
město bez obvodů
údaje jsou uvedeny v Kč

k 30.6.2012

Počáteční stav k 1.1.2012 1 528 813,73 1 528 813,73

Zálohový příděl z rozpočtu na rok 2012 4 900 000,00 2 400 000,00
Dodatečný příděl na základě FV 2011 397 836,65
Úroky z účtu 5 000,00 3 385,21

Zdroje celkem 6 831 650,38 3 932 198,94

Výdaje celkem 6 831 650,38 2 229 347,40

Pojištění zaměstnanců MmP 2 645 000,00 990 342,00
Příspěvek na reprezentaci 55 000,00 0,00
Příspěvek na stravování zaměstnanců 1 921 000,00 1 222 692,00
Příspěvek zdravotně znevýhodněným osobám 20 000,00 0,00
Náklady na činnost bývalých zaměstanců (důchodců) 20 000,00 6 756,00
Příspěvek na chatu v Trhové Kamenici 40 000,00 0,00
Příspěvek na chatu v Trhové Kamenici (investice) 60 000,00 0,00
Odměna při odchodu do důchodu 100 000,00 0,00
Poplatky z účtu 400,00 129,40
Ozdravný program 0,00 0,00
Kulturní a sportovní akce 0,00 9 428,00
Komplexní ozdravný program 1 900 000,00 0,00
Rezerva 70 250,38 0,00
Zůstatek sociláního fondu k 30.6.2012 0,00 1 702 851,54

Vyhodnocení čerpání Sociálního fondu
za 1. pololetí roku 2012

Rozpčet na rok 2012 Vyhodnocení hospodaření

Vyhodnocení hospodaření 1. pol. roku 2012



Schválený rozpočet Aktuální rozpočet
na rok 2012 na rok 2012

145 000,0 145 000,0 0,0
Příjmy MRFP - - -

1 příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty 100 000,0 96 800,0
2 příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory 6 000,0 5 460,0
3 náhrady za energie v pronajatých bytech a nebytových prostorách 39 000,0 39 000,0
4 příjmy z úroků 0,0 540,0
5 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 3 200,0

145 000,0 145 000,0 0,0
Náklady MRFP - - -

1 opravy a udržování bytových domů a NP 50 000,0 50 000,0
2 ostatní služby 10 000,0 10 000,0
3 platby za energie byty a NP 39 500,0 39 500,0
4 rezerva 45 500,0 42 718,0
5 služby pošt a peněžních ústavů 0,0 82,0
6 fond oprav bytových a nebytových prostor 0,0 2 500,0
7 přeplatky z minulých let 0,0 200,0

0,0 0,0 0,0

Výdajová část rozpočtu

Rozpočet MRFP, a.s. - správa bytů a nebytových prostor
Vyhodnocení hospodaření za I. pol. roku 2012

Vyhodnocení

Příjmová část rozpočtu



Rezervy RmP, primátorky a náměstků 1 000 000 134 600 850 680 902 680 286 200

Rozpočet na rok 2012 700 000 700 000
Zapojení zůstatku z roku 2011 134 600 134 600

Schválená Čerpaná Usnesení RmP
dotace dotace xxxx/2012

Gymnázium, Dašická 1083 48160989  dotace - Celostátní kolo fyzikální olympiády 50 000 50 000 ne 2071/2012
HL Production, s.r.o. 24133949  dotace - putovní výstava fotografií pro nadaci Rakovina věc veřejná 15 000 15 000 ne 2126/2012
Dance Studio HPM v Pardubicích 67441858  dotace - zajištění účasti na na MS v interpretačním umění v Los Angeles 170 000 170 000 170 000 626Z/2012

xxxxxxxxxxx  dotace - zajištění a příprava taneční produkce Los Barbaros Crew 11 000 11 000 ne 2175/2012
Outdoor Activities 22718265  dotace - zajištění závodu Českého poháru boulderingu 20 000 0 ne 2176/2012
Pardubická krajská nemocnice 27520536  dotace - konference - setkání hrudních chirurgů z ČR a SR 20 000 20 000 ne 2177/2012
xxxxxxxxxxx  dar - zajištění pohárů pro nejlepší závodníky - Pardubická devítka 2012 10 000 10 000 ne 2180/2012
Outdoor Activities 22718265  zrušené usnesení 2176/2012 na Český pohár boulderingu -20 000 0 ne 2474/2012
Totalizator Sportowy 0000007411  dotace - patronát nad dostihem ve Varšavě 50 000 50 000 2475/2012
Univerzita Pardubice 00216275  dar - konference Veřejná správa 2012 10 000 10 000 10 000 2544/2012
Pardubická krajská nemocnice 27520536  dotace - kongress VI. Pardubické traumatologické dny 20 000 20 000 20 000 2545/2012
Czech marketing 25265652  dotace - celorepubliková soutěž v aerobiku pro Fit klub Alfa 30 000 30 000 ne 2628/2012
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu 17046173  dotace - 20. kongres k sexuální výchově 20 000 20 000 ne 2629/2012
Basketbalový klub Pardubice 67441629  dotace - mezinárodní turnaj "Perníkový pohár" 50 000 50 000 ne 2639/2012
DFS Perníček 22839828  dotace - účast folklórního souboru Perníček na přehlídce v Německu 15 000 15 000 ne 2638/2012
Městská policie ORJ 214  TP - ceny do soutěže "Právo pro každý den" 10 000 10 000 ne 2632/2012
Labská stezka 22840451  dotace - akce Tour de Labe 20 000 20 000 ne 2719/2012
Wamak CZ 27510590  ÚN - pronájem společenského sálu při FEBIOFESTU 11 200 11 200 11 200 2631/2012
Sdružení přátel Pardubického kraje 26631482  dotace - vydávání časopisu Vlastivědné listy Pardubického kraje 30 000 30 000 ne 2630/2012
xxxxxxxxxxx  dotace - akce "Děti na Labi" 40 000 40 000 ne 2633/2012
ZO ČSOP 44/03 záchranná stanice Pasíčka 68210965  dotace - zajištění provozních nákladů stanice 40 000 40 000 ne 2715/2012
Středisko východočeských spisovatelů 26635747  dar - výroba bulletinu Kruh 10 000 10 000 ne 2830/2012
Media marketing services, a.s. 27604942  dotace - organizační zajištění letních slavností Rádia Blaník 14.7.2012 20 000 20 000 20 000 2828/2012
xxxxxxxxxxx  dotace - doprava do francouzského Hyeres na mezinár. taneční festival 12 000 12 000 ne 2967/2012
xxxxxxxxxxx  dar - oslavy 101 let od letu Ing. Jana Kašpara na stroji Bleriot XI 10 000 10 000 ne 3071/2012

Celkem 674 200 624 200 281 200
Zůstatek v rezervě Rady města k 31.12.2012* 210 400

Použitelný zůstatek 160 400

Zapojení 
zůstatku z roku 

2011

Rozpočet na 
rok 2012

Čerpání v 
roce 2012

834 600

Transfery jiným organizacím, sdružením, FO a podnikatelským subjektům z rezervy RmP, primátorky a náměstků

De minimis

Schválené 
příspěvky v 
roce 2012

REZERVA RADY MĚSTA PARDUBIC

IČOŽadatel

231 920 KčZůstatek k rozdělení

De minimis

Projekt
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Rozpočet na rok 2012 50 000 50 000
Zapojení zůstatku z roku 2011 0 0

Schválená Čerpaná Usnesení RmP
dotace dotace xxxx/2012

Městská policie ORJ 214  TP - soutěž v oblasti právního vědomí  "Právo pro každý den" 3 500 3 500 ne 2073/2012
úhrada nákladů - Vitality Spa, s.r.o. 28776267  ÚN - nákup daru do tomboly městského plesu 28.1.2012 5 000 5 000 ne 2076/2012
Gymnázium, Dašická 1083 48160989  dar - pronájem sálu při celostátním kole fyzikální olympiády 1 400 1 400 ne 2125/2012
Univerzita Pardubice, Studentská 95 00216275  dar - konference "Aktuální otázky sociální politiky 2012" 5 000 5 000 ne 2340/2012
Apolenka - hiporehabilitace 69859914  dar - relax park v Apolence 3 000 3 000 ne 2634/2012
Amalthea 26647214  dar - projekt Staňte se pěstouny - děti potřebují vyrůstat v rodině 2 000 2 000 ne 2635/2012
MOTOKLUB CzMCO 26988941  dar - projekt Míček a doprava 3 000 3 000 ne 2714/2012
xxxxxxxxxxxxxx  dar - Pardubická pálka 2012 5 000 5 000 ne 2834/2012
Klenoty Aurum 25148788  ÚN - úhrada poloviny nákladů na odměnu pro školníka a strážnici 2 640 2 640 ne 2835/2012
Oblastní charita 46492160  ÚN - pronájem společenského sálu při akci Rok aktivního stárnutí 2 000 ne 2964/2012
xxxxxxxxxxxxxx  dar - autorská vernisáž fotoprací dětí v AFI Palace 3 000 3 000 ne 2963/2012
ZŠ Resslova 46496921  dar - doprava na republikové finále v hokejbale, "hokejbal proti drogám" 3 000 3 000 ne 2965/2012

Celkem 38 540 36 540 0
Zůstatek v rezervě náměstka Mgr. TAUBERA k 31.12.2012* 13 460

Použitelný zůstatek 11 460

Rozpočet na rok 2012 50 000 50 000
Zapojení zůstatku z roku 2011 0 0

Schválená Čerpaná Usnesení RmP
dotace dotace xxxx/2012

úhrada nákladů - Cosmopolitan Central Europe s.r.o. 25134001  ÚN - nákup daru do tomboly městského plesu 28.1.2012 5 000 5 000 ne 2075/2012
Český svaz PTP - Vojenské tábory nucených prací 44265999  dar - pronájem sálu na výroční členskou schůzi v lednu 2012 2 100 2 100 ne 2128/2012
úhrada nákladů - hokejový turnaj v Leeuwardenu ORJ 914  ÚN - zajištění účasti týmu Magistrátu města Pardubic na hokej. Turnaji 5 000 5 000 ne 2342/2012
ŠK Rapid Pardubice 48156701  dar - pronájem sálu pro šachové utkání 5 600 5 600 ne 2476/2012
APUeN 26561000  ÚN - pronájem sálu při konferenci Obce ve veřejných zakázkách 3 500 3 500 ne 2636/2012
Veteran klub Pardubice 67441629  XXX. Mezinárodní veteran rallye (na tuto akci dostali z PPVČ) 0 0 neschváleno
Českomoravská myslivecká jednota OMS Pce 67777520  dar - celostátní přebor ČMMJ ve střelbě na loveckém kole 26.-27.5.2012 5 000 5 000 ne 2832/2012
Dračí legie Pardubice 27029883  dar - závod dračích lodí na Labi v červnu 5 000 5 000 ne 2716/2012

Celkem 31 200 31 200 0
Zůstatek v rezervě náměstka Ing. BÍLKA města k 31.12.2012* 18 800

Použitelný zůstatek 18 800

50 000

50 000

De minimis

De minimis

Žadatel

Žadatel

REZERVA NÁMĚSTKA Ing. BÍLKA

IČO Projekt

REZERVA NÁMĚSTKA Mgr. TAUBERA

ProjektIČO

Vyhodnocení hospodaření za I. pololetí roku 2012  58



Rozpočet na rok 2012 50 000 50 000
Zapojení zůstatku z roku 2011 0 0

Schválená Čerpaná Usnesení RmP
dotace dotace xxxx/2012

 úhrada nákladů - AnaComp, s.r.o. 62958305  ÚN - nákup daru do tomboly městského plesu 28.1.2012 4 200 4 200 ne 2074/2012
 Krasobruslařský klub Pardubice 48160377  dar - pronájem sálu pro potřeby MČR 2012 2 100 2 100 ne 2127/2012
svaz českých filatelistů - klub 05-100 Pardubice 00442976  dar - zajištění pravidelných čtvrteltních výměnných schůzek 5 000 5 000 ne 2179/2012
xxxxxxxxxxxxxxx  dar - zajištění pronájmu haly v rámci turnaje v kopané Old boys cup 5 000 5 000 ne 2181/2012
Eribos, s.ro., Petrská 29, Praha 26012219  dar - golfový turnaj "Po stopách Velké Pardubické" 5 000 5 000 ne 2344/2012
xxxxxxxxxxxxxxx  dar - zajištění rekvizit a kulis do tanečních choreografií studia Hroch 10 000 10 000 ne 2477/2012
"Marathonium" 22821732  dar - cesta na půlmaraton do Selbu 5 000 5 000 ne 2713/2012
xxxxxxxxxxxxxxx  dar - ceny pro první 3 školy v běhu Vaňka Vaňky v rámci půlmaratonu 5 000 5 000 ne 2720/2012
Českomoravská myslivecká jednota OMS Pce 67777520  dar - závod tříčlenných družstev 2. 6. 2012 5 000 5 000 ne 2833/2012

46 300 46 300 0
Zůstatek v rezervě náměstka BRENDLA k 31.12.2012* 3 700

Použitelný zůstatek 3 700

Rozpočet na rok 2012 50 000 50 000
Zapojení zůstatku z roku 2011 0 0

Schválená Čerpaná Usnesení RmP
dotace dotace xxxx/2012

Atletický klub Pardubice 15050599  dar - vyhlášení nejlepších atletů AC Pardubice na plesu atletů 3 000 3 000 ne 2072/2012
úhrada nákladů - xxxxxxxxxx (CK Datour) xxxxxxxxxxxx  ÚN - nákup daru do tomboly městského plesu 28.1.2012 5 000 5 000 ne 2077/2012
úhrada nákladů - hokejový turnaj v Leeuwardenu ORJ 914  ÚN - zajištění účasti týmu MmP na hokejovém turnaji 5 000 5 000 ne 2342/2012
Dračí legie Pardubice 27029883  dar - závod dračích lodí na Labi v červnu 5 000 5 000 ne 2716/2012
Českomoravská myslivecká jednota OMS Pce 67777520  dar - přebor jednotlivců ve střelbě 29. 4. 2012 5 000 5 000 ne 2831/2012
Odbor školství kultury a sportu ORJ 1734  TP - Dětský a studentský parlament - návštěva lanového centra 2 000 2 000 ne 2829/2012
Klenoty Aurum 25148788  ÚN - úhrada poloviny nákladů na odměnu pro školníka a strážnici 2 640 2 640 ne 2835/2012

Celkem 27 640 27 640 0
Zůstatek v rezervě náměstka Ing. ROZINKA k 31.12.2012* 22 360

Použitelný zůstatek 22 360

Projekt

50 000

50 000

ProjektŽadatel

Žadatel IČO

IČO

De minimis

De minimis

REZERVA NÁMĚSTKA BRENDLA

REZERVA NÁMĚSTKA ING. ROZINKA
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Rozpočet na rok 2012 100 000 100 000
Zapojení zůstatku z roku 2011 0 0

Schválená Čerpaná Usnesení RmP
dotace dotace xxxx/2012

xxxxxxxxxxxxxxx  dar - přípěvek na vánoční dar pro arcibiskupa Dominika Duku 5 000 5 000 5 000 2070/2012
úhrada nákladů - Ing. Pavel Lejhanec 13178342  ÚN - nákup daru do tomboly městského plesu 28.1.2012 10 000 8 200 ne 2078/2012
úhrada nákladů - Ing. Pavel Lejhanec 13178342  ÚN - zajištění ceny do tomboly plesu záchranářů 5 000 3 600 ne 2129/2012
Tělovýchovná jednota Dynamo Pardubice 00527327  dar - 4. ročník nohejbalového turnaje Pardubice Open 10 000 10 000 ne 2130/2012
xxxxxxxxxxxxxxx dar - 4. ročník GP křížovkářského přeboru v Pardubicích 5 000 5 000 ne 2277/2012
Univerzita Pardubice, Průmyslová 95 00216275 dar - VII. Celostátní studentská vědecká konference 5 000 5 000 ne 2341/2012
vrácení finančních prostředků z cen na plesy  TP - vrácení zůstatku za nákup cen do tomboly na plesy -3 200 ne 2343/2012
Mezinárodní festival IFAS 67442064  dar - zajištění Primátorského dortu pro zahraniční účastníky 10 000 10 000 ne 2478/2012
Sdružení přátel konzervatoře 48161764  dar - studentské představení opery B. Smetany "Prodaná" 5 000 5 000 ne 2479/2012
Specializovaná zákl. organizace DAGLA 65991541  dar - mezinárodní výstava jiřinek v Pardubicích 31.8.-2.9.2012 5 000 5 000 ne 2480/2012
Klub chlapeckého sboru Bonifantes 70155500  dar - slavnostní koncert BONIFANTES 5 000 5 000 ne 2712/2012
Českomoravská myslivecká jednota OMS Pce 67777520  dar - XXI. Ročník Memoriálu Františka Bajera 10 000 10 000 ne 2711/2012
Náboženská obec Církve československé husitské Pce 64244385  dar - oprava varhan 5 000 5 000 ne 2717/2012
Fan Club HC Pardubice 26540100  dar - zajištění činnosti sdružení 5 000 5 000 ne 2966/2012
úhrada nákladů na florbalový turnaj  ÚN - turnaj ve florbalu pořádaný MmP 3 000 3 000 ne 2968/2012

Celkem 84 800 84 800 5 000
Zůstatek v rezervě primátorky MUDr. FRAŇKOVÉ k 31.12.2012* 15 200

Použitelný zůstatek 15 200

*pozn.: Použitelný zůstatek zahrnuje schválené, ale dosud nečerpané dotace. Z tohoto důvodu se částka může lišit od zůstatku v rezervě.
zkratky: TP = technický přesun v rozpočtu, ÚN = úhrada nákladů

100 000

Projekt

REZERVA PRIMÁTORKY MUDr. FRAŇKOVÉ

IČO De minimisŽadatel
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Příloha č. 1 k návrhu usnesení č. 1 
 
 

DODATEK č. 2 k LICENČNÍ SMLOUVĚ  
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají na základě příslušných ustanovení obchodního 
zákoníku v platném znění smluvní strany: 
 
ERIKA, a.s. 
se sídlem Praha 1, Na Příkopě 9-11, PSČ 110 00 
IČ:   25098900 
DIČ: CZ 25098900 
jednající Mgr. Martinem Hausnerem a Ing. Janem Kolouškem, členy představenstva 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
4489 
(dále jen „Poskytovatel“)  
 
a 
    
Statutární město Pardubice  
se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
IČ: 00274046 
zastoupené ředitelem městské policie Pardubice Petrem Kvašem 
(dále jen „Partner“) 
 
tento 
 

Dodatek č. 2 k licenční smlouvě 
 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Smluvní strany konstatují, že dne 15.10.2011 uzavřely licenční smlouvu, jejímž předmětem jsou práva 
a povinnosti smluvních stran k  Informačnímu systému pro Městskou policii Statutárního města 
Pardubice, která byla změněna Dodatkem č. 1 ze dne 30.12.2011(dále společně též jako „Smlouva“) 
 
 

II. 
INFORMAČNÍ SYSTÉMY 

1. Smluvní strany konstatují, že informační systém uvedený v čl. I tohoto dodatku obsahuje jako 
integrální součást, pracující na pozadí, systém SMS parkovného (dále jen „Subsystém“). 
Subsystém je do systému integrován zejména z důvodů bezpečnosti (systém zůstává 
bezpečnostně kompaktní) a dále pro úplnou integraci příslušné mobilní aplikace. Subsystém pak 
komplexně řeší příjem objednací SMS, její syntaktickou i sémantickou kontrolu, výběr 
parkovného a zaslání odpovídajícího parkovacího lístku na mobilní telefon parkujícího. 

 
2. Smluvní strany dále konstatují, že Partner hodlá realizovat projekt virtuálního parkovacího lístku 

(dále jen „VPL“) při placení parkovného prostřednictvím telekomunikační služby PR SMS 
(premium rate SMS), a vzhledem k tomu, že při realizaci projektu VPL bude nezbytně docházet 
ke komunikaci mezi informačním systémem specifikovaným v čl. I tohoto dodatku a počítačovým 
systémem, který zajišťuje provoz VPL, je z důvodu kompatibility obou systémů a z důvodů 
bezpečnosti vhodné, aby provoz obou výše uvedených systémů zajišťovat jeden subjekt, dohodly 
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se smluvní strany, že projekt VPL bude na základě tohoto dodatku zajišťovat pro Partnera 
Poskytovatel za podmínek specifikovaných v dalších ustanoveních tohoto dodatku.  

 
 
 
 

III. 
PŘEDMĚT DODATKU 

Projektem VPL, který bude na základě tohoto dodatku zajišťován Poskytovatelem, se rozumí systém 
úhrady parkovného ve statutárním městě Pardubice v rozsahu 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně 
prostřednictvím mobilního telefonu nebo jiného obdobného technického zařízení, které může využívat 
komunikační služby SMS s možností zpětné kontroly platnosti VPL ze strany Partnera. Platby 
parkovného budou pak uvedeny ve vyúčtování mobilního operátora pro parkujícího odděleně od 
telekomunikačních služeb. 
 
 

IV. 
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Poskytovatel se zavazuje:  

a) do 1. října 2012 zajistit implementaci veškerého potřebného software pro zajištění projektu VPL 
v rozsahu funkčního systému při využití vlastní softwarové a hardwarové technologie pro provoz 
a údržbu systému, tedy připravit pro Partnera kompletní funkční systém, na jehož základě bude 
poskytována služba VPL a v témže termínu zahájit zkušební provoz systému VPL. Podrobnější 
popis funkcí systému je specifikován v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. 
V průběhu posledního týdne před datem zprovoznění systému se smluvní strany zavazují 
otestovat systém a provést zaškolení uživatelů systému;  

b) zajistit smluvně telekomunikační propojení alespoň s následujícími mobilními operátory - 
Telefónica Czech Republic a.s., T – Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic 
a.s.  

c) udržovat své technologie v takovém stavu, aby byla zajištěna pro parkující možnost zaplatit VPL 
použitím mobilního telefonu nebo jiného obdobného zařízení parkujícího tak, že po zadání 
příslušných dat a při dodržení stanoveného postupu získá parkující možnost prokázat se 
parkovacím dokladem s potřebnými náležitostmi. Poskytovatel se zavazuje zajistit, že výpadky 
systému zajišťující provoz VPL z důvodů na straně Poskytovatele nepřekročí 5% celkového 
času v každém kalendářním čtvrtletí. 

d) zajistit Partnerovi možnost kontroly platnosti VPL Partnerem, resp. třetími osobami Partnerem 
určenými, a to prostřednictvím speciální aplikace instalované na mobilních telefonech ve 
vlastnictví Partnera s operačním systémem Windows mobile, na kterých bude možné ověřit, zda 
je za kontrolované vozidlo parkovné uhrazeno; 

e) nevstupovat do žádných přímých vztahů s parkujícím. Poskytovatel nepřebírá současně 
s převzetím závazků z toho dodatku žádné povinnosti ani žádná práva provozovatele ve vztahu 
k parkujícímu. Poskytovatel se zavazuje, že na žádost Partnera zajistí možnost vystavování 
elektronických daňových dokladů za nákup VPL na internetových stránkách, jejichž doménu 
určí Partner; 

f) zajistit odeslání potvrzující SMS o zakoupení VPL parkujícím nejpozději obvykle do 2 minut od 
odeslání SMS požadavku na nákup VPL; 
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g) zajistit pověřeným osobám ze strany Partnera přístup na internetový portál vytvořený 
Poskytovatelem pro účely sledování informací o počtu prodaných VPL za zvolené období a 
výše vybraného parkovného za zvolené období. Partner bude přístup využívat i pro účely 
sledování řešení reklamací nebo stížností, pro účely vypracování podkladů pro statistické 
vyhodnocování služby a pro výkon služby kontrolorů; 

h) umožnit Partnerovi kontrolu správného vykazování počtů realizovaných VPL prostřednictvím 
internetové aplikace; 

i) informovat (e-mailem, SMS nebo telefonicky) neprodleně (max. do 30 minut) Partnera o 
každém výpadku systému prodeje VPL. 

j) pokud parkující špatně objedná VPL, zaslat parkujícímu informační SMS s textem: SMS parking 
Pardubice. Parkovací lístek nebyl objednán. Chybný formát zprávy. 

k) pokud parkující objedná VPL s cenou rovnou nebo vyšší než 100,-Kč, zaslat parkujícímu 
potvrzovací SMS s textem: SMS parking Pardubice. Cena sluzby XXX Kc. Posli ANO pro 
objednani na 902 06. Vice na xxxxxx.    

2. Partner se tímto dodatkem zavazuje:  

a) vést účinnou a vhodnou informační a reklamní kampaň zaměřenou na pořizování VPL 
v rozsahu a způsobem, který bude specifikován další dohodou obou smluvních stran; 

b) poskytnout Poskytovateli dostatečnou součinnost při přípravě systému a určit odpovědnou 
osobu, která bude po celou dobu přípravy systému s Poskytovatelem komunikovat a 
spolupracovat; 

c) provést doplnění stávajících informačních systémů (internetových stránek, propagačních 
materiálů a tiskovin, informačních tabulí na parkovištích apod.) o nové možnosti platby za 
parkování prostřednictvím SMS; 

d) provést potřebnou úpravu Smluvních parkovacích podmínek ve statutárním městě Pardubice, 
resp. tarifů tak, aby možnost platby prostřednictvím mobilních telefonů byla upravena smluvním 
ujednáním mezi parkujícím a Partnerem; 

 
 

V. 
NÁLEŽITOSTI VIRTUÁLNÍHO PARKOVACÍHO LÍSTKU 

1. Cena za VPL bude parkujícím hrazena postupem pro používání PR SMS služby mobilního 
operátora. Popis komunikace při zakoupení VPL, včetně struktury objednací SMS je uveden 
v příloze č. 2 tohoto dodatku. Vedle ceny VPL bude parkující platit příslušnému mobilnímu 
operátorovi cenu telekomunikační služby (úhrada odeslané objednací SMS), a to ve výši dle 
individuálního smluvního ujednání mezi zákazníkem a jeho mobilním operátorem (účtování v tzv. 
režimu MT Billing). 

  
2. Podrobné vymezení náležitostí VPL tak, aby údaje byly v souladu s příslušnými právními a 

prováděcími předpisy a smluvními podmínkami platnými pro poskytování parkovného, stanoví 
Partner. Poskytovatel je povinen zajistit takovou úroveň systému, aby umožňoval jejich uvedení. 
Poskytovatel je oprávněn odmítnout uvedení určitého údaje, pokud není jeho uvedení ve VPL 
technicky možné nebo je možnost jeho uvedení spojena s neúměrnými náklady. 
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3. Případná změna náležitostí a jiných údajů bude Poskytovateli oznámena Partnerem vždy 
písemně bez odkladu poté, kdy jí bude známa jejich změna, nejpozději však 30 pracovních dnů 
před účinností změny. 

 
 

VI. 
CENA PLNĚNÍ POSKYTOVATELE 

1. Partner se zavazuje za poskytnutí, provoz a údržbu systému pro prodej VPL uhradit Poskytovateli 
úplatu, jejíž výše bude činit 18% z konečné ceny každého VPL,. Z takto vypočtené částky činí 
odměna za poskytnutí platebních služeb paušální měsíční částku ve výši 50,-Kč, která je 
osvobozena od DPH. Zbývající část odměny je placena za ostatní služby Dodavatele 
poskytované na základě tohoto dodatku a k této zbývající části odměny bude připočtena daň 
z přidané hodnoty vypočtená sazbou stanovenou platným zákonem o dani z přidané hodnoty.  
Dojde-li ke změně sazby DPH, mění se částka DPH bez dalších úkonů stran dnem, kdy je 
Dodavatel povinen DPH uplatnit v zákonem stanovené výši. Smluvní strany sjednávají, že k výše 
specifikované úplatě bude připočtena odměna za každou informační SMS odeslanou 
Poskytovatelem ve smyslu ustanovení čl. IV odst. 1 písm. j) a k) tohoto dodatku ve výši 0,90 Kč 
plus DPH. 

 
2. Smluvní strany konstatují, že Partnerovi budou vznikat pohledávky za parkujícími ve výši ceny 

VPL (dále jen „Pohledávky“). Smluvní strany se dohodly, že Partner bude postupovat 
Poskytovateli veškeré Pohledávky s tím, že smlouva o postoupení pohledávek bude uzavřena 
současně s tímto dodatkem. Smluvní strany konstatují, že úplata za postoupení pohledávek na 
základě Smlouvy o postoupení pohledávek, která je uzavřena mezi Partnerem a Poskytovatelem 
stejného dne jako tento dodatek, a na jejímž základě budou postoupeny Pohledávky Partnera na 
Poskytovatele, je sjednána na 100% jistiny postupovaných Pohledávek. Poskytovatel se tímto  
dále zavazuje, že Pohledávky, které na něj budou postoupeny Partnerem, a které vznikly za 
parkujícími s uzavřenou platnou a účinnou smlouvou s mobilními operátory Vodafone Czech 
Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., a Mobilkom, a.s., budou vždy následně postoupeny 
příslušnému mobilnímu operátorovi. Partner se zavazuje, že o postoupení Pohledávek z Partnera 
na Poskytovatele a následně z Poskytovatele na Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile Czech 
Republic a.s., resp. Mobilkom, a.s. parkující vždy informuje, a to před vznikem pohledávky 
Partnera za parkujícím.  

 
3. Poskytovatel se zavazuje, že vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce zašle Partnerovi 

přehled VPL za předcházející kalendářní měsíc (dále jen „Přehled“ nebo „Vyúčtování“), a to na 
základě údajů v počítačovém systému Poskytovatele, v němž jsou zachyceny údaje o všech VPL. 
V případě, že dojde k rozdílu mezi údaji v systému Poskytovatele a v obdobných systémech 
mobilních operátorů, budou pro účely Vyúčtování použity údaje, které budou obsaženy 
v systémech mobilních operátorů. Na základě Přehledu vystaví Partner účetní doklad (doklad 
k převodu peněz) na úplatu za postoupené Pohledávky za kalendářní měsíc, který zašle 
Poskytovateli do 15 dnů od DUZP, kterým je poslední den kalendářního měsíce, za který se 
provádí vyúčtování. Ve stejném termínu zašle Poskytovatel Partnerovi daňový doklad 
s vyúčtováním odměny pro Poskytovatele, včetně podílu operátora, za příslušný kalendářní 
měsíc. 

 
4. Smluvní strany se dohodly, že úplata za postoupení Pohledávek je splatná vždy společně za 

každý kalendářní měsíc, a to ve stejném termínu jako je splatná úplata za služby Poskytovatele 
za stejný kalendářní měsíc. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly na pravidelném započtení 
nároku Partnera na úplatu za postoupení Pohledávek proti nároku Poskytovatele na úplatu 
sjednanou tímto dodatkem za stejný kalendářní měsíc, a to v rozsahu, v němž se obě pohledávky 
kryjí. Smluvní strany sjednávají, že k započtení pohledávek dojde do 45 dnů od DUZP, a to bez 
dalšího právního úkonu. Smluvní strany konstatují, že po uskutečnění výše popsaného započtení 
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pohledávek bude mít jedna ze smluvních stran pohledávku za druhou ze smluvních stran. 
Smluvní strany sjednávají, že smluvní strana, která bude mít za příslušný kalendářní měsíc 
závazek vůči druhé ze smluvních stran, uhradí jej ve lhůtě do 45 dnů od DUZP. 

 
5. V případě nedodržení lhůty splatnosti se zavazuje Poskytovatel, uhradit Partnerovi smluvní úrok z 

prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

6. Smluvní strany tímto sjednávají, že výši úplaty za poskytování systému VPL lze zvýšit pouze v 
následujících případech: 

a) pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních, či technických předpisů a 
norem, které budou mít prokazatelný vliv na výši úplaty. 

b) v případě odůvodněných změn a doplňků vymezení a rozsahu plnění, a to však pouze 
a výlučně na základě požadavku ze strany Partnera. 

 
7. Smluvní strany sjednávají, že výše specifikovaná úplata obsahuje veškeré náklady Poskytovatele 

a je nejvýše přípustná. 
 
 

VII. 
REKLAMACE A VYÚČTOVÁNÍ, VADY PLNĚNÍ VPL 

1. Poskytovatel se zavazuje uchovávat, resp. zajistit uchování údajů potřebných ke kontrole 
správnosti odečtené částky za VPL a správnosti vyúčtování po dobu nezbytně nutnou vyplývající 
z obecně závazných právních předpisů. 

  
2. Smluvní strany sjednávají, že řešení reklamací parkujících týkajících se vyúčtování VPL bude 

řešit Poskytovatel, včetně zaslání návrhu internetového rozhraní pro správu a řešení reklamací 
Partnerovi. Smluvní strany sjednávají, že Poskytovatel doručí Partnerovi návrh řešení reklamace 
vždy do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace. Poskytovatel se zavazuje, že bude parkující 
informovat prostřednictvím SMS zprávy, e-mailu včetně zaslaného reklamačního protokolu ve 
formátu PDF nebo přes uživatelské rozhraní pro vystavení daňových dokladů, které bude hlavním 
rozšířeným komunikačním kanálem vůči zákazníkům.    

 
3. Jestliže bude prokázáno vadné vyúčtování a reklamace bude oprávněná, bude částka, která byla 

prokazatelně vadně odečtena zákazníkovi, uvedena ve vyúčtování vzájemných plateb-fakturách 
a dokladech k převodu v následujícím měsíci a z částky odečtena tak, aby mohla být vrácena 
zákazníkovi nebo osobě, k jejíž tíži byla přičtena.  

 
4. Poskytovatel není povinen Partnerovi poskytovat nad rámec specifikovaný tímto dodatkem 

informace jiného typu, než které poskytuje mobilní operátor a které jsou dostupné při používání 
systému prodeje VPL. Poskytovatel není povinen sdělovat osobní a jiné údaje, pokud by tak 
zasáhla do práv třetích osob.  

 
 

VIII. 
ZAHÁJENÍ A ZPROVOZNĚNÍ SYSTÉMU VPL 

1. Partner se zavazuje poskytnout dostatečnou součinnost při přípravě a realizaci projektu, a to 
v rozsahu potřebném pro řádné splnění závazku Poskytovatele, zejména pak zajistit přítomnost a 
dosažitelnost kontaktních osob, které určí, a které za Partnera budou ve věci jednat. Nesplní-li 
Partner povinnost součinnosti a zajištění všech podmínek pro řádné dokončení přípravy projektu 
VPL, není Poskytovatel v prodlení s plněním svých závazků vyplývajících z tohoto dodatku. O 
dobu prodlení Partnera se bez dalších úkonů prodlužuje doba stanovená pro dokončení přípravy 
projektu.  
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2. Partner se zavazuje oznámit před zahájením zkušebního provozu Poskytovateli kontaktní údaje, 
na které je Poskytovatel povinen zasílat zprávu o funkčnosti a případných výpadcích systému. 

 
3. Smluvní strany sjednávají dobu zkušebního provozu po dobu 4 týdnů. Po tomto datu bude služba 

automaticky převedena na běžný provoz.  
 

4. Jakékoli změny týkající se rozsahu systému prodeje VPL nebo jeho základních v tomto dodatku 
charakterizovaných vlastností musejí být dohodnuty písemně. 

 
 

IX. 
TESTOVACÍ ČÍSLA 

Za účelem testování produkční konektivity se Partner zavazuje umožnit Poskytovateli a mobilním 
operátorům provádět zdarma testovací platby a to z testovacích účastnických čísel (MSISDN) 
definovaných v příloze č. 3 tohoto dodatku – Seznam testovacích MSISDN. Smluvní strany se 
dohodly, že provoz uskutečněný z takto stanovených účastnických čísel nebude zahrnut do Přehledů 
využívaných smluvními stranami za účelem vzájemného vypořádání. V případě, že dojde ke změně 
v Seznamu testovacích MSISDN, Poskytovatel zašle nový seznam Partnerovi a ten uplatní tento 
seznam do (30) dní od obdržení. 
 
 

X. 
VÝPOVĚĎ 

Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět Licenční smlouvu uzavřenou mezi shora 
uvedenými smluvními stranami dne 15. 10. 2011 ve znění dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2 s 3 
měsíční výpovědní lhůtou, pokud druhá smluvní strana podstatným způsobem porušuje své povinnosti 
z této smlouvy, a to i přesto, že jí smluvní strana písemně na porušení povinnosti písemně upozornila 
a poskytla jí náhradní patnáctidenní lhůtu k nápravě anebo ke splnění smluvní povinnosti. Výpovědní 
doba počíná běžet první den měsíce následujícím po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé ze 
smluvních stran. Pro účely této smlouvy je porušení smlouvy podstatné, jestliže strana porušující tuto 
smlouvu věděla v době uzavření této smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím 
k účelu této smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla tato smlouva 
uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení této smlouvy. 
V pochybnostech se má za to, že porušení smlouvy je podstatné. Tato úprava výpovědi zcela 
nahrazuje úpravu výpovědi zakotvenou v čl. V odst. 2 Licenční smlouvy, jež byla mezi shora 
uvedenými smluvními uzavřena dne 15. 10. 2011.  
 

 
XI. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 

 
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Partner a jedno 

Poskytovatel. 
 

3. Poskytovatel tímto prohlašuje, že je zapsán v registru poskytovatelů platebních služeb malého 
rozsahu, který je veden Českou národní bankou se sídlem v Praze (dále jen „ČNB“), a že ČNB je 
orgánem dohledu nad činností Poskytovatele v oblasti poskytování platebních služeb. 
Poskytovatel dále prohlašuje, že k případnému mimosoudnímu řešení sporů mezi 
Poskytovatelem jako poskytovatelem platebních služeb a uživatelem platebních služeb 
poskytovaných Poskytovatelem je příslušný finanční arbitr ve smyslu zákona č. 229/2002 Sb., o 
finančním arbitrovi v platném znění, a že v souvislosti s poskytováním platebních služeb 
Poskytovatele může uživatel platebních služeb podat stížnost orgánu dohledu. 
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4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. 

 
 
 
 
Seznam příloh: 
 
Příloha č. 1 - Popis funkcí systému VPL 
Příloha č. 2 - Popis komunikace při zakoupení VPL, včetně struktury objednací SMS 
Příloha č. 3 – Seznam testovacích MSISDN 
 
 
 
V Pardubicích dne _____________        V Praze dne _________________ 
 
 
 
 
 
…………......................................... ........................................................ 
      Statutární město Pardubice       ERIKA, a.s.  
 



Příloha k návrhu usnesení č. 2 
 
 

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají na základě ustanovení § 524 a násl. zákona č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník smluvní strany: 
 
ERIKA, a.s. 
se sídlem Praha 1, Na Příkopě 9-11, PSČ 110 00 
IČ 25098900 
jednající Mgr. Janou Jež a Ing. Janem Kolouškem, členy představenstva 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4489 
(dále jen „Poskytovatel“)  
 
a 
    
Statutární město Pardubice  
se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
IČ: 00274046 
není plátcem DPH 
bankovní spojení: KB Pardubice, číslo účtu: 326561/0100 
zastoupené MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou města 
(dále jen „Partner“) 
 
tuto 

 

SMLOUVU O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK 
 

I. 
1. Smluvní strany konstatují, že stejného dne jako tato smlouvy byl mezi Partnerem a 

Poskytovatelem na straně druhé uzavřen Dodatek č. 2 k Licenční smlouvě, na základě 
které se Poskytovatel zavázal poskytovat Partnerovi služby virtuálního parkovacího lístku 
(dále jen „Smlouva o obchodní spolupráci“). Smluvní strany prohlašují, že jim je znám 
obsah výše specifikované Smlouvy o obchodní spolupráci a že termíny použité ve 
Smlouvě o obchodní spolupráci budou mít stejný význam jako v této smlouvě. 

2. Smluvní strany konstatují, že v souvislosti se Smlouvou o obchodní spolupráci budou 
Partnerovi vznikat pohledávky za třetími osobami – parkujícími za poskytnutí VPL (dále 
jen „Pohledávky“). 

3. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že Partner postupuje Poskytovateli veškeré 
Pohledávky.     

 
II. 

Každá Pohledávka je pro účely této smlouvy identifikována: 
a) dlužníkem konkrétní pohledávky, kterou je osoba zachycená pro každou jednotlivou 

Pohledávku v Systému Poskytovatele, v němž jsou zachyceny i údaje o jednotlivých 
transakcích souvisejících s poskytnutím VPL, a to podle telefonního čísla, na něž 
byla zaslána konkrétní SMS MT z něhož byl VPL objednán; 



b) okamžikem vzniku Pohledávky, kterým je okamžik zachycený v Systému 
Poskytovatele, v němž jsou zachyceny i údaje o jednotlivých transakcích 
souvisejících s poskytnutím VPL. Okamžikem vzniku pohledávky je okamžik, kdy 
koncové zařízení cestujícího přijme SMS MT; 

c) výší jistiny Pohledávky, kterou bude částka, která je pro každou Pohledávku 
zachycena v Systému Poskytovatele, v němž jsou zachyceny i údaje o jednotlivých 
transakcích souvisejících s poskytnutím VPL. Výše jistiny Pohledávky vyplývá u 
každé Pohledávky z Přístupového čísla, z něhož byla odeslána Systémem 
Poskytovatele odpovědní SMS MT dlužníku Pohledávky; 

d) právním důvodem vzniku konkrétní pohledávky, kterým je úhrada parkovného 
parkujícím Partnerovi. 

 
III. 

1. Smluvní strany dohodly, že Partner postupuje na Poskytovatele veškeré Pohledávky, a to 
vždy v okamžiku, kdy Pohledávky vzniknou s tím, že Pohledávky jsou vždy následně 
specifikovány v měsíčním Vyúčtování od Poskytovatele, které bude partnerovi zasláno 
v souladu se Smlouvou o obchodní spolupráci. Smluvní strany sjednávají, že 
k postoupení Pohledávek z Partnera na Poskytovatele dojde a Poskytovatel se tedy stane 
věřitelem Pohledávek bezprostředně poté, kdy Pohledávky vznikly. Smluvní strany 
sjednávají, že k postoupení Pohledávek specifikovaných v předchozí větě dojde bez 
dalšího právního úkonu smluvních stran, pouze na základě existence údajů v Systému 
Poskytovatele. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Pohledávky, které vznikly za cestujícími, kteří využili 
k objednání VPL mobilních sítích společností Mobilkom a.s., Vodafone Czech Republic 
a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s. budou Poskytovatelem dále postoupeny na 
příslušného mobilního operátora. 

 
IV. 

Smluvní strany sjednávají úplatu za postoupení Pohledávek ve výši 100% jistiny 
postupovaných Pohledávek s tím, že splatnost úplaty za postoupení Pohledávek je 
specifikována ve Smlouvě o obchodní spolupráci mezi Partnerem a Poskytovatelem. 

 
V. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem 
jejího podpisu poslední ze smluvních stran a její účinnost trvá po dobu účinnosti smlouvy o 
obchodní spolupráci a nezanikne před zánikem účinnosti Smlouvy o obchodní spolupráci. 

 
VI. 

1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si k naplnění účelu této smlouvy vzájemnou 
součinnost.  

2. Strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů 
anebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod 
neplatnosti právního úkonu, smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude 
možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. Strany se zavazují 
toto ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu 
výkladu právních předpisů a smyslu a účelu této smlouvy. 



3. Pokud v některých případech nebude možné řešení zde uvedené a smlouva by byla 
neplatná, strany se zavazují bezodkladně po tomto zjištění uzavřít novou smlouvu, 
ve které případný důvod neplatnosti bude odstraněn a dosavadní přijatá plnění budou 
započítána na plnění stran podle této nové smlouvy. Podmínky této nové smlouvy vyjdou 
přitom z původní smlouvy. 

 
VII. 

1. Změny této smlouvy jsou možné jen ve formě písemného a číslovaného dodatku ke 
smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Smlouva může být ukončena pouze 
písemně. 

2. Žádná ze smluvních stran nepostoupí smlouvu, ať už celou nebo její část, žádným 
způsobem, respektive nepostoupí práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li v této smlouvě 
stanoveno výslovně jinak. Jakékoliv postoupení v rozporu s podmínkami této smlouvy 
bude neplatné a neúčinné. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech v českém jazyce, kdy každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom stejnopise. 

4. Smluvní strany na závěr této smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné 
okolnosti bránící v uzavření této smlouvy. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, 
že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, 
jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, 
jako správnou podepisují. 
 
 
 
V Praze, dne _____________   V Pardubicích, dne __________ 
 
 
 
 
 
___________________________   _________________________ 
              ERIKA, a.s.     Statutární město Pardubice 
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Oznámení o změně v projektu/ukončení projektu 

 
 

Operační program: Integrovaný operační program 

Identifikace výzvy: 
06 – Technologická centra a 
elektronické spisové služby v území 

Registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/06.06837 

Název projektu: 

Technologické centrum ORP 
Pardubice a elektronické spisové 
služby v území 

Žadatel: Statutární město Pardubice 

Adresa žadatele: 
Pernštýnské nám. 1, 530 02 
Pardubice  

Poskytovatel podpory: Ministerstvo vnitra 
 
 
Žádám o následující změny v projektu: 
 
 

Č. Změna (včetně ukončení) 
Dopad změny na 
Podmínky / 
Rozhodnutí  

Zdůvodnění 

1. 

 
V souvislosti se změnou poskytovatele 
dotace z Ministerstva vnitra ČR na 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
k 1.7.2012 žádám o ukončení platnosti 
stávajícího Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace.  

Ano Rozhodnutí MMR 
č.j. 24922/2012-26 

 
 
Za příjemce: 
 
Jméno:  MUDr. Štěpánka Fraňková 
Funkce:  Primátorka města 
Podpis:   
Datum:   
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Příloha č. 1  k návrhu usnesení č. 1 

 
STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE  
 
 
 

Dodatek č. 5 ke zřizovací listině 
 
 
Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84  odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a dále na základě usnesení 
č………Z/2012 ze dne  x.x.2012. 
  

 
vydává dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 30.10.2009    

 
 
 

příspěvkové organizace  
Sociální služby města Pardubic 

 
v tomto znění: 

 
 

Čl. I 
Článek V -  Vymezení majetku a rozsah práv a povinností organizace ve vztahu k majetku  
 
- odst. 6 se mění a nově zní takto:  

Organizace má ke  svěřenému majetku následující práva a povinnosti:  
a. organizace je povinna zabezpečit jeho plné, efektivní a ekonomicky účelné využití, 

b.   o svěřený majetek je organizace povinna pečovat s péčí řádného hospodáře, v souladu  
s platnými zákonnými normami, tj. chránit jej před zničením, poškozením, odcizením nebo 
zneužitím a před neoprávněnými zásahy. Udržuje jej v provozuschopném stavu a za tímto 
účelem provádí jeho údržbu a opravy, revize a technické prohlídky. Havarijní opravy, nutné k 
nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku či vzniku nebezpečí ohrožujícího zdraví 
zaměstnanců a třetích osob, je organizace povinna provést okamžitě  
s tím, že tyto neprodleně (nejpozději do 3 dnů) nahlásí věcně příslušnému odboru zřizovatele 
včetně doložení protokolu o havárii či havarijním stavu majetku, 

c. pořízení movitého majetku nad 100 tis. Kč (bez DPH) podléhá předchozímu písemnému 
souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele, 

d. pořízení dopravního prostředku, v jakékoliv hodnotě, podléhá předchozímu písemnému 
souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele,  

 
e. při pořizování movitého majetku: 

! s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu  
na dodávky popř. služby dle § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
ve znění pozdějších předpisů, je organizace povinna v rámci zadání dodržet zásady 
postupu zadavatele uvedené v § 6 v návaznosti na ustanovení § 18 odst. 5 výše uvedeného 
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zákona. Konečný výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu v limitu nad 
500 tis. Kč bez DPH musí být uskutečněn za účasti zástupce věcně příslušného odboru 
zřizovatele, 

! s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání podlimitní či nadlimitní veřejné zakázky 
dle § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je 
organizace povinna zadat veřejné zakázky v zadávacím řízení v souladu s výše uvedeným 
zákonem. Členem hodnotící komise musí být vždy zástupce věcně příslušného odboru 
zřizovatele. 

 
f. o svěřeném movitém majetku je organizace povinna vést operativní a účetní evidenci    

a odepisovat jej v souladu s odpisovým plánem, schváleným zřizovatelem a dále v souladu 
s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a provádět jeho 
pravidelnou inventarizaci vždy 1 x ročně k 31. 12. běžného roku, 

g. o svěřeném nemovitém majetku je organizace povinna vést operativní  
a účetní evidenci a odepisovat jej v souladu s odpisovým plánem, schváleným zřizovatelem a 
dále v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a 
provádět pravidelnou inventarizaci vždy 1 x ročně k 31. 12. běžného roku, kterou je povinna 
předložit věcně příslušnému odboru zřizovatele, 

h. svěřený majetek nesmí organizace bez předchozího písemného souhlasu vlastníka, zatěžovat 
právem třetích osob, zejména věcnými břemeny,  

i. organizace je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby 
nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících. Organizace není 
oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele bezúplatně postoupit 
pohledávku nebo vzdát se práva, pokud toto souvisí se svěřeným majetkem,  

j. organizace je povinna vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě splatnosti s cílem dosažení 
maximální efektivnosti. Organizace je oprávněna upustit od vymáhání pohledávky do výše 10. 
 tis Kč, jejíž vymáhání se jeví jako neúspěšné nebo by náklady spojené s vymáháním převýšily 
pohledávku samotnou, pouze na základě předchozího písemného souhlasu věcně příslušného 
odboru zřizovatele. Pohledávky vede nadále ve svém účetnictví na podrozvahových účtech. 
Na vyžádání věcně příslušného odboru zřizovatele doloží organizace u těchto pohledávek 
doklady o neúspěšnosti a nákladnosti vymáhání. Dluh organizace nemůže prominout,  

k. pro hospodaření s majetkem zpracuje ředitel organizace směrnice, které je povinen v souladu 
s platnou legislativou aktualizovat a předkládat na vědomí věcně příslušnému odboru 
zřizovatele, 

l. organizace je povinna uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného 
obohacení, 

m. bez předchozího písemného souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele může organizace 
vyřazovat, likvidovat, směnit, pronajmout, poskytnout jako výpůjčku nebo prodat svěřený 
movitý majetek bez ohledu na datum jeho pořízení v pořizovací ceně  
do 5 000,00 Kč (včetně DPH) a dále majetek starší 7 let v pořizovací ceně od 5 000,01 Kč do 
40 000,00 Kč (včetně DPH). 

O vyřazení, likvidaci, směně, pronájmu, poskytnutí výpůjčky nebo prodeji svěřeného majetku 
vedeného v účetní evidenci pořídí organizace protokol podepsaný všemi členy inventarizační 
komise jmenované ředitelem a uloží jej pro vlastní potřebu.  
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- odst. 10 se mění a nově zní takto: 

 
V rámci veřejných zakázek na stavební práce (opravy, úpravy, rekonstrukce, modernizace 
svěřeného nemovitého majetku a zařízení pevně spojených s budovou včetně investičních akcí):  
! s předpokládanou hodnotou zakázky v limitu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na stavební práce dle § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, je organizace povinna v rámci zadání dodržet zásady postupu 
zadavatele uvedené v § 6 v návaznosti na ustanovení § 18 odst. 5 výše uvedeného zákona. 
Konečný výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu v limitu nad 100 tis. 
Kč bez DPH musí být uskutečněn za účasti zástupce věcně příslušného odboru 
zřizovatele, 

! s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání podlimitní či nadlimitní veřejné zakázky 
dle § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je 
organizace povinna zadat veřejné zakázky v zadávacím řízení v souladu s výše uvedeným 
zákonem. Členem hodnotící komise musí být vždy zástupce věcně příslušného odboru 
zřizovatele.  

 
 

Čl. II 
 

1. Ostatní ujednání zřizovací listiny, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 5 zůstávají beze změny 
a v platnosti. Tento dodatek č. 5 ke zřizovací listině nabývá platnosti dnem schválení 
Zastupitelstvem města Pardubic. Účinný je od x.x.  2012. 

 
 
 
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí zřizovací listiny.  
 
 
 
V Pardubicích dne:  

 
 
 

 
 
 
MUDr. Štěpánka Fraňková  
primátorka města  
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Příloha usnesení:  

 

Zpráva o kontrole výkonu samostatné působnosti statutárního města Pardubice 

 

Dne 13.6.2012 proběhla na Magistrátu města Pardubic (dále jen „magistrát“) kontrola výkonu samostatné 

působnosti, provedená Ministerstvem vnitra ČR, odborem dozoru a kontroly veřejné správy (dále jen 

„MV“). Podle ustanovení § 129a odst. 8 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“) je magistrát povinen seznámit zastupitelstvo na nejbližším jednání s výsledky 

uskutečněné kontroly a s návrhem opatření nebo již přijatými opatřeními k nápravě zjištěných nedostatků.  

Předmětem kontroly bylo dodržování ustanovení § 39, § 82, § 84-85, § 87 a § 92-102 zákona o obcích a 

dále ustanovení § 5 a § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Kontrolovaným obdobím bylo rozmezí 1.5.2011 – 30.4.2012. 

Kontrolní skupina si vyžádala ke kontrole předložení  

- dokumentů souvisejících se zasedáními zastupitelstva a rady, 

- jednacího řádu zastupitelstva a rady, 

- záměrů prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako 

výpůjčku, 

- pravidel pro nakládání s majetkem města, 

- souboru povinně zveřejňovaných informací v listinné podobě, 

- výroční zprávy dle InfZ za rok 2011. 

Následně pak statutární město Pardubice (dále jen „město“) obdrželo od MV protokol o provedené 

kontrole ze dne 28.6.2012 (příloha č. 1, dále jen „kontrolní protokol“), jehož obsahem byla následující 

zjištění: 

1. V oblasti nakládání s nemovitým majetkem města 

Nedostatky ve zveřejňování záměrů nakládat s nemovitým majetkem ve smyslu § 39 odst. 1 zákona o 

obcích 

a) v případě prodeje pozemku p. č. 4638/1, k.ú. Pardubice, 

b) v případě změny nájemní smlouvy na pozemek p. č. 409/54. k.ú. Studánka, 

c) v případě prodeje části pozemku p. č. 150/1, k. ú. Černá za Bory, 

d) v případě prodeje části pozemku p. č. 615/5, k. ú. Pardubice, 

e) v případě schválení výpůjčky části pozemku p. č. 221/4, k. ú. Ohrazenice. 

 

2. V oblasti fungování orgánů města 

Bez nedostatků, MV pouze konstatovalo některá doporučení k vedení centralizované evidence 

dokumentů zveřejňovaných na úřední desce a k podobě zápisů z jednání zastupitelstva. 

 

3. V oblasti zveřejňování informací podle InfZ 

a) nesplnění povinnosti dle § 5 odst. 1 InfZ, tj. povinnosti ve svém sídle a svých úřadovnách 

zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, vymezený okruh informací.  

b) nesplnění povinnosti dle § 5 odst. 3 InfZ, tj. povinnosti zveřejňovat veškeré poskytnuté informace 

do 15 dnů od jejich poskytnutí na žádost způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

Proti kontrolnímu protokolu, konkrétně proti zjištěním uvedeným v bodu 1., podalo město námitky 

(příloha č. 2). Dne 15.8.2012 pak město obdrželo rozhodnutí MV (příloha č. 3), jímž bylo těmto námitkám 

částečně vyhověno, a to konkrétně námitkám uvedeným pod body II., IV. a V. 
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Konečný výčet kontrolních zjištění MV je tedy následující: 

1. V oblasti nakládání s nemovitým majetkem města 

Nedostatky ve zveřejňování záměrů nakládat s nemovitým majetkem ve smyslu § 39 odst. 1 zákona o 

obcích 

- v případě prodeje pozemku p. č. 4638/1, k.ú. Pardubice, 

- v případě prodeje části pozemku p. č. 150/1, k. ú. Černá za Bory. 

 

2. V oblasti fungování orgánů města 

Bez nedostatků, MV pouze konstatovalo některá doporučení k vedení centralizované evidence 

dokumentů zveřejňovaných na úřední desce a k podobě zápisů z jednání zastupitelstva. 

 

3. V oblasti zveřejňování informací podle InfZ 

- nesplnění povinnosti dle § 5 odst. 1 InfZ, tj. povinnosti ve svém sídle a svých úřadovnách 

zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, vymezený okruh informací,  

- nesplnění povinnosti dle § 5 odst. 3 InfZ, tj. povinnosti zveřejňovat veškeré poskytnuté informace 

do 15 dnů od jejich poskytnutí na žádost způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

- město předložilo výroční zprávu dle § 18 odst. 1 InfZ za rok 2011, nebylo však možno ověřit 

dodržení termínu zpracování a zveřejnění výroční zprávy.  

 

V návaznosti na shora uvedená kontrolní zjištění přijalo město následující opatření: 

1. V oblasti nakládání s nemovitým majetkem města 

Magistrát je k dnešnímu dni obeznámen s výkladem MV a soudů ohledně relevantních ustanovení 

zákona o obcích a ve své budoucí aplikační praxi bude tento výklad respektovat. Magistrát rovněž 

zváží vhodnost a proveditelnost doporučovaných opatření k nápravě uvedených na str. 5 a 15 

kontrolního protokolu. 

2. V oblasti zveřejňování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím 

• Magistrát neprodleně po uskutečnění kontroly MV uveřejnil u vstupu do budovy radnice na 

Pernštýnském nám., č.p. 1 informace dle § 5 odst. 1 InfZ. 

• Magistrát již cca 1 měsíc před uskutečněním kontroly MV vytvořil na webových stránkách města 

v sekci „Úřední deska“ podsekci „Odpovědi na žádosti o informace podle zákona  

č. 106/1999 Sb.“, v níž uveřejňuje poskytnuté informace dle § 5 odst. 3 InfZ. 

• Magistrát doplnil na webových stránkách města v sekci „Povinně zveřejňované informace“ vedle 

již uveřejněné výroční zprávy za rok 2011 rovněž výroční zprávy za rok 2010, 2009  

a 2008. Magistrát zároveň do budoucna zajistí důslednou dataci a archivaci uveřejňovaných 

výročních zpráv dle § 18 odst. 1 InfZ. 

• Začátkem září 2012 byl tajemníkovi magistrátu předložen návrh směrnice „Pravidla pro 

vyřizování stížností, petic a poskytování informací“, jejímž předmětem je mj. také úprava 

poskytování informací městem dle InfZ. Uvedená směrnice by měla jednoznačně zakotvit 

povinnosti jednotlivých útvarů magistrátu v oblasti poskytování informací dle InfZ a přispět tak 

k důslednému plnění povinností tímto zákonem uložených. Nabytí její účinnosti se předpokládá 

v období říjen/listopad 2012. 

 

Neprodleně po projednání této zprávy v ZmP bude o tomto uveřejněna informace na úřední desce 

magistrátu a magistrát zároveň bude o projednání výsledků kontroly, jakož i o přijatých opatřeních 

k nápravě informovat MV. 



Příloha č. 1

1) Jana Procházková - MMP - vedoucí odboru sociálních věcí
2) Michael Skalický - SKP - CENTRUM, ředitel
3) Petr Krejčí - Sociální služby města Pardubic - ředitel
4) Gabriela Bělková - Dětské rehabilitační centrum, ředitelka, Komise RmP pro soc. a zdrav. věci 
5) Jakub Rychtecký - zastupitel,  Krajský úřad PK
6) Iveta Skládalová - MMP, odbor školství, kultury a sportu

1) Tomáš Zelený - MMP, odbor školství, kultury a sportu
2) Alena Stehnová - MŠ - ředitelka
3) Gisela Kostelecká -ZŠ  - ředitelka
4) Miloš Adamů - DDM Alfa - ředitel 
5) Anna Kučerová - zastupitelka, ZŠ - učitelka  
6) Vítězslav Štěpánek, starosta MO, Komise pro výchovu a vzdělávání
7) Jaroslav Pakosta - UPCE, fakulta ekonomicko-správní

1) Branislav Štefanča _ MMP, odbor sociálních věcí     
2) Petr Kvaš - Městská policie Pardubice
3) Libuše Buchtová - MMP, úsek ekonomiky a rozvojových koncepcí
4) Otomar Exner - podnikatel, Komisepro bezpečnost a prevenci kriminality
5)Karel Žemlička - ZŠ - ředitel, Komise RmP pro bezpečnost a prevenci kriminality

Pracovní skupiny v gesci náměstka Taubera:

Bezpečnost a prevence kriminality

Sociální péče

Školství a volnočasové aktivity



Příloha č. 2

1) Vojtěch Jirsa - MMP, OHA
2) Martin Moravec - MMP, odbor dopravy
3) Martin Slezák - DPMP, a.s. - právník
4) Jiří Hájek - starosta MO, Komise pro dopravu
5) Václav Snopek - zastupitel, poradce poslance
6) Bohumil Vebr - ředitel ŘSD
7) Vít Vavřina - EBA, a.s., auditor
8) Michael Skalický - Přístav Pardubice, a.s., ředitel

1) Luboš Pecka - MMP, OHA
2) Jiří Komárek - zastupitel, předseda představenstva MRFP
3) Jiří Hájek - starosta MO, Komise pro strategii, Komise pro dopravu
4) Michal Koláček - zastupitel, náměstek ministra pro místní rozvoj
5) Václav Stříteský - soukromý podnikatel GEODING, s.r.o., Komise pro pozemky a reklamu
6) Dagmar Balousová - MMP - oddělení pozemků a převodu nemovitostí
7) Aleš Fifka - Komise pro strategii
8) Bedřich Ježek - KHK, vedoucí sekce pro energetiku 
9) Josef Pavlík, EKO-INVEST, jednatel

1) Vladimír Lavrík x Karolína Koupalová x Jiří Raška,  MMP, odbor hlavního architekta
2) Milan Košař - radní, architekt, Komise pro urbanismus a architekturu  
3) Jaroslav Menšík - starosta MO, architekt, Komise pro urbanismus a architekturu
4) Alexander Krejčíř, zastupitel, podnikatel - společnost AKIS
5) Roman Sodomka, ředitel Krajské hospodářské komory
6) Jaroslav Vondra - architekt, Rada seniorů

1 Vanda Majerová, MMP - oddělení správy byt. domů a nebyt. prostor 
2) Petr Beneš - zastupitel, soukromý podnikatel, ekonom, Komise pro nebytové prostory
3) Broulíková Slavěna - Bytová komise
4) Jaromír Krpálek - Česká abilympijská asociace
5) Jaroslav Žítek - předseda Rady seniorů
6) Ivana Srbová - MMP, oddělení správy byt. a nebyt. domů
7) Andrea Borovičková - MMP, oddělení sociálních služeb a prevence 

Pracovní skupiny v gesci náměstka Bílka:

Technické infrastruktury

Územní plán

Bytová politika

Dopravní infrastruktury



Příloha č. 3

1) Lucie Břízová - MMP, odbor školství, kultury a sportu
2) Romana Vojířová - Kulturní centrum Pardubice - ředitelka
3) Alexandra Brabcová x  Olga Škochová - externí poradenská firma MMP v oblasti koncepce kultury
4) Jiří Lejhanec - zastupitel, Kulturní komise   
5) Jiří Raskazov - podnikatel, Kulturní komise
6) Štěpán Vacík - MMP, OHA

1) Miloslava Matějková, MMP - úsek vnějších vztahů
2) Romana Vojířová - Kulturního centra Pardubice - ředitelka
3) Jan Němec - radní, jednatel společnosti, Komise pro cestovní ruch
4) Jaroslav Cihlo - ředitel společnosti, Komise pro cestovní ruch
5) Jana Fiedlerová - MMP, odbor školství, kultury a sportu

1) Svoboda Kazimír - MMP, Odbor školství kultury a sportu
2) Vladimír Pitter - Fotbal Pardubice, a.s., člen statut. org., Komise pro sport
3) Petr Klimpl - zastupitel, ředitel ÚP
4) Vladislava Avramovová - tajemnice Jednoty sokolské, Všesportovní kolegium
5) Martin Kubrycht - Sportovní gymnázium - ředitel
6) Vladimír Lavrík, MMP - OHA

1) Michal Král - MMP, odbor IT
2) Petr Kvaš - Městská policie Pardubice
3) Olga Klápšťová - informatik UPCE
4) Martin Halámka - Pardubický kraj, odbor IT
5) Ivo Balský, technik 
6) Jiří Doležal, CESA, a.s. - předseda představenstva

1) Karolína Koupalová
2) Miloslav Míča x Roman Slach - MMP, odbor životního prostředí
3) Jan Linhart
4) Miroslav Rubeš - zastupitel
5) Lea Tomková - SMP, a.s. - ředitelka
6) Jiří Strouhal - SMP, a.s. - náměstek
7) Jiří Pavlosek - odborný pracovník v oblasti analýzy ŽP

1) Iva Liedermanová, MMP - vedoucí oboru školství, kultury a sportu
2) Jana Martincová x Martin Moravec - MMP, odbor dopravy
3) Vojtěch Jirsa - MMP, cyklokoordinátor
4) Jaroslav Hladík - Česká abilympijská asociace, Komise pro bezbariérovost
5) Radka Konečná - Národní rada osob se zdravotním postižením 
6) Jaroslav Matuška - akademický pracovník UPCE

Pracovní skupina pro bezbariérovost

Pracovní skupiny v gesci náměstka Brendla:

Cestovního ruchu

Sportovní

Informačních technologií

Životní prostředí

Kulturní



Příloha č. 4

1) Václav Brož - MMP, vedoucí ekonomického odboru
2) Miroslav Čada  - MMP, úsek  finanční strategie a kapitálové správy
3) Vítězslav Štěpánek - starosta MO
4) Petr Klimpl - zastupitel, ředitel ÚP
5) Jan Kovář - architekt Adam 1., Komise pro urbanismus a architekturu, Komise pro strategii
6) Michal Svoboda - Agentura CZECHINVEST
7) Lubomír Motyčka - ředitel VESNA a.s.
8) Hana Svobodová - MMP odbor rozvoje a strategie, MD

1) Michal Zitko  - MMP, tajemník
2) Jiří Turek - MMP, vedoucí odboru kanceláře tajemníka
3) Petr Kramář - MMP, vedoucí odboru správních agend
4) Petr Klimpl - zastupitel, ředitel ÚP
5) Václav Snopek - zastupitel, poradce poslance
6) Jiří Skalický - zastupitel, poslanec
7) Michaela Stříteská - akademický pracovník UPCE

1) Petra Harišová - MMP, vedoucí oddělení správy dotací, projektů a strat. plánování
2) Jan Chvojka - MMP, vedoucí oddělení investic a tech. správy
3) Renata Hochmanová - MMP, vedoucí oddělení rozpočtu
4) Vladimír Lavrík x Karolína Koupalová, MMP - odbor hlavního architekta
5) Aleš Vavřička - zastupitel, jednatel společnosti GEOOBCHOD

Pracovní skupiny v gesci náměstka Rozinka:

Pracovní skupina pro rozvoj města - střednědobé plánování

Pracovní skupina pro veřejnou správu:

Pracovní skupina pro ek. rozvoj a podnikání
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Z á p i s 
 
z XXIII. veřejného zasedání  Zastupitelstva  MO Pardubice  IV, které se 
konalo dne  22.1.2014 v 17:30 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV  
Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu 

Jednání zahájil a řídil starosta Ing. Petr Heřmanský 

Pracovní předsednictvo bylo zvoleno ve složení: Ing. Petr Heřmanský, Ing.arch. Jan Kovář 

Návrhová komise byla zvolena ve složení: Ing.Josef Bednář, Mgr. Jiří Jirout 

Ověřením zápisu byli pověřeni: Mgr. Karel Žemlička, Ing. Leoš Příhoda 

 Zapisovatelem zápisu byl pověřen: Vlastimír Vrbický 

 

 

Byl chválen následující program: 
 
1. Zahájení 

2. Zpráva starosty 

3. Návrh měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva, předsedů výborů a komisí, 

členy výborů a komisí 

4. Přestupková agenda v roce 2013 

5. Zhodnocení činnosti  životního prostředí za rok 2013 

6. Výběr místních a správních poplatků v OEVV za rok 2013 

7. Exekuční řízení v oblasti místního poplatku za „TKO“ za roky 2002 – 2013 

8. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2013 

9. Pohledávky za místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2013 

10. CzechPOINT – přehled vydaných výpisů a vybraných poplatků za tyto výpisy za rok 2013 

11. Různé 

12. Závěr 
 
 
 
 
1.  Zahájení 

     XXIII. veřejné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice IV zahájil starosta 
Ing. Petr Heřmanský    
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2.  Zpráva starosty 
     Po zprávě starosty bylo přijato  ( 12 pro) 

Usnesení č.126/XXIII– I/2014 
 

3. Návrh měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva, předsedů výborů a    
komisí, členy výborů a komisí 

      Po zprávě starosty bylo přijato  (12 pro) 
Usnesení č.127/XXIII– I/2014 

 
4.  Přestupková agenda v roce 2013 
      Po zprávě starosty bylo přijato  (12 pro) 

Usnesení č.128/XXIII– I/2014 
 

5.  Zhodnocení činnosti  životního prostředí za rok 2013 
     Po zprávě starosty bylo přijato  (12 pro) 

Usnesení č.129/XXIII– I/2014 
 

6.  Výběr místních a správních poplatků v OEVV za rok 2013 
     Po zprávě starosty bylo přijato  (12 pro) 

Usnesení č.130/XXIII– I/2014 
       

7.  Exekuční řízení v oblasti místního poplatku za „TKO“ za roky 2002 – 2013 
     Po zprávě starosty bylo přijato  (12 pro) 

Usnesení č.131/XXIII– I/2014 
 

8.  Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2013 
      Po zprávě starosty bylo přijato  (12 pro) 

Usnesení č.132/XXIII– I/2014 
 
9.  Pohledávky za místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,     

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2013 
      Po zprávě starosty bylo přijato  (12 pro) 

Usnesení č.133/XXIII– I/2014 
 

10. CzechPOINT – přehled vydaných výpisů a vybraných poplatků za tyto výpisy za rok      
2013 

      Po zprávě starosty bylo přijato  (12 pro) 
Usnesení č.134/XXIII– I/2014 

 
11. Různé 

Výzva ZMO Pardubice IV v návaznosti na protiprávní postup SK Pardubičky při 
kácení dřevin na pozemcích p.č. 123/3; 123/7; 123/8; 123/9 v k.ú. Pardubičky 

      Po zprávě starosty bylo přijato  (12 pro) 
Usnesení č.135/XXIII– I/2014 

 

      Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV vyzývá příslušné orgány 
Statutárního města Pardubice, aby zvážily protiprávní postup SK Pardubičky při 
rozhodování o jakýchkoliv dotacích Statutárního města Pardubice pro SK Pardubičky. 

Po zprávě starosty usnesení nebylo přijato  ( 7 pro,  5 proti ) 
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12. Závěr 

                                                                       

Ing. Petr Heřmanský 
                                                                                starosta 
 
Ověřitel:                                                         
 

Mgr. Karel Žemlička           
                                                                          dne 27.1.2014                                                                                                                                        
                                         
 

 
Ing. Leoš Příhoda                

                                                                           dne 27.1.2014  
 
V Pardubicích 22.1.2014 
Zpracoval : p. Vlastimír Vrbický 
Celkem  5 listů originálu zápisu 
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Usnesení 
z XXIII. veřejného zasedání  Zastupitelstva  MO Pardubice  IV, které se 
konalo dne  22.1.2014 v 17:30 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV 
  

Usnesení č.126/XXIII – I/2014 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV  bere na vědomí zprávu starosty o činnosti 
starosty, ÚMO Pardubice IV a Rady MO Pardubice IV za období od 19.12.2013 až do 
22.1.2014. 

 
Usnesení č.127/XXIII – I/2014 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV projednalo a schválilo předloženou 
důvodovou zprávu o návrhu měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva, předsedy 
výborů a komisí, členy výborů a komisí. Dle tohoto návrhu budou odměny vypláceny  od 
1.2.2014 a jejich výše je přílohou tohoto usnesení.  

 
 

Usnesení č.128/XXIII – I/2014 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV projednalo  předloženou důvodovou zprávu o 
přestupkové agendě v roce 2013 a bere ji na  vědomí.      
 
 

Usnesení č.129/XXIII – I/2014 
Zastupitelstvo MO Pardubice IV se seznámilo se zprávou o činnosti úseku životního  prostředí 
za rok 2013 a bere ji na  vědomí. 

 

Usnesení č.130/XXIII – I/2014 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV projednalo předloženou důvodovou zprávu o 
výběru místních a správních poplatků v OEVV za rok 2013 a bere ji na vědomí. 
 
 

Usnesení č.131/XXIII – I/2014 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV se seznámilo s předloženou zprávou o 
exekučním řízení v oblasti místního poplatku za „TKO“ za roky 2002-2013 a bere ji na 
vědomí. 

 
Usnesení č.132/XXIII – I/2014 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV se seznámilo s výroční zprávou o poskytování 
informací dle zákona 106/1996 Sb. za rok 2013 a  bere ji na vědomí. 

 

Usnesení č.133/XXIII – I/2014 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV se seznámilo s předloženou  zprávou  
o pohledávkách za místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,  přepravy, 
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třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2013 a bere tuto zprávu  
na vědomí. 
  

Usnesení č.134/XXIII – I/2014 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV se seznámilo s přehledem vydaných výpisů 
z CzechPOINTu a vybraných poplatků za tyto výpisy za rok 2013 a bere jej na vědomí. 

 

Usnesení č.135/XXIII – I/2014 
1. Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV vyzývá příslušné orgány Statutárního      

města Pardubice, aby učinily veškeré možné kroky směřující k ukončení právního vztahu 
užívání pozemků p.č. 123/3; 123/7; 123/8; 123/9 v k.ú. Pardubičky mezi Statutárním 
městem Pardubice a SK Pardubičky. 

2. Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV vyzývá příslušné orgány Statutárního 
města Pardubice (Útvar hlavního architekta, Radu Statutárního města Pardubice a 
Zastupitelstvo Statutárního města Pardubice), aby v případě požadavku na změnu 
územního plánu nepřijaly takovou změnu územního plánu, která by změnila stávající druh 
pozemků p.č. 123/3; 123/7; 123/8; 123/9 v k.ú. Pardubičky – „Krajinná zeleň“ na 
jakýkoliv jiný druh. 

 

 

                                                                      Ing. Petr Heřmanský 
                                                                                starosta 
 
 
Ověřitel:                                                        

 Mgr. Karel Žemlička           
                                                                          dne 27.1.2014                                                                                                                                                                                                       
                                         
                                                                       

 Ing. Leoš Příhoda                 
                                                                           dne 27.1.2014  
  
 
 
 
 
 
 
 
V Pardubicích 22.1.2014 
Zpracoval : p. Vlastimír Vrbický 
Celkem  5 listů originálu zápisu 
 


