zveřejněn pozdějšího dne, smluvní strany ve 
vzájemném konsenzu prohlašují, že ujednání v tomto dodatku č. 4 se budou vztahovat i k období od 
1. 1. 2020 do nabytí platnosti a účinnosti dodatku č. 4.  
 
2.  
Smluvní strany se dohodly, že příkazce bezodkladně po uzavření tohoto dodatku jej odešle spolu 
s příkazní smlouvou k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku spolu s příkazní 
smlouvou příkazce bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  
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3.  
Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek spolu s příkazní smlouvou zveřejněn ani do tří 
měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem dodatek zrušen od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení.  
 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku ani příkazní smlouvy nenaplňuje znaky 
obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

 
5. 
Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 4 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují 
svým podpisem. 

 
6. 
Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.  
 
 
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů: 
− uzavření předmětu Dodatku č. 4 Příkazní smlouvy (provozování veřejných pohřebišť)  byl schválen 

usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/XX/2020 ze dne 23.01.2020. 
− finanční prostředky pro rok 2020 byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Pardubic  

č. Z/982/2019 ze dne 12.12.2019.  
 
 
V Pardubicích dne ..................................  V Pardubicích dne .................................. 
 
 
 
Za příkazce      Za příkazníka 
 
 
 
 
 
.................................................................             ................................................................. 
Ing. Martin Charvát      
primátor města                   předseda představenstva 
 
 
 
 
 
       ................................................................. 
         
       místopředseda představenstva 
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Dodatek č. 4 
Smlouvy o poskytování služeb 

(Služby hospodaření v lesích) 
 

číslo smlouvy objednatele: D 1015/00052/15 
číslo smlouvy poskytovatele: SmP – AG – 1/2016 

 
uzavřené mezi smluvními stranami 

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
dne 21. 12. 2015 ve znění pozdějších dodatků, (dále jen „smlouva“) 

 
Smluvní strany: 
 
Statutární město Pardubice 
Sídlo:   Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
IČ:   00274046 
DIČ:   CZ274046 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:               326561/0100 
Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
Zastoupeno ve věcech plnění smlouvy: 
Ing. Miroslavem Míčou, vedoucím odboru životního prostředí 
Zastoupeno ve věcech technických: 
Karel Linhart, Dis., referent odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody 
 
(dále též: „objednatel“) 
 
a  
 
Obchodní firma: Služby města Pardubic a.s. 
Sídlo:    Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice 
IČ:    252 62 572    
DIČ:    CZ 25262572 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:   123553/5500  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 1527 
Zastoupená ve věcech smluvních: 
Ing. Petrem Benešem, předsedou představenstva 
Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva 
Zastoupená ve věcech plnění smlouvy: 
Ing. Vlastislav Šanda, vedoucí divize Agroservis 
 
(dále též: „poskytovatel“) 
 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 smlouvy 
(dále jen „dodatek č. 4“) 
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I. 
Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 21.12.2015 Smlouvu o poskytování služeb (Služby 
hospodaření v lesích), na základě níž je poskytovatel povinen v dohodnutém rozsahu zajistit pro město 
některé pěstební a těžební činností v městských lesích. Smlouva byla následně upravena Dodatkem č. 
1 ze dne 30. 5. 2017, Dodatkem č. 2 uzavřeným dne 28. 12. 2017 a Dodatkem č. 3 uzavřeným dne 28. 
12. 2018. 

2. S ohledem na potřebu upravit cenu některých činností uvedených v příloze č. 1 smlouvy z důvodu 
navýšení nákladů na jejich realizaci dohodly se smluvní strany na uzavření následujícího dodatku.  

 
II. 

Předmět dodatku 
Smluvní strany se dohodly na tom, že se zrušují veškerá ujednání v Příloze č. 1 smlouvy nadepsané jako 
„Jednotkové ceny - pěstební a těžební činnosti v městských lesích – od 01. 01. 2019“ a nahrazují je 
ujednáními uvedenými v příloze tohoto dodatku č. 4, která bude tvořit novou Přílohu č. 1 smlouvy 
nadepsanouými jako „Jednotkové ceny - pěstební a těžební činnosti v městských lesích od 01. 02. 2020“.  
 

III.  
Ujednání o obchodním tajemství 

Poskytovatel prohlašuje, že veškeré informace v příloze dodatku č. 4 nadepsané jako „Jednotkové ceny - 
pěstební a těžební činnosti v městských lesích od 01. 02. 2020“ naplňují znaky obchodního tajemství podle 
§ 504 občanského zákoníku. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že veškeré informace uvedené 
v této příloze smlouvy považují za obchodní tajemství poskytovatele.  
 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

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

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 4 
odešle dodatek č. 4 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR vyjma 
částí, které se podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, neuveřejňují. Pro 
případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu 
fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna 
bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.  

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 4 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují 
svým podpisem. 

4. Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a 
poskytovatel dvě vyhotovení.  

5. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem 
01. 02. 2020, ne však dříve, než bude dodatek uveřejněn v registru smluv. Pro případ, že dodatek bude 
uveřejněn pozdějšího dne, smluvní strany ve vzájemném konsenzu prohlašují, že ujednání v tomto 
dodatku se budou vztahovat i k období od 01. 02. 2020 do nabytí účinnosti dodatku č. 4. 

 
V Pardubicích dne        V Pardubicích dne   
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Za objednatele       Za poskytovatele     
 
 
……………………………………..     ……………………………….. 
Ing. Martin Charvát      Ing. Petr Beneš 
primátor města Pardubic     předseda představenstva 
 
 
 
        ……………………………….. 
        Ing. Aleš Kopecký 
        místopředseda představenstva 
DOLOŽKA 
Předmět tohoto dodatku č. 4 smlouvy o poskytování služeb ze dne 21. 12. 2015 byl schválen usnesením 
Rady/Zastupitelstva města Pardubic 
 
č. …………..........…….  ze dne ………………….. 
 
V Pardubicích, dne …………………….. 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí 



Příloha usnesení 

 
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb  

obecného hospodářského zájmu  
 
 

I.  Smluvní strany 
 

Statutární město Pardubice 
sídlo:    Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice, 
IČ:    00274046 
DIČ:    CZ00274046 
zastoupené:   Ing. Martinem Charvátem, primátorem  
(dále jen „město“) 

a 
PAP PARDUBICE o.p.s. 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod 
sp. zn. O 252 
sídlo:    Jiráskova 2664, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČ:     28825781 
DIČ:   CZ28825781       
zastoupená:   Jiřím Vysoudilem, ředitelem  
(dále jen „PAP Pardubice“) 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 21.12.2016 uzavřelo město s PAP Pardubice Smlouvu o poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu, která stanovila rámec, na jehož základě se PAP Pardubice v souladu se 
svou Zakládací listinou, nájemní smlouvou uzavřenou s městem a relevantními právními 
předpisy zavázal v období od 1.1.2017 do 31.12.2026 k výkonu služby obecného hospodářského 
zájmu (dále jen „veřejná služba“), spočívající v provozování víceúčelového zařízení plaveckého 
areálu Aquacentrum Pardubice, Jiráskova 2664, Pardubice, a to zejména pro účely rekreace a 
sportu. Město se v téže smlouvě zavázalo poskytovat PAP Pardubice vyrovnávací platbu sloužící 
ke krytí rozdílu mezi náklady a výnosy sjednané veřejné služby, a to formou každoročně 
schvalované účelové dotace z rozpočtu statutárního města Pardubice (dále jen „Rámcová 
smlouva“).  
 

2. Z důvodu rozšíření areálu Aquacentra Pardubice o další provozní prostor v podobě 25 
metrového plaveckého bazénu je nutné doplnit výčet činností tvořící závazek PAP Pardubice 
k výkonu veřejné služby, a proto smluvní strany přistoupily k uzavření tohoto dodatku č. 1 
Rámcové smlouvy (dále jen „dodatek“).  

 
 



III. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě 1 čl. I. Předmět a účel úpravy – pověření odst. 1 Rámcové 
smlouvy, který nově zní takto: 

„1. Společnost PAP PARDUBICE o.p.s. (dále jen „PAP Pardubice“), jako nájemce, na základě 
nájemní smlouvy uzavřené dne 23.4.2012 se statutárním městem Pardubice (dále také „smP“ 
či „město“), jako pronajímatelem, ve znění jejích dodatků (dále jen „Nájemní smlouva“),  
provozuje víceúčelové zařízení plaveckého areálu - Aquacentrum Pardubice, Jiráskova 2664 - 
zahrnující provozování 50 metrového plaveckého bazénu, 25 metrového plaveckého bazénu, 
aquaparku, provozu wellness, fitcentra a tělocvičen, a to jak pro individuální tak i organizované 
sportovní či rekreační aktivity a dále poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti 
výuky plavání, jak je definována v Zakládací listině obecně prospěšné společnosti PAP 
Pardubice ze dne 1.11.2011 (dále jen „Zakládací listina“), ve smyslu ustanovení článku I. 
odstavec 2.“ 

 
2. Dále se smluvní strany dohodly, že v čl. I. Předmět a účel úpravy – pověření odst. 3 Rámcové 

smlouvy bude text „plaveckého bazénu“ nahrazen textem „50 metrového plaveckého bazénu, 25 
metrového plaveckého bazénu“. 

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání Rámcové smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou 

nadále platná a účinná. 
 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů.  

 
3. Smluvní strany se dohodly, že město bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle tento 

dodatek společně s Rámcovou smlouvou k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného 
Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění Rámcové smlouvy včetně tohoto dodatku 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany 
uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 
 

5. Dále se smluvní strany dohodly, že Rámcová smlouva vč. tohoto dodatku bude uveřejněna 
bez podpisů smluvních stran.  
 

6. Osobní údaje týkající se smluvních stran poskytnuté v souvislosti s uzavřením Rámcové 
smlouvy včetně tohoto dodatku je město povinno 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. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom.  
 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek Rámcové smlouvy řádně přečetly, s jeho 
obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

 
 
 
 
 
 
V Pardubicích dne                                                      V Pardubicích dne 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………..   …………………………………………………………..…. 
          Ing. Martin Charvát                  Jiří Vysoudil  
                   primátor        ředitel  
statutárního města Pardubice                      PAP PARDUBICE o.p.s.  
 



Projektový záměr 
 
Název projektu 
Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle "Rosického mostu" 
 
Popis projektu 
Jedná se novostavbu lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Labe v sousedství stávajícího silničního 
mostu. Lávka bude napojena na levém (svítkovském) břehu na již existující cyklostezku od 
Svítkova, na pravém (Rosickém) břehu pak na stávající cyklostezku podél pravého břehu Labe 
směrem na Rosice a Polabiny. Výhledově bude od lávky vedena další cyklostezka podél břehu 
slepého ramena, tzv. Starého Labe, na úroveň Školního náměstí v Rosicích, kde slepé rameno 
bude přemostěno další lávkou směrem do Rosic. Lávka řeší problém propojení městských částí 
Svítkov a Rosice. Trasa, v níž se lávka nachází, má význam i pro dojížďku obyvatel z celé západní 
části města (Svítkov, Staré Čívice a další) do zaměstnání v průmyslové zóně Semtín. Lávka dále 
propojí stávající cyklostezku vedenou po pravém břehu Labe s cyklostezkami na levém břehu 
Labe. Lávka odstraní kolizní místo na stávajícím silničním mostě, kde je provoz cyklistů vzhledem 
ke stále se zvyšujícím intenzitám automobilové dopravy nevyhovující a nebezpečný. Most je úzký 
s jednosměrným kyvadlovým provozem řízeným světelnými signály. Intervaly signálů, resp. 
vyklizovací doby, přitom nerespektují rychlost jízdy cyklistů, což vede ke kolizním situacím, kdy 
cyklisté se v jednosměrném úseku potkávají s protijedoucími automobily. V prostoru předmětné 
lávky tak dojde k umožnění překonání přírodní bariéry v podobě řeky Labe. Projekt se svojí 
realizací přispěje k zatraktivnění nemotorové/cyklistické dopravy na území města. Realizace 
projektu naplní indikátor 67100 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (km) v hodnotě 
0,24037 Km. Stavebně je projekt členěn na 4 části: SO 101 – Komunikace - řeší výstavbu společné 
stezky pro chodce a cyklisty. Stezka se napojuje na stávající účelovou komunikace v km 0,000 00 
na katastrálním území Rosice nad Labem. Těleso stezky vede podél komunikace spojující Rosice 
nad Labem a Svítkov. V km 0,059 00 na objekt SO 101 Komunikace navazuje objekt SO 201 Lávka. V 
úseku km 0,059 00 – 0,167 80 je stezka vedena po mostním objektu. Konec stezky je v km 0,240 
37, kde bude těleso dopojeno na stávající nově vybudovanou stezku. Stezka je navržena s 
asfaltovým povrchem, kdy se snaží kopírovat stávající niveletu nájezdových ramp a stávající 
mostní konstrukce s přihlédnutím na platné předpisy a normy. SO 201 – Lávka - je o čtyřech 
mostních otvorech a bude vystavěna vedle stávajícího silničního mostu. Konstrukce překračuje 
řeku Labe a v předpolích jeho inundační území s komunikací a polní cestou. Celková délka nosné 
konstrukce je 108,9 m. Volná šířka průchozího prostoru mezi zábradlím je 3,5 m. SO 401 - Přeložka 
kabelu SSZ - zahrnuje nutné přeložení/výměnu kabelu světelného signalizačního zařízení vč. 
vedení k indukčním smyčkám a dále řadiče (Služby města Pardubic a.s.) SO 402 - Osvětlení a 
napájení plavebních znaků – tento objekt zahrnuje nový napájecí kabel k plavebním signálním 
znakům 
 
Detailně předmět projektu vymezen projektovou dokumentací „Lávka pro pěší a cyklisty přes 
Labe vedle „Rosického mostu“ (dále jen PD), zpracovanou v 08/2019 společností TOP NOC SERVIS 
s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8. 
 
Realizace: 
Datum zahájení 01.04.2020 
Datum ukončení  30.10.2021 
 
Místo realizace projektu 
Podél stávajícího mostu Rosice - Svítkov na pozemcích: 65/3, 613/8, 614/28, 614/29, 614/30, 614/31, 
634/1, 635/2 v kú Rosice nad Labem a 259/1, 259/2, 259/4, 304/6, 750/21 v kú Svítkov 
 



 
Popis pozitivního dopadu na vymezené území 
Rozšíření stávající sítě systému cyklostezek/cyklotras jako alternativního způsobu dopravy do 
zaměstnání, škol a za službami. Realizovaný úsek je dílčí části plánovaného záměru propojení 
středu města s městskou částí Svítkov po levém břehu Labe. Realizovaný projekt naplňuje 
strategický cíl 1: Udržitelná aglomerace, Specifický cíl 1.1: Zavést a zatraktivnit environmentálně 
příznivou dopravu v rámci aglomerace a posílit její bezpečnost. Výsledkem projektu je podpora 
pozitivních podmínek pro rozvoj socioekonomických aktivit bez negativních vlivů lidské činnosti a 
dopravy na kvalitu života obyvatel. Projekt se svojí realizací přispěje k rozšíření a zatraktivnění 
nemotorové/cyklistické dopravy na území města. Nově budovaný a pro cyklisty jistě atraktivní 
úsek odvede část cyklistické dopravy z místních komunikací a tím posílí bezpečnost cyklistů při 
přesunu do zaměstnání či za službami. Město Pardubice jako jeden z pólů aglomerace tak vytvoří 
kvalitní podmínky ekologicky příznivé dopravy na svém území, což má pozitivní vliv na aglomeraci, 
která se potýká s nepříznivými vlivy a dopady plynoucí ze současné dopravní situace v rámci 
aglomerace jako celku. Péče a podpora nemotorové dopravy na území města tak napomáhá 
celkovému zlepšení podmínek pro rozvoj aglomerace. Projekt přispěje ve svém důsledku k 
naplnění strategického cíle aglomerace Udržitelná doprava. 
 
Výstup projektu/indikátor 
76100 - Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (km)   0,240 km 
 
Způsob zajištění udržitelnosti projektu  
Jedná se o veřejnou trvalou stavbu/stavbu cyklostezky, kdy není předpokládána změna vlastníka, 
ani předmětu realizace projektu v následujících letech udržitelnosti projektu. Po celou dobu 
udržitelnosti projektu bude stavba sloužit svému účelu a nebude prodána či předmětem zástavy. 
Stavba bude pořízena do majetku města, které se o ní jako správný hospodář bude náležitě starat 
a financovat případné opravy, kdy udržitelnost se předpokládá vyšší, než stanovují pravidla 
programu. Realizaci projektu bude zajišťovat zkušený tým. Cyklostezka bude zařazena do sítě 
cyklostezek a cyklistických tras města, které její údržbu s největší pravděpodobností svěří své 
akciové společnosti Služby města Pardubic. Majetek bude pojištěn v rámci standardního pojištění 
města. 
 
 
Celkové náklady projektu 
max. 40 mil. Kč  
 
Podpora 
Operační program 
IROP (Integrovaný regionální operační program) 
Specifický cíl operačního programu 
IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
Aktivita: IROP 1.2 – Cyklodoprava 
 
Zařazení do Strategie 
Specifický cíl 1.1 Zavést a zatraktivnit environmentálně příznivou dopravu v rámci aglomerace a 
posílit její bezpečnost 
Opatření 1.1.4 Nemotorová doprava 
Podopatření 1.1.4.A Nemotorová doprava (IROP 1.2) 
 
 
 



Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D/XX/20 

 
I. Smluvní strany 

 
 
1.   Statutární město Pardubice 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
IČ: 00274046 
DIČ: CZ00274046  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu: 326561/ 0100  
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
(dále jen „poskytovatel“) 
 

2. PAP PARDUBICE o.p.s. 
 sídlo: Jiráskova 2664, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
 IČ: 28825781  
        DIČ: CZ28825781 
 bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 
        číslo účtu: 248852039/0300 
 zastoupená:                                                 ředitelem    

(dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 21.12.2016 uzavřel poskytovatel s příjemcem Smlouvu o poskytování služeb obecně 
hospodářského zájmu, kterou byly stanoveny podmínky, resp. rámec, na jehož základě je příjemce 
dotace povinen zajistit na území statutárního města Pardubice službu obecně hospodářského zájmu 
(dále také „veřejná služba“) a kterou poskytovatel dotace pověřil příjemce v rozsahu uvedeném touto 
smlouvou výkonem veřejné služby, konkrétně provozováním víceúčelového zařízení plaveckého 
areálu – Aquacentrum Pardubice, Jiráskova 2664, Pardubice. Tato smlouva byla následně upravena 
dodatkem, jímž byl závazek veřejné služby doplněn o provozování 25m plaveckého bazénu (dále jen 
„Rámcová smlouva“). 

  
2. Smluvní strany se v Rámcové smlouvě dohodly, že příjemci dotace náleží za výkon služby obecně 

hospodářského zájmu vyrovnávací platba, která bude poskytována formou účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Pardubice a poskytována na základě samostatné smlouvy o poskytnutí dotace po 
schválení poskytnutí dotace a této veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí Zastupitelstvem města 
Pardubic.  
 

3. 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.  

 
4. 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“). 

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

této smlouvy závazná rovněž ujednání Rámcové smlouvy a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením č. 



 

ZM/147/2018 (Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových 
stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této 
smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 
 

 
III. Předmět smlouvy 

 
Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje v souladu s uzavřenou Rámcovou smlouvou 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 v souladu s Rámcovou smlouvou dotaci ve výši  

31,301.000,- Kč (slovy třicet jedna miliónů tři sta jeden  tisíc korun českých) jakožto vyrovnávací platbu 
(určenou výhradně ke krytí rozdílu mezi náklady a výnosy veřejné služby) za výkon služby obecně 
hospodářského zájmu pro období roku 2020, spočívající v provozování víceúčelového zařízení 
plaveckého areálu – Aquacentrum Pardubice, Jiráskova 2664, Pardubice, konkrétně v provozování 50 
metrového plaveckého bazénu, 25 metrového plaveckého bazénu, aquaparku, wellness, fitcentra a 
tělocvičen pro individuální i organizované sportovní a rekreační aktivity, dále v poskytování 
tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti výuky plavání, v souvisejícím provozování přilehlého 
parkoviště a dalších aktivit, které doplňují a podporují sportovní a rekreační činnosti v rámci 
Aquacentra Pardubice (bližší specifikace je obsažena v Rámcové smlouvě). 

 
2. Poskytovatel poukáže příjemci dotaci bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 

smlouvy ve třech splátkách, a to takto: 
a) první splátka ve výši 10,955.350,- Kč je splatná do 20.02.2020,  
b) druhá splátka ve výši 10,955.350,- Kč je splatná do 15.06.2020, 
c) třetí splátka ve výši 9,390.300,- Kč je splatná do 30.09.2020. 

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2020. 
 

 
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 službu obecně hospodářského zájmu vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní 

odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, Rámcovou smlouvou, 

podmínkami uvedenými v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a této smlouvě výhradně ke krytí 

rozdílu mezi náklady a výnosy veřejné služby, k jejímuž výkonu byl příjemce Rámcovou smlouvou 
pověřen, 

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace odděleně a prokázat celkové skutečné 
vynaložené náklady na daný účel, 

f) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a nesmazatelně označit textem, že byly financovány 
ze zdrojů statutárního města Pardubice, 



 

g) předložit poskytovateli průběžné informativní přehledy o vývoji nákladů a výnosů v členění podle 
jednotlivých poskytovaných činností dle druhových účtů nákladů a výnosů, a to do 25.4.2020, 
25.7.2020, 25.10.2020 a 25.1.2021. 

h) předložit poskytovateli nejpozději do  31.3.2021 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení 
o účelovém použití prostředků dotace; vyúčtování dotace musí obsahovat přehled výnosů a 
nákladů veřejné služby v rozdělení podle jednotlivých druhových účtů nákladů a výnosů (v 
případě přijatých dotací v rozčlenění podle jednotlivých poskytovatelů a titulů příslušných dotací) 
a slovní komentář dokumentující rozsah prováděných služeb včetně plnění věcného závazku 
veřejné služby, a to buď prostřednictvím samostatného dokumentu či prostřednictvím výroční 
zprávy, 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy a ověření, zda příjemci nebyla 
poskytnuta nadměrná vyrovnávací platba, 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 výkonu služby obecně hospodářského zájmu vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci výkonu služby obecně hospodářského zájmu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, 

jejich program, a vyvinout veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce.  
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

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

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

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

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace je určené výhradně k účelu krytí rozdílu mezi náklady a výnosy vzniklých při realizaci 

služby obecně hospodářského zájmu.  
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat předmětnou dotaci nejpozději do 31.12.2020. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. V případě, že na základě vyúčtování dotace bude poskytnutá finanční podpora představovat 

nadměrnou vyrovnávací platbu (výše dotace podle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude převyšovat 
rozdíl mezi náklady veřejné služby (včetně přiměřeného zisku) a výnosy veřejné služby), je příjemce 
povinen příslušnou část dotace vrátit na účet poskytovatele, a to nejpozději do 15.4.2021.  



 

 
5. 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. Uznatelný náklad 
 

1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období výkonu veřejné služby,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy,  
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole. 

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

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

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 
stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. 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 
méně závazné porušení podmínky poskytnutí dotace 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. 



 

 
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. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a   

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

 
2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 

řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy poskytovatel bezodkladně informuje 
druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany 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., občanský zákoník, v platném znění). 
 
5. 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. 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. 

 

8. 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. 

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

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jedno 

vyhotovení.  
 
 
 



 

 
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: 
− předmět této smlouvy  byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/XX/2020 ze dne 23.1.2020. 
− finanční prostředky pro rok 2020 byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/982/2019 ze 

dne 12.12.2019.  
 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
    za statutární město Pardubice za PAP PARDUBICE o.p.s.               
         Ing. Martin Charvát                                                                                     
           primátor města                                                         ředitel společnosti 
     
    



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č.  x/xxxxx/2020 
 

I. Smluvní strany 
 

 
1.   Statutární město Pardubice 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, Zelené Předměstí, 530 21 Pardubice 
IČ: 00274046 
DIČ: CZ00274046  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu: 326561/ 0100  
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
 

2. Rozvojový fond Pardubice a.s.  
se sídlem: třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 1822 
IČ:   25291408  
DIČ: CZ25291408  

  bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 115-3006750287/0100 
zastoupená: Jiřím Komárkem, místopředsedou představenstva 
                              
(dále jen „příjemce“ či „RFP“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 29. 12. 2017 uzavřel poskytovatel s příjemcem Smlouvu o poskytování služeb obecně 
hospodářského zájmu (dále jen „Rámcová smlouva“), kterou byly stanoveny podmínky, resp. rámec, 
na jehož základě je příjemce dotace povinen zajistit na území statutárního města Pardubice službu 
obecně hospodářského zájmu (dále také „veřejná služba“), a kterou poskytovatel dotace pověřil 
příjemce v rozsahu uvedeném Rámcovou smlouvou výkonem veřejné služby, konkrétně 
provozováním multifunkční arény na adrese Sukova třída 1735, Pardubice, pro účely  pořádání 
kulturních, sportovních, společenských a jiných akcí dle každoročního kalendáře akcí zpracovaným 
v součinnosti se statutárním městem Pardubice, s cílem uspokojování potřeb obyvatelstva Pardubic 
v těchto vyjmenovaných oblastech. Součástí veřejné služby  jsou také aktivity, které doplňují a 
podporují tyto činnosti v rámci multifunkční arény a vedou k dosažení stanoveného cíle veřejné 
služby. 

  
2. Smluvní strany se v Rámcové smlouvě dohodly, že příjemci dotace náleží za výkon služby obecně 

hospodářského zájmu vyrovnávací platba, která bude poskytována formou účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Pardubice a poskytována na základě samostatné smlouvy o poskytnutí dotace 
podléhající schválení Zastupitelstvem města Pardubic.  
 

3. 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.  

 
4. 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“). 

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

této smlouvy závazná rovněž ujednání Rámcové smlouvy,  Rozhodnutí Komise 2012/21/EU ze dne 20. 
prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřených poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního 
města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 20. 12. 2018 usnesením č. Z/147/2018 
(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 
 

 
III. Předmět smlouvy 

 
Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje v souladu s uzavřenou Rámcovou smlouvou 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 v souladu s Rámcovou smlouvou dotaci pro období 

roku 2020 ve výši 13,000.000,- Kč (slovy třináct miliónů korun českých) jakožto vyrovnávací platbu 
určenou ke krytí rozdílu mezi náklady a výnosy veřejné služby vykonávané příjemcem. 
 

2. Výše poskytované dotace je stanovena jako rozdíl mezi náklady, které příjemci prokazatelně vznikly 
v souvislosti s poskytováním veřejné služby při dodržování principu řádného hospodáře (přičemž 
součástí nákladů na službu je také přiměřený zisk, který se stanoví na úrovni 0,5 % celkových nákladů 
služby), a prokazatelnými výnosy vzniklými v souvislosti s poskytováním předmětné veřejné služby, 
a to na základě rozpočtu zpracovaného dle účetních údajů analytických účtů nákladů a výnosů 
z předchozího uzavřeného účetního období podle jednotlivých poskytovaných činností. 
 

3. Poskytovatel poukáže příjemci dotaci bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy ve čtyřech splátkách, a to takto: 
a) první splátka ve výši 27 %, tj. 3,510.000,- Kč je splatná do 13. 3. 2020,  
b) druhá splátka ve výši 27 %, tj. 3,510.000,- Kč je splatná do 15. 6. 2020,  
c) třetí splátka ve výši 23 %, tj. 2,990.000,- Kč je splatná do 30. 9. 2020, 
d) čtvrtá splátka ve výši 23 %, tj. 2,990.000,- Kč je splatná do 30. 11. 2020. 

 
4. V případě, že příjemce obdrží v souvislosti s výkonem veřejné služby jiné veřejné prostředky (dotace 

ze státního rozpočtu, dotace od obcí, dotace z Operačních programů apod.), a to v jakékoli formě, 
bude o jejich výši vyrovnávací platba snížena. Stejně tak bude vyrovnávací platba snížena o veškeré 
sankce a pokuty, které příjemci vzniknou v souvislosti s prokazatelným porušením zákonných 
předpisů. 

 
 

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2020. 



 

 
 
 
 

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 službu obecně hospodářského zájmu vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní 

odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, Rámcovou smlouvou, 

podmínkami uvedenými v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a této smlouvě výhradně ke krytí 

rozdílu mezi náklady a výnosy veřejné služby dle čl. IV. této smlouvy, k jejímuž výkonu byl 
příjemce Rámcovou smlouvou pověřen, 

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace odděleně a prokázat celkové skutečné 
vynaložené náklady na daný účel, 

f) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a nesmazatelně označit textem, že byly hrazeny 
z rozpočtu poskytovatele (např. uvedením textu „Financováno z dotace statutárního města 
Pardubice“), 

g) předložit poskytovateli průběžné informativní přehledy o vývoji nákladů a výnosů v členění podle 
jednotlivých poskytovaných činností dle druhových účtů nákladů a výnosů, a to do 25. 4. 2020, 
25. 7. 2020, 25. 10. 2020 a 25. 1. 2021. 

h) předložit poskytovateli nejpozději do  31. 3. 2021 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení 
o účelovém použití prostředků dotace; vyúčtování dotace musí obsahovat přehled výnosů a 
nákladů veřejné služby v rozdělení podle jednotlivých druhových účtů nákladů a výnosů (v 
případě přijatých dotací v rozčlenění podle jednotlivých poskytovatelů a titulů příslušných dotací) 
a slovní komentář dokumentující rozsah prováděných služeb včetně plnění věcného závazku 
veřejné služby, a to buď prostřednictvím samostatného dokumentu či prostřednictvím výroční 
zprávy, 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy a ověření, zda příjemci nebyla 
poskytnuta nadměrná vyrovnávací platba, 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 výkonu služby obecně hospodářského zájmu vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci výkonu služby obecně hospodářského zájmu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, 

jejich program, a vyvinout veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce.  
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 



 

příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a nahlížet 
do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly.  

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

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

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpání dotace je určené výhradně k účelu krytí rozdílu mezi náklady a výnosy vzniklých při realizaci 

služby obecně hospodářského zájmu.  
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat předmětnou dotaci nejpozději do 31. 12. 2020. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. V případě, že na základě vyúčtování dotace bude poskytnutá finanční podpora představovat 

nadměrnou vyrovnávací platbu (výše dotace podle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude převyšovat 
rozdíl mezi náklady veřejné služby, včetně přiměřeného zisku, a výnosy veřejné služby), je příjemce 
povinen příslušnou část dotace vrátit na účet poskytovatele, a to nejpozději do 15. 4. 2021.  

 
5. 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. Uznatelný náklad 
 

1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období výkonu veřejné služby,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy,  

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole. 

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

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) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 
daně. 

 
 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. 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) nebo jejich 
zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). 

 
2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 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. 

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

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

 
5. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou 

dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele včetně 
penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše částky 
neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně použité počínajíce dnem, 
kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem. 
 

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

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den 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., občanský zákoník, v platném znění). 



 

 
5. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo 

účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude 
uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez 
podpisů.  
 

6. 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.  

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.  

 
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: 
− předmět této smlouvy  byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/…/2020 ze dne 23. 1. 2020. 
− finanční prostředky pro rok 2019 byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/…./2019 ze dne 

12. 12. 2019.  
 
 
V Pardubicích dne: 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
    za statutární město Pardubice za Rozvojový fond Pardubice a.s.  
         Ing. Martin Charvát                                                                                   Jiří Komárek  
           primátor města                                              místopředseda představenstva 
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Smlouva o zápůjčce 
podle ustanovení § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Statutární město Pardubice  
sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
IČ: 00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 9005-326561/0100 
(dále jen „zapůjčitel“) 

  
2. Péče o duševní zdraví, z.s.  

sídlo: Bělehradská 389, Polabiny, 530 09 Pardubice  
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn.  L 2660 
IČ: 64242218 
zastoupený: MUDr. Petrem Hejzlarem, ředitelem z.s. 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1214079329/0800 
(dále jen „vydlužitel“) 

 
 

II. Předmět smlouvy 
 

1. Zapůjčitel se touto smlouvou zavazuje poskytnout vydlužiteli bezúročnou zápůjčku ve výši 
1,000.000,-- Kč (slovy: jedenmiliónkorunčeských) k účelu uvedenému v čl. III. této smlouvy, a to 
převodem na účet vydlužitele č. 1214079329/0800 nejpozději do 10 kalendářních dnů                 
od účinnosti této smlouvy. 

 
2. Vydlužitel se zavazuje splatit tuto zápůjčku převodem na účet zapůjčitele č. 9005-326561/0100 

nejpozději do 31. 5. 2020.  
 

 
III. Účelovost zápůjčky 

 
1. Vydlužitel se zavazuje, že poskytnutou zápůjčku použije výhradně za účelem financování 

provozních výdajů spolku Péče o duševní zdraví, z.s., a to v období od obdržení zápůjčky, 
nejpozději do 31. 5. 2020. 

 
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 vrátit zapůjčené finanční 
prostředky v plném rozsahu zapůjčiteli do 5 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 
zapůjčitele k jejich vrácení, nejdéle však do doby uvedené v čl. II. odst. 2 této smlouvy.  

 
3. Vydlužitel se zavazuje vždy nejpozději k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž byla 

vydlužitelem zápůjčka použita dohodnutým způsobem, předložit zapůjčiteli příslušné 
dokumenty, kterými lze tuto skutečnost prokázat, jakož i poskytnout veškerou součinnost 
nezbytnou k ověření účelového použití zápůjčky a správnosti předložených dokladů.  
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4. Pokud vydlužitel neposkytne zapůjčiteli požadované doklady a eventuální součinnost podle 

předchozího odstavce, má zapůjčitel právo vyzvat písemně vydlužitele k vrácení zápůjčky        
před termínem dohodnutým v čl. II. odst. 2 této smlouvy a vydlužitel je povinen                            
do 15 kalendářních dnů od obdržení této výzvy zápůjčku zapůjčiteli v plném rozsahu splatit, 
nejdéle však do doby uvedené v čl. II. odst. 2 této smlouvy, a to na účet zapůjčitele uvedený     
v čl. II. odst. 2 této smlouvy. 
 

5. Kontaktní osobou za zapůjčitele je Ing. Petra Dvořáková, ekonomický odbor Magistrátu města 
Pardubic, e-mail: petra.dvorakova@mmp.cz, tel.: 466 859 474.  

 
 

IV. Úroky z prodlení 
 

V případě prodlení vydlužitele se splacením zápůjčky v termínu dle čl. II. odst. 2 této smlouvy nebo 
s jejím předčasným vrácením z důvodů uvedených v čl. III. této smlouvy je zapůjčitel oprávněn 
požadovat po vydlužiteli úroky z prodlení ve výši stanovené právními předpisy (§ 1970 obč. zákoníku 
a nař. vlády č. 351/2013 Sb.).  
 
 

V. Ostatní ustanovení 
 

Vydlužitel bere na vědomí, že v případě prodlení se splacením zápůjčky dle této smlouvy nelze           
do doby jejího úplného splacení uzavřít mezí ním coby příjemcem na straně jedné a zapůjčitelem 
coby poskytovatelem na straně druhé jakoukoliv smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
statutárního města Pardubice, neboť dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubic nelze poskytnout dotaci žadateli, který má ke dni uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
nesplněné závazky po splatnosti vůči statutárnímu městu Pardubice.   
 

 
VI. Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran           

a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy 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 zapůjčitel bezodkladně po uzavření této smlouvy ji odešle                
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR v souladu                  
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. O uveřejnění této smlouvy 
zapůjčitel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

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

občanského zákoníku). Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů 
fyzických osob.  

 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru 

smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku s účinky 
případného bezdůvodného obohacení. 
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5. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří vyřešit 
přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy ČR v souladu s ustanoveními 
zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

 
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží         

po jednom. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah této 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. 

 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za zapůjčitele:         Za vydlužitele: 
 
 
 
……..………….……………                                                ……………………………                           
Ing. Martin Charvát                       MUDr. Petr Hejzlar 

 
  
                                                       
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.                             ze dne   
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Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1
             

P R A V I D L A 
pro poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování 

bezpečnosti 
 
 

I.  
Úvodní ustanovení 

 
1. Poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti se realizuje v souladu 

s následujícími právními normami: zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zákon č. 89/2012 Sb. 
občanský zákoník, v platném znění, zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění, zákon č. 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zákon č. 108/2006 Sb. o 
sociálních službách, v platném znění, zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění a 
ostatními platnými zákony vztahujícími se k prevenci kriminality a požární ochrany. Dále se poskytování 
těchto dotací řídí Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice a těmito 
pravidly. 
  

2. Dotaci nelze poskytnout státním, krajským a obecním příspěvkovým organizacím. 
 
3. Celková výše podpory Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti je limitována objemem 

finančních prostředků, které jsou vyčleněny ve schváleném rozpočtu statutárního města Pardubic. 
Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti je rozdělen do dvou dotačních titulů: Prevence 
kriminality a zvyšování bezpečnosti a Prevence požární ochrany. 

 
4. Rada města Pardubic, případně Zastupitelstvo města Pardubic (v případě dotace nad 50 000 Kč), může 

schválit finanční dotaci na základě doporučení Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Radě 
města Pardubic (dále komise), pokud žadatel předloží písemnou žádost včetně požadovaných příloh na 
předepsaném formuláři ve stanoveném termínu.  

 
5. Místem pro podání žádosti je podatelna Magistrátu města Pardubic, Náměstí Republiky 12. Na každou 

akci / projekt se podává samostatná žádost. 
 
6. Dotace se poskytuje na základě písemné smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi statutárním městem 

Pardubice (poskytovatelem) a žadatelem (příjemcem). 
 

7. Dotace může být poskytnuta v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu Nařízení Komise Evropských 
společenství č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na podporu de minimis nebo ve smyslu Nařízení (EU) č. 360/2012 o použití článku 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného 
hospodářského zájmu platného od 29. 4. 2012. Každá dotace bude posouzena individuálně, zda do tohoto 
režimu spadá. 

 
8. U schválené dotace nad 50 000 Kč za jeden projekt doloží žadatel aktuální potvrzení od finančního úřadu 
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o bezdlužnosti. Doklad o bezdlužnosti bude předkládán před podpisem smlouvy současně s čestným 
prohlášením o splněných závazcích vůči statutárnímu městu Pardubice (včetně městských obvodů) a 
právnických osobách, jejichž 100% vlastníkem je statutární město Pardubice, nebo jejichž zřizovatelem či 
zakladatelem je statutární město Pardubice. 

 
 

II. 
Podání žádosti 

 
1. Oprávnění žadatelé: 

 
1.1. Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti: 
Dle charakteru činnosti: 
a) poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb dle zákona o sociálních službách, mimo organizace 

zřizované obcemi, kraji nebo státem, 
b) poskytovatelé služeb, zaměřených na zvyšování bezpečnosti a prevenci kriminality, působící na území 

města Pardubice (se sídlem v Pardubicích i mimo něj), a poskytující své služby pro občany města 
Pardubice. 

 
Dle formy: 

- spolky, nadace, nadační fondy, ústavy (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 
- obecně prospěšné společnosti (založené dle zákona č. 248/1995 Sb.) 
- církve a náboženské společnosti (dle zákona č.3/2002 Sb., v platném znění) 
- podnikatelé ve smyslu § 420 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, kteří    
   splňují podmínky § 78 zákona o sociálních službách a vhodným způsobem doplňují   
   sociální preventivní služby města Pardubice 
- obchodní společnosti dle § 1 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích,    
   v platném znění, které splňují podmínky § 78 zák. o sociálních službách, a které vhodným   
   způsobem doplňují sociální preventivní služby města Pardubice 
 
1.2. Prevence požární ochrany: 
Oprávnění žadatelé jsou dle § 75 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění: Občanská 
sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany se 
sídlem v rámci statutárního města Pardubice 

 
Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární 
ochrany pomáhající při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že 
a) pomáhají vyhledávat členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, 
b) podílejí se na odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, 
c) podílejí se se souhlasem vlastníka na provádění údržby, oprav požární techniky, věcných prostředků    
     požární ochrany a objektů požární ochrany, včetně vodních zdrojů, 
d) podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi   
     občany a mládeží, 
e)  podílejí se na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie požární ochrany a hasičstva. 
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2. Záměr poskytnutí dotací bude zveřejněn na úřední desce s možností dálkového přístupu, v Radničním 
zpravodaji a na webových stránkách města.  
 

3. Termín pro podání žádostí o dotaci je:      24. 02. 2020 – 04. 03. 2020 
 

4. Z dotace nebudou hrazeny výdaje na pohoštění, dary, reprezentaci, leasing, úvěry a úroky z nich 
vyplývající, půjčky, investiční výdaje a stejnokroje (ošacení). 

 
5. Žadatel o dotaci předkládá žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři, který je uveřejněn 

spolu s vyhlášeným záměrem, včetně povinných příloh a to v tištěné podobě na adresu uvedenou v čl. I 
bodu 5. Současně zasílá žádost včetně povinných příloh elektronicky (ve formátu xls) na adresu 
michaela.stranska@mmp.cz. 

 
6. V případě vypsání druhého kola budou postup a podmínky pro podání žádosti totožné. 

 
7. Žadatel nemůže na jeden projekt požádat o dotaci u statutárního města Pardubice z více zdrojů (z různých 

programů, rezerv, atd.). 
 
 

III. 
Hodnocení žádostí 

 
1. Žádosti jsou hodnoceny dle kritérií, které jsou součástí těchto pravidel – viz příloha č. 1 a 2. 

 
2. Nesplnění všech náležitostí žádosti může být důvodem k vyřazení žádosti z posuzování o přidělení dotace. 
 
3. Hodnocení projektů provádí Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Radě města Pardubic. 
 
4. Komise se seznámí se všemi předloženými projekty a následně posoudí každou žádost individuálně. 

V případě potřeby si komise může vyžádat další doklady či osobní účast zástupce žádající organizace na 
svém jednání. Komise může navrhnout způsob užití dotace. 

 
5. Na základě podstatného odůvodnění může komise nedoporučit projekt orgánům města ke schválení 

(např. dostatečná kapacita služby). 
 

6. Na základě doporučení komise Rada města Pardubic případně Zastupitelstvo města Pardubic rozhodne o 
poskytnutí dotace a její výši.  

 
7. Žadatel o dotaci doloží na základě výzvy rozpočet dle výše navržené dotace. 
 
 

IV. 
Všeobecné podmínky 

 

1. Dotace může být poskytnuta, pokud žadatel předloží žádost o dotaci, rozpočet, finanční zajištění 

mailto:michaela.stranska@mmp.cz
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projektu, závěrečnou zprávu o realizaci projektu z předešlého roku a ostatní povinné přílohy. 

 
2. Příjemce dotace se zavazuje: 

a) použít poskytnutou dotaci pouze na činnosti, které jsou v souladu s veřejnoprávní smlouvou. 
Odpovědnost za to, že poskytnuté prostředky budou použity pouze ke sjednanému účelu, nese 
statutární zástupce organizace (příjemce). V případě změn v osobě statutárního zástupce je nový 
statutární zástupce povinen písemným prohlášením převzít odpovědnost vyplývající ze stávající 
veřejnoprávní smlouvy, 

b) v konkrétních případech předložit na požádání věrohodné údaje o celkové činnosti organizace, 
c) umožnit členům komise a pracovníkům odboru sociálních věcí  Magistrátu města Pardubic seznámit 

se s realizací činnosti, související s poskytnutou finanční dotací a poskytnout součinnost při provádění 
finanční kontroly, 

d) neprodleně oznámit odboru sociálních věcí změnu stanov, bankovního spojení, statutárního zástupce 
a jiné změny (např. změna v projektu), které mohou podstatně ovlivnit náplň aktivit a způsob 
finančního hospodaření, 

e) předložit výroční zprávu včetně výsledku hospodaření za období poskytované dotace nejpozději do 
30. září následujícího roku, 

f) vhodnou formou prezentovat poskytovatele dotace na veřejnosti. Jakékoliv použití loga Magistrátu 
města Pardubic musí být schváleno Kanceláři primátora, úsekem vnějších vztahů Magistrátu města 
Pardubic. Náhledy na schválení použití loga bude příjemce dotace zasílat na e-mailovou adresu 
propagace@mmp.cz. 

 
3. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

 

4. Statutární město Pardubice si vyhrazuje právo účastnit se předávání pořízeného materiálu. 

 

V. 

Vyúčtování a závěrečné vyhodnocení dotace 

 
1. Příjemce má povinnost vést získanou dotaci ve svém účetnictví odděleně tak, aby z něj bylo možno zjistit 

údaje o použití dotace. Poskytnutá dotace v daném roce musí být v tomtéž roce využita a vyúčtována. 
 
2. Příjemce je povinen předložit oddělení ekonomickému a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 

Magistrátu města Pardubic závěrečné vyhodnocení a vyúčtování projektu včetně kopií prvotních účetních 
dokladů nejpozději do data, které je uvedeno ve veřejnoprávní smlouvě.  

3. Současně s vyúčtováním bude předložena závěrečná zpráva o realizaci projektu. 
 
4. Pokud bude dotace použita k jiným účelům, než je předmětem smlouvy, vrátí příjemce příslušnou 

finanční částku bez odkladu na účet poskytovatele.  
 

5. Nevyčerpané prostředky na projekt, který byl realizován úsporněji nebo se neuskutečnil vůbec, je nutné 
vrátit nejpozději do konce daného kalendářního roku na účet města.  

 
6. V případě, že vyúčtování nebude doloženo v řádném termínu, jedná se dle Zákona č. 250/2000 Sb. 

mailto:propagace@mmp.cz
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o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, o porušení rozpočtové kázně a příjemce 
bude písemně vyzván k vrácení poskytnuté dotace dle platné smlouvy. 

 
7. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat účetnictví příjemce týkající se všech dotací, které příjemce obdržel. 

Pro tyto případy se příjemce zavazuje poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost. Komise může 
navrhnout Radě města Pardubic a Zastupitelstvu města Pardubic účelově vázat využití finančních 
prostředků. 

 
8. Dotace bude použita k účelu stanovenému ve smlouvě o poskytnutí dotace na finanční položky uvedené 

v rozpočtu, které jsou součástí smlouvy o poskytnutí dotace. V závěrečném vyúčtování může být 
akceptovaná max. 10% odchylka u jednotlivých položek uvedených v rozpočtu. V případě přesunu 
finančních položek v rozpočtu o možnou odchylku (pouze v uplatněných položkách) doložte 
ve vyúčtování novou úpravu rozpočtu. 

 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na webových stránkách města Pardubic po schválení 

jednotlivých dotací v orgánech města.  
 

2. Uvedenými pravidly se bude řídit poskytování dotací z Programu prevence kriminality na rok 2020. 
 

Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Pardubic dne ………………………………………. 
 
Příloha č. 1– Kritéria hodnocení dotací v Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti, dotační 
titul Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti. 
Příloha č. 2 – Kritéria hodnocení dotací v Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti, dotační 
titul Prevence požární ochrany. 

                                                             
 
 

    Příloha č. 1 
 

KRITÉRIA HODNOCENÍ DOTACÍ  - PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY A ZVYŠOVÁNÍ 
BEZPEČNOSTI 

 
Dotační titul Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti 

 
 
Kritéria hodnocení žádostí: 
 
1. Formální správnost: 

• Doručení v termínu (ano/ne)* 
• Řádně vyplněný formulář žádostí vč. příloh (ano/ne)* 
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2.   Kvalita projektu:  
Problematika odpovídá potřebám prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti ve městě a nebo 
je v souladu s Koncepčním plánem prevence kriminality na roky 2019 – 2021 popř. Komunitním 
plánem sociálních a souvisejících služeb                                    (ano / ne)* 
 
* Pokud bude označeno byť u jedné položky NE, projekt je vyřazen z dalšího hodnocení. 
 
3.   Hodnotící kritéria: 

 Kritérium/komentář 
 

Max počet 
bodů 

1. Projekt je v souladu s dosavadní činností žadatele a je personálně a 
odborně zajištěn, zkušenosti z minulých let. 
 
Splňuje (30), splňuje částečně (15), nesplňuje (0). 

30/15/0 
 

2. Jedinečnost služby, do jaké míry obsahuje projekt specifické prvky. 
 
Jedinečnost se ohodnotí na stupnici od 0-20 bodů. 

20-0 

3. Rozpočet i požadavek na dotaci MmP odpovídá finanční rozvaze 
projektu, všechny náklady (zejména vybavení DDHM a DNM) jsou 
dostatečně specifikovány. 
 
Splňuje (10), splňuje částečně (5), nesplňuje (0). 

10/5/0 

4. Vícezdrojové financování. 
 
Od 1-19% spoluúčasti – každé % =1 bod. V případě spoluúčasti vyšší než 20% 
včetně se přidělí 20 bodů. 

20 

5. Procento uživatelů celkem /z Pardubic  
 

20 

  
Maximální dosažitelný počet bodů: 
 

100 

            
 

Příloha č. 2 
 

KRITÉRIA HODNOCENÍ DOTACÍ - PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY A ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI 
 

Dotační titul Prevence požární ochrany 
 
 
Kritéria hodnocení žádostí: 
1. Formální správnost 

• Doručení v termínu (ano/ne)* 
• Řádně vyplněný formulář žádostí vč. příloh (ano/ne)* 

* Pokud bude označeno byť u jedné položky NE, projekt je vyřazen z dalšího hodnocení. 
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2.    Hodnotící kritéria:  

 

 

Poznámka: Minimální počet dosažených bodů pro stanovení výše dotace je 50 bodů. 
 
DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek, DNM – drobný nehmotný majetek 
 
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 5 měsíců po podání žádosti. 
 
Podmínky pro poskytnutí dotace:  

• žádost je předložena 1x v elektronické podobě (včetně příloh) a 1x v tištěné podobě 
s požadovanými náležitostmi (včetně příloh) a splňuje podmínky dotačního programu  

• žádost je odeslána ve lhůtě podávání žádostí  
• žadatel je oprávněn žádat o dotaci dle stanoveného okruhu žadatelů 

Ostatní podmínky jsou uvedeny v Zásadách po poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice 
a v těchto Pravidlech. 

 Kritérium/komentář Max 
počet bodů 

1. V žádosti je jasně a detailně popsána preventivně výchovná 
činnost. 

 

Hodnotí se na stupnici od 0-20 bodů.  

20-0 

2. Počet členů mladších 18 let: 
 
Členové mladší 18 let v počtu 1 – 10 
Členové mladší 18 let v počtu 11 a více 

 
5 

10 

3. Dotace je účelová pro preventivně výchovnou činnost mládeže (je 
v žádosti zřetelně popsána). 
 

(Dotace je zcela pro PVČ mládeže (20), částečně (10), není (0) 

20/10/0 

4. Do jaké míry obsahuje projekt specifické prvky, jedinečnost. 
 
Hodnotí se na stupnici od 0-10 bodů. 

10 

5. Zkušenosti a předchozí činnost spolku, zapojení do akcí 
pořádaných městem Pardubice.  
 
Splňuje (10), splňuje částečně (5), nesplňuje (0). 

10/5/0 

6. Rozpočet i požadavek na dotaci MmP odpovídá finanční rozvaze 
projektu (nákup materiálu a spolková činnost), je adekvátní a 
neobsahuje zbytné náklady. Všechny náklady jsou dostatečně 
specifikovány. 
 
Splňuje (10), splňuje částečně (5), nesplňuje (0). 

10/5/0 

7. Vícezdrojové financování 
 
Od 1-19% spoluúčasti – každé % =1 bod. V případě spoluúčasti vyšší než 
20% včetně se přidělí 20 bodů. 

20 

  
Maximální dosažitelný počet bodů: 
 

 
100 



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 2 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D6131/           /20 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

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

 
2. Příjemce dotace: 

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

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

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

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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



 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z rozpočtu města Pardubic pro rok 2020 ve 

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

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

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2020.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

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

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 29.08.2019 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 90166/2019,  

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

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

g) předložit poskytovateli nejpozději do 08.01.2021 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

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

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

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

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



 

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

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

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

dotovaného projektu. 
 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

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

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

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

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2020. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2020. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2020. 
 
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 Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

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

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



 

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

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

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

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

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

 
X. Zvláštní ustanovení 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

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

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

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

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

89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

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

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

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

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

jednom vyhotovení. 
 

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



 

 
 
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová PhDr. Dagmar Fidlerová 
           
 
 
        
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/       /2020 ze dne 23.01.2020   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Název akce (projektu)

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

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

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

Celkové příjmy z projektu 269 000,00

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

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

-34 275,00

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

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

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

 



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 3 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D6131/           /20 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

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

 
2. Příjemce dotace: 

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

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

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

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

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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



 

 

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z rozpočtu města Pardubic pro rok 2020 ve 

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

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

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2020.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

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

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 20.08.2019 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 86399/2019,  

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

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

g) předložit poskytovateli nejpozději do 08.01.2021 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

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

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

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

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



 

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

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

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

dotovaného projektu. 
 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

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

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

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

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2020. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2020. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2020. 
 
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 Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

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

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



 

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

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

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

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

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

 
X. Zvláštní ustanovení 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

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

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

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

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

89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

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

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

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

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

jednom vyhotovení. 
 

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



 

 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová MUDr. Václav Volejník, CSc. 
           
 
 
        
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/       /2020 ze dne 23.01.2020   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Název akce (projektu)

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

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

Celkové náklady projekt 144 800,00 100 000,00

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

Celkové příjmy z projektu 100 000,00

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

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

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

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

-44 800,00
 

 
 
 



 

 



  
Příloha č. 1 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, 

IČO: 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: 
Basketbalový klub Pardubice, z. s.,  

 sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 

 IČO: 67441629,  

 číslo bankovního účtu: 1036028886/5500, 

 zastoupený: Mgr. Tomášem Urbanem, manažerem klubu na základě plné moci 

 (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 

2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 12.12.2019 usnesením 

č. Z/1055/2019 (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 individuální 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 individuální dotaci z Programu podpory sportu pro 

rok 2020 ve výši 2.850.000,- Kč (slovy: dva miliony osm set padesát tisíc korun českých) na realizaci 

projektu „Činnost Basketbalového klubu Pardubice z.s.“ (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 31.12.2020. 

 

 

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 04.12.2019 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 126004/2019, 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 31.01.2021 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 

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 31.12.2020. 
 

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 31.01.2021.  

 

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2021. 
 

6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

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

 

 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  



 

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v 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) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 

této daně, 

c) 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. e) 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. 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. 

 

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 Mgr. Tomáš Urban 

  na základě plné moci 
 

 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/       /2020 ze dne 23.01.2020. 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic  



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace   

Basketbalový klub Pardubice z.s. 
  

Název akce (projektu) Činnost Basketbalového klubu Pardubice z.s. 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na 

položky uvedené ve sloupci č. 3. 

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

1 2 3 
Pronájem městské haly na Dukle 1 092 906,00 700 000,00 
Energie městské haly na Dukle 1 115 000,00 804 000,00 
Pronájem tělocvičen ZŠ a SG 300 000,00 100 000,00 
Údržba a opravy městské haly na Dukle 300 000,00 100 000,00 
Výkonnostní sport (zápasy, turnaje, ubytování a 

stravování hráčů, rozhodčí, ceny…) 
1 500 000,00 780 000,00 

Evropské poháry a turnaje 500 000,00 0,00 
Sportovní vybavení 200 000,00 100 000,00 
Mzda manažera a správce haly, účetní 459 420,00 146 000,00 
Soustředění a kempy 200 000,00 120 000,00 
Odměny trenérům 1 600 000,00 0,00 
      
Celkové náklady projekt 7 267 326,00 2 850 000,00 

  

Příjmy z projektu Celkem v Kč   
Dotace MMP 2 850 000,00   
Dotace ČBF 1 700 000,00   
Dotace MŠMT 530 000,00   
Dotace Pk 150 000,00   
Dotace MO V 50 000,00   
Příspěvky 1 000 000,00   
Vlastní činnost 750 000,00   
Celkové příjmy z projektu 7 030 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  7 030 000,00   
Výdaje 7 267 326,00   
+ (zisk) 

-237 326,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval: Tomáš Urban 

Dne: 02.12.2019  



  
Příloha č. 1 usnesení č. 2   

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/            /19 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“) 

 
2. Příjemce dotace: 

Fotbalový klub Pardubice a.s.,  
 sídlo: K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
 IČO: 27583473,  
 číslo bankovního účtu: 43-1501110237/0100, 

 zastoupený: Vladimírem Pitterem, 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 
2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 12.12.2019 usnesením 
č. Z/1055/2019 (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 individuální 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 individuální dotaci z Programu podpory sportu pro 

rok 2020 ve výši 1.200.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě sta tisíc korun českých) na realizaci projektu 
„Sportovní činnost mládežnických družstev“ (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 31.12.2020. 
 

 
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 11.12.2019 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 128455/2019, 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 31.01.2021 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 
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 31.12.2020. 
 
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 31.01.2021.  

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  



 

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 
této smlouvy a podmínkami uvedenými v 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) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

c) 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. e) 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. 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. 
 

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 Vladimír Pitter 
   

 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/       /2020 ze dne 23.01.2020. 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic  



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace   

Fotbalový klub Pardubice a.s. 
  

Název akce (projektu) 
Sportovní činnost mládežnických 

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

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

1 2 3 
Materiální vybavení 450 000,00 150 000,00 
Údržba a úprava fotbalového hřiště 200 000,00 50 000,00 
Soustředění 300 000,00 150 000,00 
Provoz sportovního zařízení 350 000,00 300 000,00 
Úhrada energie, teplo, voda 350 000,00 200 000,00 
Ostatní služby 3 400 000,00 350 000,00 
      
      
      
      
      
      
      
Celkové náklady projekt 5 050 000,00 1 200 000,00 

  

Příjmy z projektu Celkem v Kč   
Dotace z města Pardubic 1 200 000,00   
Vlastní zdroje 3 850 000,00   
      
      
      
      
      
Celkové příjmy z projektu 5 050 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  5 050 000,00   
Výdaje 5 050 000,00   
+ (zisk) 

0,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval:  XXXXXXXXXXXX 
Dne: 10.12.2019  



  
Příloha č. 1 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, 
IČO: 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: 

Fotbalový klub Pardubice a.s.,  
 sídlo: K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
 IČO: 27583473,  
 číslo bankovního účtu: 43-1501110237/0100, 

 zastoupený: Vladimírem Pitterem, 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 
2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 12.12.2019 usnesením 
č. Z/1055/2019 (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 individuální 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 individuální dotaci z Programu podpory sportu pro 

rok 2020 ve výši 1.200.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě sta tisíc korun českých) na realizaci projektu 
„Provozní náklady mužstva "A"“ (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 31.12.2020. 
 

 
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 11.12.2019 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 128453/2019, 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 31.01.2021 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 
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 31.12.2020. 
 
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 31.01.2021.  

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  



 

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 
této smlouvy a podmínkami uvedenými v 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) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

c) 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. e) 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. 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. 
 

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 Vladimír Pitter 
   

 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/       /2020 ze dne 23.01.2020. 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic  



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace   

Fotbalový klub Pardubice a.s. 
  

Název akce (projektu) Provozní náklady mužstva "A" 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3. 

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

1 2 3 
Materiální vybavení 400 000,00 100 000,00 
Rozhodčí 500 000,00 250 000,00 
Odměny trenérům 800 000,00 500 000,00 
Ostatní služby 13 500 000,00 350 000,00 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Celkové náklady projekt 15 200 000,00 1 200 000,00 

  

Příjmy z projektu Celkem v Kč   
Dotace z města Pardubic 1 200 000,00   
Vlastní zdroje 14 000 000,00   
      
      
      
      
      
Celkové příjmy z projektu 15 200 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  15 200 000,00   
Výdaje 15 200 000,00   
+ (zisk) 

0,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval: XXXXXXXXXXX 
Dne: 10.12.2019  



  
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, 
IČO: 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: 

FK PARDUBICE, z.s.,  
 sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, 
 IČO: 27041549,  
 číslo bankovního účtu: 107-5353710297/0100, 

 zastoupený: Vladimírem Pitterem, členem výboru spolku, Vítem Zavřelem, členem výboru 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 sportu pro rok 
2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 12.12.2019 usnesením 
č. Z/1055/2019 (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 individuální 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 individuální dotaci z Programu podpory sportu pro 

rok 2020 ve výši 3.800.000,- Kč (slovy: tři miliony osm set tisíc korun českých) na realizaci projektu 
„Sportovní činnost mládežnických družstev“ (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 31.12.2020. 
 

 
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 11.12.2019 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 128452/2019, 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 31.01.2021 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 
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 31.12.2020. 
 
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 31.01.2021.  

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  



 

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 
této smlouvy a podmínkami uvedenými v 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) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

c) 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. e) 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. 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. 
 

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: 
 
 
 
 
 
 
 
  ........................................................................ 
  Vladimír Pitter 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Vít Zavřel 
   

 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/       /2020 ze dne 23.01.2020. 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic  



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace   

FK PARDUBICE, z.s. 
  

Název akce (projektu) 
Sportovní činnost mládežnických 

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

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

1 2 3 
Úhrada nájemného neb.prostoru areálu 
Ohrazenice čp. 215 a 212 a hřiště Dolíček pro 
družstva mládež 

730 000,00 650 000,00 

Úhrada energií sportovního areálu Ohrazenice a 
Dolíček pro družstva mládeže 850 000,00 700 000,00 

Odměny trenérům 2 000 000,00 370 000,00 
pronájem hal 200 000,00 150 000,00 
Úhrada mzdy správcům areálu Ohrazenice  650 000,00 400 000,00 
Úhrada mzdy správce areálu na Dolíčku 300 000,00 250 000,00 
Materiál a údržba hřiště 650 000,00 50 000,00 
Doprava 1 200 000,00 250 000,00 
Stravování hráčů 300 000,00 150 000,00 
Ostatní služby 3 720 000,00 450 000,00 
Startovné 200 000,00 80 000,00 
Soustředění 500 000,00 300 000,00 
      
Celkové náklady projekt 11 300 000,00 3 800 000,00 

  
Příjmy z projektu Celkem v Kč   
Dotace z města Pardubic 3 800 000,00   
Vlastní zdroje 7 500 000,00   
      
      
Celkové příjmy z projektu 11 300 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  11 300 000,00   
Výdaje 11 300 000,00   
+ (zisk) 

0,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval: XXXXXXXXXXXX 
Dne: 09.12.2019  



  
Příloha č. 1 usnesení č. 5   

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/            /19 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 

IČO: 00274046, 

číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 

zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 
města Pardubic 

(dále jen „poskytovatel“) 
 

2. Příjemce dotace: 
FK PARDUBICE, z.s.,  

 sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, 

 IČO: 27041549,  

 číslo bankovního účtu: 2100489703/2010, 

 zastoupený: Veronikou Sehnoutkovou, členem výboru 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 sportu pro rok 

2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 12.12.2019 usnesením 

č. Z/1055/2019 (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 individuální 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 individuální dotaci z Programu podpory sportu pro 

rok 2020 ve výši 900.000,- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých) na realizaci projektu „Dívčí a 
ženský fotbal“ (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 31.12.2020. 

 

 

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 12.12.2019 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 129210/2019, 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 31.01.2021 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 

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 31.12.2020. 
 

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 31.01.2021.  

 

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

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

 

 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  



 

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v 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) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 

této daně, 

c) 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. e) 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. 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. 

 

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 Veronika Sehnoutková 
   

 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/       /2020 ze dne 23.01.2020. 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic  



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace   

FK PARDUBICE, z.s. 
Název akce (projektu) Dívčí a ženský fotbal 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na položky 

uvedené ve sloupci č. 3. 

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

1 2 3 
Turnaj základních škol v dívčí kopané 3 000,00   
Mikulášský turnaj starších přípravek - 12. ročník 13 000,00 3 000,00 
reprezentační ples 30 000,00   
soustředění 50 000,00   
odměny trenéři, realizační týmy 220 000,00 78 000,00 
šéftrenér mládeže 120 000,00   
sekretářské, účetní práce 120 000,00   
vzdělávání trenérů 30 000,00   
správce, údržba sportoviště 170 000,00 120 000,00 
čistící, hyg., zdrav.prostředky 15 000,00   
startovné 30 000,00 8 000,00 
pronájmy sportovišť 57 000,00 9 000,00 
doprava, cestovné 300 000,00 150 000,00 
rozhodčí 55 000,00   
sportovní vybavení 122 000,00 32 000,00 
přestupy hráček 50 000,00   
pronájem, energie Letní stadion  578 608,00 500 000,00 
příspěvky asociacím (např. FAČR, ČUS) 15 000,00   
Celkové náklady projekt 1 978 608,00 900 000,00 

  

Příjmy z projektu Celkem v Kč  

Statutární město Pardubice 900 000,00  

Pardubický kraj 100 000,00  

Fotbalová asociace České republiky 150 000,00  

příspěvky hráček 450 000,00  

MŠMT 250 000,00  

startovné turnaje 10 000,00  

peněžní prostředky předchozích let 118 608,00  

Celkové příjmy z projektu 1 978 608,00   
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  1 978 608,00  

Výdaje 1 978 608,00  

+ (zisk) 
0,00 

 

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
Vypracovala: Veronika Sehnoutková 

Dne: 11.12.2019  



  
Příloha č. 1 usnesení č. 6  

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/            /19 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“) 

 
2. Příjemce dotace: 

FK PARDUBICE, z.s.,  
 sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, 
 IČO: 27041549,  
 číslo bankovního účtu: 107-5353710297/0100, 

 zastoupený: Vladimírem Pitterem, členem výboru spolku, Vítem Zavřelem, členem výboru 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 sportu pro rok 
2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 12.12.2019 usnesením 
č. Z/1055/2019 (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 individuální 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 individuální dotaci z Programu podpory sportu pro 

rok 2020 ve výši 1.300.000,- Kč (slovy: jeden milion tři sta tisíc korun českých) na realizaci projektu 
„Klubová akademie FK 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 31.12.2020. 
 

 
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 11.12.2019 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 128450/2019, 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 31.01.2021 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 
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 31.12.2020. 
 
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 31.01.2021.  

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  



 

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 
této smlouvy a podmínkami uvedenými v 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) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

c) 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. e) 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. 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. 
 

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: 
 
 
 
 
 
 
 
  ........................................................................ 
  Vladimír Pitter 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Vít Zavřel 
   

 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/       /2020 ze dne 23.01.2020. 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic  



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace   

FK PARDUBICE, z.s. 
  

Název akce (projektu) 
Klubová akademie FK 

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

Náklady na projekt Celkem v Kč 

Požadovaná 
výše ze 
statutárního 
města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 
dopolední a odpolední svačiny 860 000,00   550 000,00 
zdravotní funkční vyšetření 2x ročně 100 000,00   50 000,00 
externí služby – výživový poradce, psycholog, fyzioterapeut, 
lékař 200 000,00   100 000,00 

in body vyšetření – analýza složení těla – 6x ročně 420 000,00   0,00 
ubytování – Domov mládeže 600 000,00   450 000,00 
doplňky stravy – BCAA, proteinové a iontové nápoje 200 000,00   0,00 
sportovní vybavení, sportovní pomůcky 250 000,00   150 000,00 
odměny – trenéři, kondiční trenér 5 300 000,00   0,00 
      
      
      
Celkové náklady projekt 7 930 000,00 1 300 000,00 

  
Příjmy z projektu Celkem v Kč   
Dotace z města Pardubic 1 300 000,00   
Pardubický kraj 850 000,00   
Příspěvky rodičů 1 000 000,00   
Fotbalová asociace ČR 4 428 000,00   
Vlastní zdroje  352 000,00   
      
      
Celkové příjmy z projektu 7 930 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  7 930 000,00   
Výdaje 7 930 000,00   
+ (zisk) 

0,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval: XXXXXXXXXXX 
Dne: 09.12.2019  



  
Příloha č. 1 usnesení č. 7  

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/            /19 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“) 

 
2. Příjemce dotace: 

Nadační fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje,  
 sídlo: 17. listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
 IČO: 05092302,  
 číslo bankovního účtu: 9402114001/5500, 

 zastoupený: Vladimírem Pitterem, předsedou správní rady, Mgr. Jindřichem Novotným, 
místopředsedou správní rady 

 (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 
2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 12.12.2019 usnesením 
č. Z/1055/2019 (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 individuální 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 individuální dotaci z Programu podpory sportu pro 

rok 2020 ve výši 1.400.000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta tisíc korun českých) na realizaci projektu 
„Regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje“ (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 31.12.2020. 
 

 
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 11.12.2019 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 128678/2019, 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 31.01.2021 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 
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 31.12.2020. 
 
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 31.01.2021.  

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  



 

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 
této smlouvy a podmínkami uvedenými v 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) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

c) 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. e) 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. 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. 
 

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: 
 
 
 
 
 
 
 
  ........................................................................ 
  Vladimír Pitter 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Mgr. Jindřich Novotný 
   

 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/       /2020 ze dne 23.01.2020. 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic  



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace   

Nadační fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje 
  

Název akce (projektu) Regionální Fotbalová akademie Pardubického kraje 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na položky 
uvedené ve sloupci č. 3. 

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

1 2 3 
Materiální vybavení 1 750 000,00   
Provozní náklady 425 000,00 50 000,00 
Ostatní nespecifikované náklady 250 000,00   
Vybavení fyzio, pomůcky atd. 200 000,00   
Mzdové náklady 2 604 000,00   
Stravování 1 821 000,00 1 350 000,00 
Ubytování 400 000,00   
Vychovatelská služba 540 000,00   
Využití sportovních a rehabilitačních center 600 000,00   
Doprava 250 000,00   
Zdravotní péče 100 000,00   
      
      
Celkové náklady projekt 8 940 000,00 1 400 000,00 

  
Příjmy z projektu Celkem v Kč   
Město Pardubice 1 400 000,00   
Pardubický kraj 1 500 000,00   
Fotbalová asociace ČR 5 540 000,00   
Příspěvky  500 000,00   
      
      
      
Celkové příjmy z projektu 8 940 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  8 940 000,00   
Výdaje 8 940 000,00   
+ (zisk) 

0,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval: XXXXXXXXXXXX 
Dne: 04.12.2019  



  
Příloha č. 1 usnesení č. 8  

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/            /19 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“) 

 
2. Příjemce dotace: 

Univerzitní sportovní klub Pardubice, z.s.,  
 sídlo: Studentská 95, Pardubice, 532 10, 
 IČO: 46494049,  
 číslo bankovního účtu: 150381806/0300, 

 zastoupený: prof. Ing. Petrem Mikuláškem, CSc., předsedou 
 (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 
2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 12.12.2019 usnesením 
č. Z/1055/2019 (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 individuální 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 individuální dotaci z Programu podpory sportu pro 

rok 2020 ve výši 240.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) na realizaci projektu 
„podpora univerzitního sportu“ (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 31.12.2020. 
 

 
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 06.01.2020 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 1552/2020, 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 31.01.2021 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 
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 31.12.2020. 
 
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 31.01.2021.  

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  



 

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 
této smlouvy a podmínkami uvedenými v 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) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

c) 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. e) 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. 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. 
 

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 prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. 
   

 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/       /2020 ze dne 23.01.2020. 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic  



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace   

Univerzitní sportovní klub Pardubice, z. s. 
  

Název akce (projektu) Podpora univerzitního sportu 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3. 

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

1 2 3 
Pronájem tělocvičen 257 000,00 195 000,00 
Běh naděje     
Dresy pro cvičitelky 3 000,00   
Vystoupení skupiny Hroch 1 000,00 1 000,00 
Propagační předměty 32 000,00 20 000,00 
Cestovné 2 000,00   
Ceny - občerstvení pro děti v cíli (pitíčka, lízátka) 3 000,00   
Moderátor 2 000,00 2 000,00 
Racketlon     
Nájemné sportovišť 4 000,00 3 000,00 
Rozhodčí 1 000,00   
Ceny, diplomy 1 500,00 1 500,00 
Spotřební materiál 1 500,00 1 500,00 
Standarta rektora     
Rozhodčí 4 000,00   
Ceny, diplomy 1 000,00 1 000,00 
Spotřební material (míčky, míče, atd.) 20 000,00 10 000,00 
Jarní fittnes a Mikulášský maratón     
Lektoři 6 000,00   
Diplomy, ceny 3 000,00 1 000,00 
Ostatní: Dekorace 1 000,00 1 000,00 
Hudba a výukové programy 4 000,00 3 000,00 
      
Celkové náklady projekt 347 000,00 240 000,00 

  

Příjmy z projektu Celkem v Kč   
Dotace města 240 000,00   
vlastní zdroje 107 000,00   
Celkové příjmy z projektu 347 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  347 000,00   
Výdaje 347 000,00   
+ (zisk) 

0,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)    



  
Příloha č. 1 usnesení č. 9   

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/            /19 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“) 

 
2. Příjemce dotace: 

Pardubická sportovní organizace, z.s.,  
 sídlo: Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
 IČO: 60159910,  
 číslo bankovního účtu: 2800993361/2010, 

 zastoupený: Pavlem Majerem, předsedou 
 (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 
2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 12.12.2019 usnesením 
č. Z/1055/2019 (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 individuální 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 individuální dotaci z Programu podpory sportu pro 

rok 2020 ve výši 120.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet tisíc korun českých) na realizaci projektu 
„Regionální olympiáda dětí a mládeže“ (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 31.12.2020. 
 

 
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 06.01.2020 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 1394/2020, 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 31.01.2021 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 
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 31.12.2020. 
 
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 31.01.2021.  

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  



 

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 
této smlouvy a podmínkami uvedenými v 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) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

c) 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. e) 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. 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. 
 

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 Majer 

 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/       /2020 ze dne 23.01.2020. 
Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic  



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace   

Pardubická sportovní organizace, z.s. 
  

Název akce (projektu) Regionální olympiáda dětí a mládeže 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3. 

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

1 2 3 
Nájemné sportovišť 30 000,00 0,00 
Rozhodčí 155 000,00 90 000,00 
Ceny (poháry, medaile), diplomy 60 000,00 30 000,00 
materiální a technické zabezpečení 5 000,00 0,00 
Organizátoři 40 000,00 0,00 
      
      
      
      
      
      
      
Celkové náklady projekt 290 000,00 120 000,00 

  
Příjmy z projektu Celkem v Kč   
dotace města Pardubice 120 000,00   
dotace Pardubického kraje 150 000,00   
vlastní zdroje 20 000,00   
      
      
      
      
Celkové příjmy z projektu 290 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  290 000,00   
Výdaje 290 000,00   
+ (zisk) 

0,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval: Pavel Majer, předseda PSO 
Dne: 06.01.2020  



  
Příloha č. 1 usnesení č. 10  

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/            /19 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“) 

 
2. Příjemce dotace: 

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.,  
 sídlo: Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
 IČO: 60112476,  
 číslo bankovního účtu: 110850671/0300, 

 zastoupený: Mgr. Martinem Sýkorou, předsedou představenstva, Dušanem Salfickým, členem 
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 
2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 12.12.2019 usnesením 
č. Z/1055/2019 (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 individuální 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 individuální dotaci z Programu podpory sportu pro 

rok 2020 ve výši 15.100.000,- Kč (slovy: patnáct miliony jedno sto tisíc korun českých) na realizaci 
projektu „Podpora mládežnického hokeje v roce 2020“ (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 31.12.2020. 
 

 
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 06.01.2020 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 1378/2019, 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 31.01.2021 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 
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 31.12.2020. 
 
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 31.01.2021.  

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  



 

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 
této smlouvy a podmínkami uvedenými v 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) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

c) 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. e) 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. 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. 
 

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. Martin Sýkora 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Dušan Salfický 
   

 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/       /2020 ze dne 23.01.2020. 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic  



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace   

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s. 
  

Název akce (projektu) 
Podpora mládežnického hokeje v roce 

2020 

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

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

1 2 3 

pronájem sportovišť 5 400 000,00 4 500 000,00 
pronájem nebytových prostor, kabin a ostatní 1 270 000,00 1 150 000,00 
Energie, vodné, teplo  1 200 000,00 1 100 000,00 
Služby hokejová utkání 300 000,00 300 000,00 
Strava a ubytování 1 650 000,00 1 400 000,00 
Trenéři, asistenti, metodici  5 270 000,00 5 000 000,00 
Zdravotníci, lékaři, fyzio, broušení bruslí 408 000,00 300 000,00 
Hokejová výstroj a výzbroj 988 000,00 500 000,00 
Rozhodčí 624 000,00 550 000,00 
Ostaní služby (úklid, školení, vyšetření apod.) 391 000,00 150 000,00 

Ostatní prov. Náklady (nákup práv, pojistné 
registrace, startovné) 

300 000,00 150 000,00 

Doprava 1 150 000,00 0,00 
Náklady automobily 322 000,00 0,00 
Ostatní materiál, marketing, reprezentace 1 108 000,00 0,00 
      

Celkové náklady projekt 20 381 000,00 15 100 000,00 

  

Příjmy z projektu Celkem v Kč   

Dotace město 15 100 000,00   
Dotace kraj 1 800 000,00   
Příspěvky a dary 1 700 000,00   
Z prostředků společnosti 1 781 000,00   

Celkové příjmy z projektu 20 381 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 

Příjmy  20 381 000,00   
Výdaje 20 381 000,00   
+ (zisk) 

0,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   

  
Vypracoval:  XXXXXXXXXXXX 
Dne: 06.01.2020  



  
Příloha č. 1 usnesení č. 11   

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/            /19 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 

IČO: 00274046, 

číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 

zastoupené: Mgr. 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, 

 IČO: 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 

2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 12.12.2019 usnesením 

č. Z/1055/2019 (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 individuální 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 individuální dotaci z Programu podpory sportu pro 

rok 2020 ve výši 1.450.000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta padesát tisíc korun českých) na realizaci 

projektu „Podpora sportu mládeže 2020 - projekt Golden Talents“ (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 31.12.2020. 

 

 

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 06.01.2020 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 1525/2020, 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 31.01.2021 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 

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 31.12.2020. 
 

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 31.01.2021.  

 

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2021. 
 

6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

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

 

 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  



 

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v 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) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 

této daně, 

c) 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. e) 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. 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. 

 

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/       /2020 ze dne 23.01.2020. 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic  



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace   
Název akce (projektu) Podpora sportu mládeže 2020 - 

projekt Golden Talents 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na 

položky uvedené ve sloupci č. 3. 

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

Trenérské služby – basketbal 1 106 000,00 383 350,00 
Trenérské služby – kondiční 114 000,00 140 000,00 
Fyzioterapeutické služby 200 000,00 100 000,00 
Mentální příprava 50 000,00 50 000,00 
Reklamní, marketingové a grafické služby 132 089,00 50 000,00 
Doprava 200 000,00 80 000,00 
Webová prezentace 77 500,00 50 000,00 
Stravování 150 000,00 150 000,00 
Vybavení  103 761,00 51 650,00 
Nájmy haly 140 000,00 90 000,00 
Členské příspěvky hráči GT BK z.s. 50 000,00 0,00 
Lékařské služby 40 000,00 20 000,00 
Zdravotní materiál 30 000,00 30 000,00 
Organizační zajištění projektu 180 000,00 120 000,00 
Školení FIBA řády, hráčské agentury + konzultační 

činnost hráčům 
50 000,00 0,00 

Posezónní kemp – individuální činnosti jednotlivce 150 000,00 0,00 
Stipendijní program hráči 260 000,00 0,00 
Právní poradenství k projektu 31 650,00 0,00 
Náklady na přípravné období 10 000,00 10 000,00 
Ubytování hráčů 125 000,00 125 000,00 
Celkové náklady projekt 3 200 000,00 1 450 000,00 

  

Příjmy z projektu Celkem v Kč   
Dotace Pardubický Kraj 500 000,00   
Dotace Město 1 450 000,00   
Reklamní partneři 1 250 000,00   
Celkové příjmy z projektu 3 200 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  3 200 000,00   
Výdaje 3 200 000,00   
+ (zisk) 

0,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval:XXXXXXXX     

Dne: 1.1.2020      



  
Příloha č. 1 usnesení č. 12   

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/            /19 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 

IČO: 00274046, 

číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 

zastoupené: Mgr. 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, 

 IČO: 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 

2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 12.12.2019 usnesením 

č. Z/1055/2019 (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 individuální 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 individuální dotaci z Programu podpory sportu pro 

rok 2020 ve výši 3.600.000,- Kč (slovy: tři miliony šest set tisíc korun českých) 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 31.12.2020. 

 

 

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 06.01.2020 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 1527/2020, 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 31.01.2021 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 

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 31.12.2020. 
 

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 31.01.2021.  

 

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2021. 
 

6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

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

 

 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  



 

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v 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) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 

této daně, 

c) 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. e) 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. 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. 

 

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/       /2020 ze dne 23.01.2020. 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic  



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace   
Název akce (projektu) Provozní náklady A-týmu BK JIP 

Pardubice 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na 

položky uvedené ve sloupci č. 3. 

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

1 2 3 
Odměny  7 700 000,00   
Náklady spojené s ubytováním hráčů 1 300 000,00 1 120 000,00 
Marketingové a propagační služby 700 000,00 229 000,00 
Účetní a daňové služby 240 000,00 204 000,00 
Dopravní služby – bus, pronájem, … 700 000,00   
Sportovní potřeby – dresy, boty, vybavení  370 000,00 20 000,00 
úklidové služby 100 000,00 94 000,00 
organizační zajištění zápasů 550 000,00 86 000,00 
Pronájmy hal 300 000,00   
Lékařské služby 20 000,00 12 000,00 
Pojištění 100 000,00   
Rozhodčí 15 000,00 15 000,00 
Pomocný personál Dašická 18 000,00 18 000,00 
Pomocní rozhodčí stolek domácí zápasy 30 600,00 30 600,00 
Provozní náklady auta, pohonné hmoty, údržba 200 000,00 30 000,00 
Ticketingová manažerka – mzda, včetně odvodů 

klubu 
372 000,00 372 000,00 

Pronájmy aut 40 000,00 40 000,00 
Team manažer 180 000,00 180 000,00 
Dohody o provedení práce – pořadatelé, hostesky, 

brigádníci 
400 000,00 400 000,00 

Náklady na reklamu 369 000,00 369 000,00 
Náklady spojené s předsezonní přípravou – výjezdy, 

ubytování, stravování 
50 000,00 50 000,00 

Hlavní pořadatel domácích zápasů – technické 

zajištění 
138 000,00 138 000,00 

Tiskárna náklady 12 000,00 12 000,00 
Náklady na telefony a internety 70 000,00 70 000,00 
Entertainment zápasy  70 400,00 70 400,00 
Ozvučení zápasů  40 000,00 40 000,00 
Ostatní 1 915 000,00   
Celkové náklady projekt 16 000 000,00 3 600 000,00 
      
      
      
      
      



 

      
      

  

Příjmy z projektu Celkem v Kč   
Reklamní smlouvy 10 360 000,00   
Dotace  4 600 000,00   
Vstupné 400 000,00   
Prodej práv ALK 480 000,00   
Prodej hráčů 160 000,00   
      
      
Celkové příjmy z projektu 16 000 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  16 000 000,00   
Výdaje 16 000 000,00   
+ (zisk) 

0,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval:  XXXXXXXXXX     

Dne:  1.1. 2020      



rdsíldau 'cvímld
LD.Řyb-8 SUb š ŅúŊŊ . -8ZUbSLPě/ě/é D8ig-. 1Á OÒfŅúÑŅ s9ÁÝ g91.-ZiV D8ig-ěiÝ Ř IU.H-,F D-ý-ě

sH.HLH8Ú-ě FýZHg 2.ÚSL9m/b
ho hiM7o4K no.6vřč6hČ5 6143hři Tů šřě.5 P3hřpů ÖN§ ŽT ně.My,bSo
leK §§ŽŎÕ§ÕŌ
-ěhřpygo65K l628 Pě.řb6o4 suě.Z1řo4ů g.b41řp.o4 43hřě

ej"nůů dasoá D Ǻj těsjǺc eádǺr 

ě

í-mŘbÚDmH. 2.ÚSL9m/b
e.iLUH. /ébFm/ig : Hb/é-gUgtm/i8
ZoCoI61 ZžhpČ1 vČp7ě -Ci-o61 -1Čp6o4 
ho hiM7o4K ně.My,bSoů šřyMo6řhČ1 ØÖů ÖNŽ T§ 
leK §§ŽTŌŎÖ 
íleK sé§§ŽTŌŽŎÖ
-ěhřpygo61K ů M3Čě6o4 0ěČy7řž

ej"n DnkdjsnbjǺýD Ǻj těsjǺc dsédr

y-ěZi.ěIi 6iLo yZoMo65up M6oů 43hiSo ě .pČy řyřp

S.ÚgŘ./ě ZFUgLŘL

áÁ cŘgS-ě LZH.-gŘb-ě

T8 í1.So g.pu7ěvyIoů Lo Io Zč7ya6č4 Z7ěhř6iČo4 y437oSČ5up Mi7ě F  g7ěhřbČž h 61-Zo4 suo4bČ -upřpZo65 
-o h7břb6ž p7pZě ě Si6yů IoIiL ěyřp.o4 Io hpSuěC g8 :y,pv Pp.ěZoS UTØŽÖFŽ§T§O UM17o řěČ5 ňMě.xO8

Ž8 í1.So g.pu7ěvyIoů Lo 9aoř6i -DhřěřČpZ1 So6ě Mě.y ,7iLo gpghě65up Z pMhř8 T řpupřp a716Čy h47pyZž 
ab6i Čo M6b gpMgbhy h47pyZž TÖ§8§§§ůF ma8 í7o .p-upM6yři 9hřCoM6i b6Zo6řě.b-ěa6i Čp4bho M1.So -o 
M6o TŐ8TŽ8Ž§TØ ho IoM61 p Ii4 6oygpřCo,břo76č 4pZbřč 4ěIořoČ8

N8 í1.So g.pu7ěvyIoů Lo 4y 6o6i -614ě L1M61 gCoČ1LČěů Čřo.1 ,ž ,.16b7ě Z gCoZpMy Z7ěhř6bSČ5up g.1Zě 
Č Mě.y8 m g.pČ1-16i hZ5up řZ.-o6i M1.So p,M.Lo7 pM php,ž pg.1Z6365 - ěyřp.hČ5up g.1Zě Č 
gCoM43ř654y y437oSČ54y Mi7y hpyu7ěh h ,o-9g7ěř6č4 gCoZpMo4 Mě.y Mp Z7ěhř6bSřZi 
p,Mě.pZě65up8 špyu7ěh Io yM37o6 giho46py 0p.4py Zo hM37o6i MSo.ž ěyřp.ě gě6i
-o M6o TŐ8TŽ8Ž§TØů Čřo.5 Io gCi7pupy ř5řp h47pyZž ě IoIi 6oMi76py hpya1hři8



ááÁ 2ybSFýH ZFUgLŘE

T8 í1.So ho -ěZě-yIo gCoZ5hř ,o-g7ěř63ů řI8 ,o- 61.pČy 6ě IěČ5Čp7bZ g.přbg7636iů p,Mě.pZě654y IěČp 
Mě. Z7ěhř6bSČ5 g.1Zp Č y437oSČ54y Mi7y ,7iLo gpghě654y Z pMhř8 T a716Čy l8 ř5řp h47pyZž ě 
p,Mě.pZě6č g.pu7ěvyIoů Lo řo6řp Mě. gCbIi41 ě Mp hZ5up Z7ěhř6bSřZi IoI gCoZ-oři4 gCoIi418

Ž8 í1.So gpM4bzyIo gCoZpM Z7ěhř6bSČ5up g.1Zě 6ě p,Mě.pZě65up -ěSupZ16i4 y4ihř36i y437oSČ5up 
Mi7ě Z g.phřp.y gCihřyg654 ZoCoI6phřb8 k ř5řp hpyZbh7phřb p,Mě.pZě6č g.pu7ěvyIoů Lo gp 6ě,žři Mě.y 
Mp Ioup Z7ěhř6bSřZi ,yMo g7ěhřbČě y4ihř36ě 6ě 61Č7ěMž p,Mě.pZě65up 6ě ZoCoI654 g.phř.ě6hřZi 
Z ě.o17y y6bZo.-bř6iup Čě4gyhy p,Mě.pZě65upů Čp6Č.8 gCoM M3Čě61řo4 děČy7řž Suo4bSČpF 
řoSu6p7p2bSČ5 ý6bZo.-břž ně.My,bSo UšřyMo6řhČ1 ÖŎNů ÖNŽ T§ ně.My,bSoO8

N8 r,Mě.pZě6č g.pu7ěvyIoů Lo ,ž7 C1M63 ho-614o6 ho hČyřoa6č4 hřěZo4 Mě.y8

Õ8 r,3 h47yZ6i hř.ě6ž hupM63 g.pu7ěvyIiů Lo gCoM43řo4 Mě.pZ16i 6o6i gpMhřěZoSů 6ě 634L ,yMo 
y437oSČ5 Mi7p y4ihř36pů 6o,pj řo6řp Io Z7ěhř6bSřZi4 p,Mě.pZě65up8

Ö8 r,Mě.pZě6č M17o g.pu7ěvyIoů Lo hb Io Z3Mp4 ofbhřo6So ěyřp.hČ5up g.1Zě Č Mi7yů IoL hř17o ř.Z1ů ě Lo 
6ě,žři4 Z7ěhř6bSČ5up g.1Zě Č gCoM43řy Mě.yů IoupL g.phřCoM6bSřZi4 Io Mi7p ZžI1MCo6pů ěyřp.hČ5 
g.1Zp 6o-ě6bČ18 rhp,py pg.1Z636py Č ZčČp6y řpupřp ěyřp.hČ5up g.1Zě Io MSo.ě ěyřp.ě gě6i lZě6ě 
íZpC1ČpZ18 r,Mě.pZě6č M17o g.pu7ěvyIoů Lo hb Io Z3Mp4 hZčSu gpZb66phři Zžg7čZěIiSiSu - ěyřp.hČ5up 
g.1Zěů -oI456ě gpZb66phřb yLiZěř Mi7p -gDhp,o4ů Čřo.č 6oh6bLyIo upM6přy Mi7ě8

Ō8 š47yZ6i hř.ě6ž g.pu7ěvyIiů Lo Z hpyZbh7phřb h gphČžř6yři4 Mě.y 6o,yMpy ZDab hp,3 6ěZ-1Io4 
yg7ěřzpZěř L1M65 Mě7vi 61.pČžů gpM4i6Čž ab gpLěMěZČž8

Ŏ8 k7ěhř6bSČ5 g.1Zp Č gCoM43řy Mě.y gCoZ1Mi M1.So 6ě p,Mě.pZě65up Čo M6b 6ě,žři 9ab66phřb ř5řp 
h47pyZž8

Ő8 š47yZ6i hř.ě6ž g.pu7ěvyIiů Lo Č 0ž-bSČ54y gCoM16i ě gCoZ-oři Mě.y 4o-b h47yZ6i4b hř.ě6ě4b Mpv7p IbL 
gCoM y-ěZCo6i4 ř5řp h47pyZž UhpSuě ho ř8a8 6ěSu1-i Z 9hSupZ3 p,Mě.pZě65upO8

áááÁ č8ŘýÚb1-8 LZH.-gŘb-ě

T8 š47pyZě 6ě,čZ1 g7ěř6phřb M6o4 IoIiup gpMgbhy pg.1Z636č4b -1hřygSb p,py h47yZ6iSu hř.ě6 ě 
9ab66phřb M6o4 IoIiup yZoCoI636i Z .o2bhř.y h47yZ ZoMo654 Pb6bhřo.hřZo4 Z6bř.ě eǺ Z hpy7ěMy ho 
-1Čp6o4 a8 NÕ§VŽ§TÖ š,8ů p -Z71vř6iSu gpM4i6Č1Su 9ab66phřb 63Čřo.čSu h47yZů yZoCoIzpZ16i ř3Suřp 
h47yZ ě p .o2bhř.y h47yZ U-1Čp6 p .o2bhř.y h47yZOů Z g7ěř654 -636i8

Ž8 š47yZ6i hř.ě6ž ho MpupM7žů Lo M1.So ,o-pMČ7ěM63 gp y-ěZCo6i ř5řp h47pyZž pMov7o Ib Č C1M654y 
yZoCoI636i Mp .o2bhř.y h47yZ8 r yZoCoI636i ř5řp h47pyZž M1.So ,o-pMČ7ěM63 b60p.4yIo M.yupy 
h47yZ6i hř.ě6yů 6o,ž7F7b Čp6řěČř6i 9MěI ř5řp h47yZ6i hř.ě6ž yZoMo6 gCi4p Mp .o2bhř.y h47yZ IěČp 
Čp6řěČř g.p 6přb0bČěSb p yZoCoI636i8 š47yZ6i hř.ě6ž ho MpupM7žů Lo h47pyZě ,yMo yZoCoI636ě ,o- 
gpMgbhD h47yZ6iSu hř.ě68

N8 š47yZ6i hř.ě6ž ,o.py 6ě Z3Mp4iů Lo 6o,yMoF7b h47pyZě -ZoCoI636ě ě6b Mp řCi 43hiSD pM IoIiup 
y-ěZCo6iů Io 61h7oMyIiSi4 M6o4 -.yvo6ě pM gpa1řČy h 9ab6Čž gCigěM65up ,o-MDZpM65up p,puěSo6i8



Õ8 š47yZ6i hř.ě6ž g.pu7ěvyIiů Lo L1M61 a1hř h47pyZž 6o6ěg7zyIo -6ěČž p,SupM6iup řěIo4hřZi Uť Ö§Õ 
-1Čp6ě a8 ŐØVŽ§TŽ š,8ů p,aě6hČč -1Čp6iČů Z g7ěř654 -636iO8

Ö8 těřp h47pyZě p,hěuyIo 9g765 yIoM616i p gCoM43řy h47pyZž ě ZvoSu 617oLbřphřoSuů Čřo.5 h47yZ6i 
hř.ě6ž 437ž ě Suř37ž Zo h47pyZ3 yIoM6ěřů ě Čřo.5 gpZěLyIi -ě MD7oLbř5 g.p -1Zě-6phř ř5řp h47pyZž8 
á1M6č g.pIoZ h47yZ6iSu hř.ě6 yab636č gCb IoM616i p ř5řp h47pyZ3 ě6b g.pIoZ yab636č gp y-ěZCo6i 
ř5řp h47pyZž 6oh4i ,čř ZžČ71M16 Z .p-gp.y h Zčh7pZ6č4b yhřě6pZo6i4b ř5řp h47pyZž ě 6o-ěČ71M1 
L1M6č -1Zě-oČ L1M65 -o hř.ě68

Ō8 é17oLbřphřb řpyřp h47pyZpy 6oyg.ěZo65 ho CiMi g7ěř6č4b g.1Z6i4b gCoMgbhž eǺů -oI456ě -1Čp6o4 a8 
ŐØVŽ§TŽ š,8ů p,aě6hČč -1Čp6iČ8

Ŏ8 P36bř 6o,p Mpg7zpZěř řofř h47pyZž Io 4pL65 Io6 0p.4py giho46čSu Z-ohřyg63 aih7pZě6čSu 
MpMěřČD gpMoghě6čSu -1hřygSb p,py h47yZ6iSu hř.ě68 š47yZ6i hř.ě6ž hIoM61ZěIiů Lo ť ÖŌÕ 
p,aě6hČ5up -1Čp6iČy ho 6ogpyLbIoů ř-68 436bř 6o,p Mpg7zpZěř řofř h47pyZž Io 4pL65 gpy-o 0p.4py 
giho46čSu MpMěřČD gpMoghě6čSu p,34ě h47yZ6i4b hř.ě6ě4b8 PpL6phř 436bř h47pyZy Ib6py 
0p.4py h47yZ6i hř.ě6ž Zž7yayIi8 éě giho46py 0p.4y 6o6i g.p řo6řp 9ao7 gpZěLpZ16ě Zč436ě oF 
4ěb7pZčSu ab Ib6čSu o7oČř.p6bSČčSu -g.1Z8 Āog7ěř6phř MpMěřČD - MDZpMy 6oMpM.Lo6i 0p.4ž 7-o 
6ě4iř6pyř ČMžČp7bZů ě řp b ČMžL IbL ,ž7p -ěgpaěřp h g7636i48

Ő8 š47pyZě Io ZžupřpZo6ě Zo MZpy ZžupřpZo6iSuů - 6bSuL ČěLM1 -o h47yZ6iSu hř.ě6 p,M.Li gp IoM6p4 
ZžupřpZo6i8

Ø8 š47yZ6i hř.ě6ž g.pu7ěvyIiů Lo p,hěu h47pyZž Io g.p 63 Mphřěřoa63 y.abřč ě h.p-y4břo76čů Lo h47pyZě 
,ž7ě hogh16ě 6ě -1Č7ěM3 g.ěZMbZčSu 9MěID ě ZžIěMCyIo IoIbSu Z1L6py ZD7bů 6ě MDČě- aoupL gCbgpIyIi 
hZ5 Z7ěhř6p.ya6i gpMgbhž8

nCi7puěK hpyu7ěh php,ž pg.1Z6365 - ěyřp.hČ5up g.1Zě h ,o-9g7ěř6č4 gCoZpMo4 Z7ěhř6bSČ5up g.1Zě

k ně.My,bSiSu M6oK

-ě M1.So
l628 Pě.řb6 suě.Z1ř 

g.b41řp. 43hřě

-ě p,Mě.pZě65up 

M3Čě6 dsut

žuněkzčěkuš sčzčP1k szt b/0k.čět.š m oa pj1c rc alíhlvvv žec ět p.,.š 2čps,4išun pá,. k sč2zJ1K' 
žunějzt.č *k/0b2§0tz/0ětá á,/0k dk8sbe§u s.t S rš/zč b/.t/t.š

P Vaíu*r'dhdi ucb



s§índus s 25řh§vřl hdusjǺáaĀoan 20zh

šřěřyř1.6i 43hřp ně.My,bSo
ho hiM7o4K no.6vřč6hČ5 6143hři Tů šřě.5 P3hřpů ÖN§ ŽT ně.My,bSo
leK §§ŽŎÕ§ÕŌ
-ěhřpygo65K l628 Pě.řb6o4 suě.Z1řo4ů g.b41řp.o4 43hřě

sgLéU.ZěF Z IybŘgSbF ŘU.ZH-m/iV/é IÚ8Ř 6ě -1Č7ěM3 Mě.pZěSi h47pyZžů Čřo.1 ho řčČ1 
gCoZpMy Z7ěhř6bSřZi - 4ěIořČy sH.HLH8Ú-ěég FýZH. 2.ÚSL9m/b 6ě Z7ěhř6bSČ1 g.1Zě í-mŘbÚDmHE 
2.ÚSL9m/b y p,IoČřy g7ěhřbČž suo4bČě8

sIb/mpmi./b g9PbiHLR g7ěhřbČě suo4bČě U6ž6i Z 4ěIořČy 43hřěOů Čřo.1 ho 6ě -1Č7ěM3 Mě.pZěSi 
h47pyZž hřě6o 4ěIořČo4 ý6bZo.-břž ně.My,bSo

2ÚgéU.OLPmÝ Mb PZbF SýSm1igL UMSo.ě ěyřp.ě Mi7ě :y,pvo Pp.ěZSoO .LHgÚZiV/é IÚ8Ř IU.ZHmiE 
aébFmi. UM17o Io6 Mi7ěOů Čřo.1 ho 6ěSu1-i Z 4ěIořČy 43hřě ně.My,bSů řpup aěhy y4ihř365 
Z 9hSupZ63 ý6bZo.-břž ně.My,bSo8 jěFHg IěZbF-VF ZgLéU.ZbF IgZiEHLPm gIÚ8Ř-ý-ě i ŘVig-L 
.LHgÚZi,ég IÚ8Ř. i LMěŘ8-ě IU.ZHmiEÁ

2ybSFýHbF HgégHg ZgLéU.ZL Pb IgZiEH-LHě gIÚ8Ř-ý-ě i ŘVig-L .LHgÚZi,ég IÚ8Ř. Mi7p yLiř 
Zvo4b -gDhp,ž yLbřiů IoL gpZěuě Mi7ě gCbgpyvři Z 6op4o-o654 .p-hěuy Zču.ěM63 Z Ioup 
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