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Zastupitelstvo města Pardubic, dne 22. září 2022 

 

 

Předkladatel: Mazuch Jan (náměstek primátora) 

Zpracovatel: Chvojka Renata Arwen (odbor ekonomický) 

Nečas Ondřej (vedoucí ekonomického odboru) 

Organizační jednotka: Odbor ekonomický 

Konzultováno:  

Projednáno:  

Vliv na rozpočet: ano - jedná se o IX. změnu rozpočtu města Pardubic na rok 2022 

Vliv na strategický plán: Ne 

Návrhy usnesení návrhů celkem: 74 

návrhů doporučených ke schválení: 74(1 - 74) 

návrhů nedoporučených ke schválení: 0 

 

IX. změna rozpočtu na rok 2022 - rozpočtová opatření 

 

Návrh usnesení č. 1 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3203/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 291. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8 500,0 tis. položka 42. 

"Inteligentní řízení dopravy - řízení křižovatek - dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

kapitálové výdaje položky "Inteligentní řízení dopravy - řízení křižovatek - dotace" (správce 1411 - 

Odbor rozvoje a strategie). 
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Důvodová zpráva 

Na základě rozhodnutí o přidělení dotace byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta zálohová 

platba z MD - Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 8 500 000,- Kč na projekt 

CZ.04.2.40/0.0/0,0/17_0000446 - Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích (křižovatky). Záloha je 

poskytnuta ve vazbě na uzavřený dodatek rámcové smlouvy k financování projektu. 

 
 

Návrh usnesení č. 2 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3204/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 292. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 390,0 tis. položka 41. "COK - 

Divadlo 29 - Jazzconnexion - dotace MK" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 

položky "COK - Divadlo 29 - Jazzconnexion - dotace MK" (správce 1734 - Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR čj: MK 43793/2022 OUKKO poskytnuta neinvestiční 

dotace ze státního rozpočtu ČR z programu Kulturní aktivity na koncertní projekty vyjímečné 

dramaturgické objevnosti - Jazzconnexion 2022. 

 
 

Návrh usnesení č. 3 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3205/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 293. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

50,0 tis. v rámci položky "Program podpory sportu" z běžných transferů na kapitálové transfery 

(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Žadatel o individuální dotaci Pardubická malá kopaná PAMAKO z.s. bude v rámci poskytnuté dotace 

pořizovat zahradní traktor, který bude sloužit k údržbě sportoviště. 

 
 

Návrh usnesení č. 4 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3206/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 294. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

17,5 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" (správce 1734 - Odbor 
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školství, kultury a sportu) na běžné výdaje  položky "Program podpory bezbariérovosti" (správce 

1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 

Důvodová zpráva 

28.06.2022 proběhla již tradičně konference "Společně k bezbariérovosti IV." Vzhledem k navýšení 

cen byla částka na náklady spojené s pořádáním akce podhodnocena. S přihlédnutím ke skutečnosti, 

že oblast bezbariérovosti se týká i základního školství navrhujeme přesun v uvedené výši z položky 

Záležitosti předškolní a školní výchovy k dofinancování zbylých nákladů. Žádáme o přesun finančních 

prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 17,5 tis. Kč z běžných výdajů položky "Záležitosti 

předškolní a školní výchovy" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné 

výdaje  položky "Program podpory bezbariérovosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) 

ve stejné výši. 

 
 

Návrh usnesení č. 5 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3207/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 295. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. položka 21. "ZŠ 

Dubina, E. Košťála - odvod do rozpočtu zřizovatele" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

běžné transfery položky "ZŠ Dubina, E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o odvod do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu ZŠ - Dubina, Erno Košťála ve výši 

500,00 tis Kč a zároveň navýšení  provozního příspěvku této organizace ve stejné výši na pořízení 

vybavení cvičné kuchyně pro výuku žáků školy. Škola si sama z vlastních prostředků od loňského roku 

(2021) zrekonstruovala prostory cvičné kuchyně a nyní potřebuje pořídit neinvestiční vybavení. 

 
 

Návrh usnesení č. 6 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3208/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 296. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 

260,0 tis. z běžných transferů položky "Dostihový spolek a.s. - zimní sportovní park" na běžné 

transfery položky "Rozvojový fond a.s. - zimní sportovní park" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 

strategie). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 296. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

190,0 tis. z běžných transferů položky "Dostihový spolek a.s. - zimní sportovní park" na běžné 

výdaje položky "Zimní sportovní park - provoz" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

Pro sezónu 2022/2023 byla mezi Dostihovým spolkem a.s., Rozvojovým fondem Pardubice a.s. a 

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. nalezena dohoda na změně místa umístění "Zimního 

sportovního parku", a to nově na   parkoviště u malé haly v místě budoucího staveniště "Parkovacího 

domu u MFA". Nositelem projektu, tedy příjemcem dotační podpory na ročník 2022/2023 bude 

Rozvojový fond Pardubice a.s. V rámci přípravy změny umístění  bylo dne 26. 5. 2022 schváleno 

rozpočtové usnesení č. Z/3023/2022 (posílení položky ZIMNÍ SPORTOVNÍ PARK o + 550 tis. Kč) s tím, 

že důvodová zpráva k tomuto usnesení dokládá jiného nositele projektu, a to Rozvojový fond 

Pardubice a.s. Název položky, tj. její detailní označení s uvedením příjemce, však nebylo součásti 

schvalujícího usnesení. Zůstává tedy na zastupitelých, aby ve věcné rovině schválily formálně "změnu 

názvu položky a to tak, aby z jejího názvu byla vypuštěna identifikace příjemce. Návazně  ZmP na 

svém jednání dne 23.6.2022 přijalo usnesení č. Z/3149/2022, které schválilo tyto smlouvy: DODATEK 

č. 1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU č. D/00813/20 - úprava 

doby trvání a místa závazku veřejné služby, Dostihový spolek a.s. 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU č. D/00584/22, Rozvojový 

fond Pardubice a.s. SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE č.  D/00585/22 - na provoz Zimního 

sportovního parku, Rozvojový fond Pardubice a.s., které upravují změnu provozovatele ZSP pro 

sezónu 2022/2023. Dne 19. 7.2022 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace č.  D/00585/22 s RFP 

a.s., jejíž splatnost je 31. 7. 2022. 

Finanční prostředky na provoz ZSP má ORS schválené na položce Dostihový spolek a.s.– 

zimní  sportovní park v rámci schváleného přesného názvu této položky v rozpočtu města Pardubic 

pro rok 2022, není možné dle názoru EO tyto prostředky poskytnout, tj. položky s textem-citace: " 

Dostihový spolek a.s. - zimní sportovní park", nelze poslat finanční prostředky jinému subjektu, tj. 

Rozvojovému fondu Pardubice a.s.  Fakticky se jedná o formální schválení změny názvu položky, 

avšak z pohledu rozpočtu (agenda EO) je nutné schválovat tuto změnu jako přesun finančních 

prostředků na novou položku "Rozvojový fond Pardubice a.s. - zimní sportovní park" ve výší 3260,00 

tis. Kč. 

Dále z položky "Dostihový spolek a.s. - zimní sportovní park" žádáme o přesun finančních prostředků 

ve výši 190,00 tis. Kč na novou položku "Zimní sportovní park - provoz" na běžné výdaje provozu ZSP. 

 
 

Návrh usnesení č. 7 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3209/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 297. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

114,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu krizová - energie" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné transfery položky "MŠ Hostovice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 
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Důvodová zpráva 

Žádáme o navýšení položky "MŠ Hostovice - příspěvek na provoz" o částku 114.000,- Kč. Příspěvek na 

teplo školským příspěvkovým organizacím (45 PO) je poskytován zálohově a během roku je 

upravován na skutečnost dle vyúčtování spotřeby předchozího roku a stanovení záloh na rok 2022. 

Ve III. a VI. změně rozpočtu roku 2022 byl takto zohledněn příspěvek škol bez MŠ Hostovice.Tato 

mateřská škola již od dodavatele obdržela vyúčtování. Tím bude příspěvek na teplo škol dorovnán. 

 
 

Návrh usnesení č. 8 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3210/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 298. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 

000,0 tis. z běžných výdajů položky "Energetický dispečink - rozšíření" na běžné výdaje položky 

"Provoz energetického dispečinku" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 298. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 

000,0 tis. v rámci položky "Provoz energetického dispečinku" z běžných výdajů na kapitálové 

výdaje (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

I. Nastavení účetní a rozpočtové správnosti na základě skutečnosti. Jedná se o sloučení dvou položek 

rozpočtu pod jednu s názvem "Provoz energetického dispečinku". 

II. Z důvodu zesmluvněho vztahu s f. Enerfis na základě Smlouvy o dílo č. OVZ/VZZR/2022/009  - 

rozšíření energ dispečinku spočívající v dodávce a instalaci monitorovacích zařízení pro sledování 

spotřeb energií a médií uzavřené dne 2.8.2022. Cena za realizaci rozšíření energetického dispečinku, 

tj. za kompletní, řádné a včasné provedení předmětu plnění je nejvýše přípustná, platná po celou 

dobu realizace díla dle čl. II. odst. 1.1 této smlouvy obsahuje veškeré dodávky, činnosti a náklady 

související s realizací díla dle čl. I. odst. 1.1. smlouvy je 

1.533.433,-- Kč vč. DPH, vč. případné zálohy na vícepráce. Jedná se tak zhodnocení - investici. Ostatní 

náklady jsou uvažovány na následný provoz energetického dispečinku. 

 
 

Návrh usnesení č. 9 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3211/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 299. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 030,0 tis. položka 41. 

"Program regenerace MPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 

"Program regenerace MPR" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 



  6 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 299. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

100,0 tis. z běžných výdajů položky "Program regenerace MPR" na běžné transfery položky 

"Měšťanský dům Pernštýnské nám. 117 - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 299. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

50,0 tis. z běžných výdajů položky "Program regenerace MPR" na běžné transfery položky "Dům 

Bartolomějská 116 - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 299. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

150,0 tis. z běžných výdajů položky "Program regenerace MPR" na běžné transfery položky "Dům U 

Jonáše, Pernštýnské nám. 50 - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 299. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

155,0 tis. z běžných výdajů položky "Program regenerace MPR" na běžné transfery položky "Dům 

Zelenobranská 74 - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 299. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

75,0 tis. z běžných výdajů položky "Program regenerace MPR" na běžné transfery položky "Budova 

arciděkanství - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 299. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

200,0 tis. z běžných výdajů položky "Program regenerace MPR" na běžné transfery položky "Dům 

Zelenobranská 2 - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 299. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

150,0 tis. z běžných výdajů položky "Program regenerace MPR" na běžné transfery položky "Dům 

Zelenobranská 75 - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
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IX. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 299. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

150,0 tis. z běžných výdajů položky "Program regenerace MPR" na běžné transfery položky "Zámek 

s opevněním - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

Statutární město Pardubice každoročně vyhlašuje Program regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón, v rámci kterého jsou v souladu s Podmínkami stanovenými 

Ministerstvem kultury ČR poskytovány finanční příspěvky vlastníkům kulturních památek. Město je 

povinno poskytnout vlastníkům příspěvek ve výši minimálně 10 % z celkových nákladů na 

rekonstrukci. Státní příspěvek je ve výši minimálně 50 % z celkové částky a vlastník nemovitosti se 

musí podílet minimálně 40 % z celkové částky na celkových náklady obnovy. Na základě Rozhodnutí 

Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (č.j. . MK 46031/2022 OPP)  bude 

městu Pardubice poskytnuta účelová dotace  ve výši 1 030 000,- Kč. Tato finanční dotace bude na 

základě podaných žádostí a v souladu se schváleným rozpisem účelové dotace přerozdělena 

vlastníkům nemovitostí, kteří požádali o dotaci v rámci Program regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón, v rámci kterého jsou v souladu s Podmínkami stanovenými 

Ministerstvem kultury ČR. 

 
 

Návrh usnesení č. 10 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3212/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 300. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

682,3 tis. v rámci položky "Inteligentní dopravní systém - parkovací systém" z kapitálových výdajů 

na běžné výdaje (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

Přesun finančních prostředků z důvodu zatřídění majetku z kapitálových výdajů  na běžné výdaje 

položky 5139 - Materiál jinde nezařazený (spotřeba), jedná se o Identifikátory - čipy abodentů. Toto 

zařazení do běžných výdajů bylo konzultováno s AV-AUDITING s.r.o. 

 
 

Návrh usnesení č. 11 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3213/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 301. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

20,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové 
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výdaje položky "MŠ K Polabinám - rekonstrukce elektrorozvodů" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

Důvodová zpráva 

Přesun finančních prostředků na posílení položky MŠ K Polabinám - rekonstrukce elektrorozvodů na 

úhradu nákladů na koordinátora BOZP při realizaci. 

 
 

Návrh usnesení č. 12 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3214/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 302. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

200,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na běžné výdaje položky "Úpravy 

SSZ nad rámec údržby" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 302. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

200,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na běžné výdaje položky 

"Odtahy motorových vozidel" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

Důvodová zpráva 

I. Finanční prostředky na úpravy světelného signalizačního zařízení nad rámec údržby na úhradu 

nákladů na prohlídky a seřízení zařízení OPTICOM a GSM. Jedná se o údržbu světelných signalizačních 

zařízení. 

II. Přesun finančních prostředků z položky Správa a údržba komunikací na posílení položky Odtahy 

motorových vozidel. Navýšení ceny vyplývá z možnosti úhrady odtažených (nadzvednutých) vozidel 

při  čištění komunikací  a navýšení ceny za odtah vozidla na 2500,- Kč od 1.10.2022. Dále na vrácení 

poplatku za odtah SmP při prokázání důvodů, že provozovatel nemohl vozidlo odstranit, které 

hodnotí komise pro odtah. V prázdninových měsících bude úhrada pro SmP pravděpodobně vyšší z 

důvodu dovolených a prokázání nemožnosti odstranit vozidlo. 

 
 

Návrh usnesení č. 13 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3215/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 303. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 

000,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na běžné výdaje položky "Čištění 

komunikací včetně zimní údržby" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
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Důvodová zpráva 

Přesun finančních prostředků z položky Správa a údržba komunikací na posílení položky Čištění 

komunikací včetně zimní údržby. Jedná se o navýšení ceny za odvoz smetků dle novely zákona o 

odpadech ze 400,- Kč na 1700,- za tunu odpadu. Předpokládá se uzavření dodatku se SmP a.s. na 

navýšení ceny za čištění komunikací a zimní údržbu podle ceny za PHM. Dále bude rozšířen úklid listí 

v podzimních měsících dle dispozic městských obvodů. 

 
 

Návrh usnesení č. 14 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3216/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 304. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

50,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy - revize a služby" na běžné transfery položky 

"Nákup cenin včetně kolků" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na úhradu soudních poplatků a návrhů na vklad do katastru nemovitostí po 

vydražení bytových jednotek. Dále do konce roku budeme řešit vklad deseti smluv mezi městem a 

Ředitelstvím silnic a dálnic týkající se pozemků. 

 
 

Návrh usnesení č. 15 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3217/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 305. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

700,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy - přeplatky z vyúčtování energií" na běžné výdaje 

položky "Bytové domy - platby za energie BJ a NP" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 305. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

200,0 tis. z běžných výdajů položky "Dům J. Pernera 2560-2562 - stěhování nájemců" na běžné 

výdaje položky "Bytové domy - platby za energie BJ a NP" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Ze schválených finančních prostředků, určených k platbě za dodávku tepla,  byly  uhrazeny 

nedoplatky z vyúčtování dodávek tepla za rok 2021 ve výši Kč 2 788,0 tis. a měsíčně jsou hrazeny 

zálohy, které činí pro rok 2022 částku  Kč 26 656,0 tis. Do konce roku chybí pro uhrazení záloh částka 

okolo Kč 900,0 tis. Vycházíme z předpisu záloh, který se nezměnil od začátku roku. 
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Návrh usnesení č. 16 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3218/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 306. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

500,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" na běžné výdaje položky 

"Bytové domy - platby za energie BJ a NP" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 306. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

500,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" na běžné výdaje položky 

"Krizová rezerva rozpočtu - Ukrajina - Univerzita" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 306. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

300,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" na běžné výdaje položky 

"Hrazení energií pronajatých budov školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

I. Finanční prostředky na úhradu záloh za dodávku plynu a elektřiny pro bytový dům Husova 1116-

1119. Předpis záloh za elektřinu budeme hradit od měsíce září. Rozpis záloh město ještě neobdrželo. 

II. Na základě uzavřené smlouvy s Univerzitou Pardubice hradí OMI zálohové platby za teplo 

pravidelnými splátkami. Voda a elektřina je vyfakturovávána měsíčně na základě skutečné spotřeby. 

Potřebné finanční prostředky byly vypočteny odhadem do konce roku 2022. 

III. Navýšení finančních prostředků položky energií (el. energie, vodné a stočné, plyn, teplo) na 

základě zvýšení cen energií, se kterými nebylo při sestavování rozpočtu na rok 2022 počítáno. 

 
 

Návrh usnesení č. 17 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3219/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 307. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 650,0 tis. položka 41. 

"Dotace Pk - VČD" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu "VČD - příspěvek na provoz - dotace 

Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 307. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 850,0 tis. položka 41. 

"Dotace Pk - KF" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu "KF - příspěvek na provoz - dotace Pk" 

(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

I. Na základě smlouvy o poskytnutí dotace z Podprogramu 6 - Podpora Východočeského divadla a 

Komorní filharmonie Pardubic v roce 2022 byla statutárnímu městu Pardubice - Východočeskému 

divadlu Pardubice přidělena účelová neinvestiční dotace na provoz ve výši 4 650 000,- Kč. 

II. Na základě smlouvy o poskytnutí dotace z Podprogramu 6 - Podpora Východočeského divadla a 

Komorní filharmonie Pardubic v roce 2022 byla statutárnímu městu Pardubice - Komorní filharmonii 

přidělena účelová neinvestiční dotace na provoz ve výši 3 850 000,- Kč. 

 
 

Návrh usnesení č. 18 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3220/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 308. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 41. 

"Dotace Pk - Památník Zámeček" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu "Památník Zámeček - 

příspěvek na provoz - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 308. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

745,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné transfery položky "Památník Zámeček - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

I. Na základě smlouvy o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 - Podpora subjektů činných v oblasti 

kultury a památkové péče v Pardubicích v roce 2022 byla statutárnímu městu Pardubice - Památníku 

Zámeček přidělena účelová neinvestiční dotace na provoz ve výši 100 000,- Kč. 

II. Žádáme o navýšení výdajové části rozpočtu o částku 745 tis. Kč položka  „Památník Zámeček - 

příspěvek na provoz " (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závázný ukazatel 

rozpočtu. Navýšení provozního příspěvku je způsobeno zvýšenými náklady souvisejísí s odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci v 

dubnu 2022 (470 tis. Kč) a náklady na zajištění servisních služeb všech důležitách technických 

komponentů (vzduchotechnika, audiovizuální technika atd.) zajišťujích chod budovy v rámci udržení 

pětileté záruky na dílo ve výši 275 tis. Kč (budova a expozice Památníku). 

 
 

Návrh usnesení č. 19 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3221/2022 
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Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 309. Přesun finančních prostředků příjmové části rozpočtu ve výši Kč 34 

234,6 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - příspěvek SSmP na provoz" na položku 41. 

"Dotace z rozpočtu Pk - SSmP - příspěvek na provoz" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 

Důvodová zpráva 

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Pk ze dne 28. června 2022 usnesením č. Z/210/22 byla 

statutárnímu městu Pardubice - Sociálním službám města Pardubic poskytnuta účelová neinvestiční 

dotace ve výši 34 264 600,- Kč na podporu sociálních služeb. 

 
 

Návrh usnesení č. 20 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3222/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 310. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 576,0 tis. položka 41. 

"Volby do 1/3 Senátu Paralmentu ČR a zastupitelstev obcí" a zároveň zvýšení výdajové části 

rozpočtu běžné výdaje položky "Volby do 1/3 Senátu Paralmentu ČR a zastupitelstev obcí" (správce 

598 - Ekonomický odbor). 

Důvodová zpráva 

Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR byla statutárnímu městu Pardubice přidělena dotace 

na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do Zastupitelstev obcí. Na základě žádosti Ministerstva 

vnitra č.j. MV-124891-2/EKO-2022 ze dne 20. července2022 rozhodlo MF o poskytnutí neinvestiční 

účelové dotace na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb, vyhlášených rozhodnutím 

prezidenta republiky ze dne 5. dubna 2022, uveřejněným pod č. 81/2022 Sb., a stanovených na pátek 

23. září 2022 a sobotu 24. září 2022. 

 
 

Návrh usnesení č. 21 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3223/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 311. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4,0 

tis. z běžných výdajů položky "Ostatní kultura" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na 

běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 311. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

700,0 tis. z běžných výdajů položky "Sociální a zdravotní pojištění všech zaměsnanců a zastupitelů" 

na běžné transfery položky "Náhrady za DPN" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 311. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

50,0 tis. z běžných výdajů položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 6131 - 

Odbor sociálních věcí) na běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - platy 

zaměstnanců MmP" (správce 914 - Kancelář tejemníka). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 311. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 

435,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné výdaje položky "Platy zaměstnanců MmP" (správce 914 - Kancelář tejemníka). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 311. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

161,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné výdaje položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců" (správce 914 - Kancelář 

tejemníka). 

Důvodová zpráva 

I. Jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů pracovníků zajišťujících průběh akce Dny 

evropského dědictví 2022 na základě dohod o provedení práce.  

II. Jedná se o přesun finančních prostředků z běžných výdajů položky "Povinné pojištění na soc. 

zabezpečení a příspěvek na st. pol. zaměstnanců", ORG 2098 na běžné transfery položky "Náhrady 

mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti vyplácené zaměstnavatelem", ORG 2737. V první 

polovině roku 2022 došlo z důvodu onemocnění COVID -19 a z důvodu karantén k velkému nárůstu 

vyplácených náhrad platů v době dočasné pracovní neschopnosti zaměstnancům. 

III. Z finančních prostředků Státního příspěvku na výkon pěstounské péče budou hrazeny platy 

zaměstnanců vykonávajících pěstounskou péči. Přesun finančních prostředků souvisí s nařízením 

vlády č. 264/2022 ze dne 31.08.2022, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 

IV-V. Žádost o navýšení finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  správce 914 - Kancelář 

tajemníka ve výši Kč  4 596 tis. na platy zaměstnanců v pracovním poměru a s tím související navýšení 

výdajů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců souvisí s nařízením vlády č. 264/2022 ze dne 

31.08.2022, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Návrh usnesení č. 22 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3224/2022 
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Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 312. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

80,0 tis. z běžných výdajů položky "Senioři Pardubice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu) na kapitálové výdaje položky "Seniorcentrum Pospíšilovo nám." (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 80 tis. Kč z běžných výdajů položky 

"Senioři Pardubice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na kapitálové výdaje položky 

"Seniorcentrum Pospíšilovo nám." (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. Jedná se o 

finanční prostředky na zasíťování/zajištění nutné vnitřní konektivity (prostřednictvím strukturované 

kabeláže) v budově Seniorcentra Pardubice. S tímto souvisí také přesun kanceláře zaměstnance 

úřadu do prostor Seniorcentra, kdy bude nutné napojení kanceláře na telefonní a počítačovou 

techniku. 

 
 

Návrh usnesení č. 23 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3225/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

22,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné transfery položky "MŠ Hostovice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

143,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné transfery položky "MŠ Zvoneček (Sluneční) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

63,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné transfery položky "MŠ Rosice n/L - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

51,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné transfery položky "MŠ Dražkovice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

29,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné transfery položky "MŠ Kamínek (Ke Kamenci) - příspěvek na provoz" (správce 

1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

49,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné transfery položky "MŠ Wintrova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

250,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné transfery položky "MŠ K Polabinám - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

195,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné transfery položky "MŠ Pospíšilovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu). 

IX. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

58,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné transfery položky "MŠ Mozaika (Závodu míru) - příspěvek na provoz" (správce 

1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

X. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

883,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce 598 - Ekonomický 
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odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

XI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

320,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Br. Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu). 

XII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

199,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

XIII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

44,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory" - příspěvek na provoz" 

(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

XIV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

522,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Štefánikova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

XV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

780,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu). 

XVI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

174,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 
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XVII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

423,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Prodloužená - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

XVIII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

686,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné transfery položky "ZŠ npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

XIX. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

510,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné transfery položky "ZŠ E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

XX. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

80,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné transfery položky "Památník Zámeček - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu). 

XXI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

248,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné transfery položky "DDM Alfa a DDM Delta - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Vzhledem k 3-násobnému nárůstu cen energií žádáme o navýšení provozních příspěvků jednotlivých 

příspěvkových organizací dle tabulky. S přihlédnutím ke stavu rezervních fondů organizací, 

organizační náročnosti a vyšší finanční zátěži nejmenších organizací je navrženo navýšení v souladu s 

usnesením rady města č. R/7807/2022 ze dne 25.04.2022 se zapojením prostředků rezervního fondu 

organizace. V případě mateřských škol bylo při výpočtu ponecháno v rezervním fondu Kč 30,0 tis., v 

případě  základních škol se jedná o částku Kč 60,0 tis. Celkové požadavky na dofinancování energií 

doručené od příspěvkových organizací činily v případě elektrické energie Kč 14 253,0 tis., v případě 

plynu (bez plynu, coby topného média) Kč 420,0 tis. Tři mateřské školy, jedna základní škola a tři PO z 
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oblasti kultury a informačních služeb dosud neobdržely vyúčtování a bude o navýšení provozního 

příspěvku případně požádáno v některé z dalších změn rozpočtu na základě dokladů a stavu 

rezervního fondu organizace. Se zapojením rezervních fondů organizací na pokrytí uvedených 

požadavků zůstává nepokryto Kč 5 729,0 tis. u shora uvedených organizací. 

 
 

Návrh usnesení č. 24 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3226/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 314. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

606,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné výdaje položky "Florbalový klub Sokoli - reklamní smlouva" (správce 414 - Kancelář 

primátora). 

Důvodová zpráva 

Město Pardubice, pyšnící se přídomkem „město sportu“ „město v pohybu“ zvolilo jako jednu ze svých 

marketingově-komunikačních strategií prezentaci prostřednictvím reklamních kanálů významných 

sportovních institucí, klubů a akcí. Město Pardubice dostal nabídku na reklamní spolupráci od 

florbalového klubu Sokoli Pardubice, kteří hrají nejvyšší domácí soutěž. Město Pardubice by se mohlo 

stát hlavním partnerem klubu v celkovém finančním plnění 865.150,- Kč (již včetně DPH). Klub nabízí 

slevu 30%, což představuje částku 605.605,- Kč (včetně DPH). Za tuto částku dostane město 

Pardubice kompletní „balík“ komunikačních a prezentačních služeb, které jsou dobře zacíleny. Město 

bude moci propagovat i některé svoje akce a nabídky pro obyvatele Pardubic. 

 
 

Návrh usnesení č. 25 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3227/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 315. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

450,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na kapitálové výdaje rozpočtu "Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor informačních 

technologií). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 315. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

186,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na kapitálové výdaje rozpočtu "Investice na cizích budovách - tř. Míru 90" (správce 1814 - Odbor 

informačních technologií). 
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III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 315. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

000,0 tis. v rámci položky "Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor informačních technologií) z 

kapitálových výdajů na běžné výdaje. 

Důvodová zpráva 

Žádáme o navýšení rozpočtu z důvodu pokrytí neočekávaných nákladů, které nebyly pro rok 2022 

plánované. Jedná se o prostředky na rozšíření systému Ginis o datový sklad EKO (nákup schválen 

rozhodnutím RmP ze dne 18.7.2022, č. usnesení R/8398/2022). Dále na zjištění vybudování 

strukturované kabeláže pro kanceláře v  bytu č. 1 a bytu č. 2 ve II. patře budovy č.p. 90 na třídě Míru 

v Pardubicích (byty jsou ve vlastnictví Rozvojového fondu Pardubice a.s.). Do uvedených prostor 

budou přemístěni  zaměstnanci magistrátu města a zaměstnanci ÚMO I, jejichž pracoviště jsou v 

současné době umístěna v budově na nám. Republiky č.p. 1., kde bylo rozhodnutím RmP ze dne 

29.11.2021 schváleno ukončení smlouvy. Přesun finančních prostředků v rámci organizace na nákup 

nových přístrojů vhodných pro přechod ze Skype na MS365. 

 
 

Návrh usnesení č. 26 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3228/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 316. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

57,0 tis.z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor" na 

běžné transfery položky "MŠ Pastelka (Rosická) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 316. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

65,0 tis.z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor" na 

běžné transfery položky "MŠ Wintrova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

I. Žádáme o navýšení položky "MŠ Pastelka (Rosická) - příspěvek na provoz" o částku 57.000,00 Kč. V 

mateřské škole Pastelka dochází k havarijnímu úniku vody. Příčina havárie nebyla dosud objasněna, 

přestože je v součinnosti s vedením MŠ - technik OMI i odborná firma Eko invest. Bohužel dosud není 

známá příčina i přes veškeré úsilí zúčastněných. Ředitelka uhradila již dvakrát vyšší vyúčtování, ale 

vzhledem k neznámé příčině úniku vody budou další vyšší vyúčtování následovat. Při 

porovnání  fakturace za minulý rok a současných faktur se jedná o nárůst v platbě během letošního 

roku o cca 57 tis. Kč.  

II. Žádáme o navýšení položky "MŠ Wintrova - příspěvek na provoz" o částku 65.000,00 Kč. Mateřská 
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škola Wintrova požádala o navýšení příspěvku na provoz na předfinancování projektu "Šablony IV. 

MŠ Wintrova, který bude realizován od 1.9.2022. MŠMT bude zasílat finanční prostředky na realizaci 

až v závěru roku 2022, resp. začátkem roku 2023. Ředitelka MŠ o navýšení požádala s tím, že o tuto 

částku bude ponížený připravovaný provozní příspěvek na rok 2023. Při přípravě a projednávání 

návrhu rozpočtu na rok 2023 bude ze strany OŠKS jasně požadováno na provozní příspěvky MŠ o tuto 

částku méně. 

 
 

Návrh usnesení č. 27 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3229/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření 317. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 26,3 

tis. z běžných transferů položky „DDM Alfa–DDM Delta–KD Hronovická–volnočasové aktivity“ na 

běžné výdaje položky „Městské slavnosti“ (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Jedná se finanční prostředky určené na hygienická proti covidová opatření v rámci pořádání jarní 

části 21. ročníku městských slavností Pardubice s názvem „Zrcadlo umění“, které nebyly vyčerpány. 

 
 

Návrh usnesení č. 28 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3230/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření číslo 318. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

2 500,0 tis, z běžných výdajů položky "Obecná rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "Městský útulek pro opuštěná zvířata" (správce 1 4 1 1–Odbor rozvoje a 

strategie). 

Důvodová zpráva 

Cílem požadavku je pokrytí pořízení projektové dokumentace na projektu „Městský útulek pro 

opuštěná zvířata“ vč. služebny městské policie v lokalitě Jámy. Na jednání Zastupitelstva města 

Pardubic dne 23.6.2022  byl usnesením č. Z/3150/2022 schválen předložený návrh usnesením I. ve 

znění "Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje návrh stavby "Městský útulek a služebna městské 

policie Pardubice" v lokalitě Jámy, zpracovaný společností Sinc s.r.o., IČ: 28814878, který je přílohou 

č. 1 tohoto usnesení a další postup přípravy projektu ve všech stupních projektové dokumentace, 

včetně výkazu výměr." a dále bylo přijato usnesení II. ve znění "Zastupitelstvo města Pardubic ukládá 

Radě města Pardubic pokračovat v přípravě stavby podle návrhu stavby, zpracovaném společností 

Sinc s.r.o., IČ: 28814878, který je přílohou č.1 tohoto usnesení." Vyčlenění finančních prostředků ve 

výši 2500 tisíc Kč je tak za účelem projektové přípravy, tj. projekční a inženýrské činnosti ve všech 

stupních, na stavbu Městský útulek pro opuštěná zvířata a služebna městské policie". V souladu se 

směrnicí řízení projektů, jsou tyto finanční prostředky požadovány na kapitolu rozpočtu ORS neboť se 
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jedná o projektové řízení a projektového manažera z odboru rovzoje a strategie. Rozpočet nákladů, 

který je k dispozici k "Návrhu stavby",  předpokládá investiční výdaje ve výši 69,058.633,- Kč vč. DPH. 

 
 

Návrh usnesení č. 29 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3231/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 319. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu v výši Kč 3 

800,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "Energeticky úsporné projekty v objektech města" (správce 1 4 1 1 – 

Odbor rozvoje a strategie). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 319. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

200,0 tis. v rámci položky "Energeticky úsporné projekty v objektech města" (správce 1411 - Odbor 

rozvoje a strategie) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 

Důvodová zpráva 

S ohledem na prudký růst cen elektrické energie a zemního plynu v roce 2022 a cen pro rok 2023, je 

především v případě odběru zemního plynu jako zdroje tepla na vytápění a ohřev TUV, v objektech v 

majetku města (Především ZŠ a MŠ), snahou výrazně omezit či v případě dalšího nepříznivého vývoje 

cen zemního plynu provoz stávajících plynových kotlů. Záměrem je tak z této kapitoly rozpočtu 

zpracovat technické návrhy/projektové dokumentace náhradních zdrojů tepla pro tyto objekty. Jako 

zdroje tepla se tak uvažují např. kontejnerové mobilní kotelny (kotle) od topných výkonů 20 kW na 

biomasu, konkrétně pelety či bio materiály. Díky mobilitě a kontejnerovému provedení mohou být 

operativně  napojeny v objektu na stávající topný systém s ponecháním stávajících plynových kotlů, 

dále využití fotovoltaických a fototermických systémů. Návrhy/projekty tak budou dalším stupněm 

návrhů dle zpracované analýzy energetických úspor v objektech v majetku města, které povedou ke 

snížení či plnému odstavení odběru zemního plynu v objektech. 

 
 

Návrh usnesení č. 30 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3232/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 320. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 200,0 tis. z běžných výdajů 

položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky 

"Zelená brána - oprava - III. etapa - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 320. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů 

položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky 

"Zelená brána - oprava omítky a provedení nátěru v průchodu předbraní" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

I. Jedná se o navýšení položky na zpracování projektové dokumentace na akci „Zelená brána - oprava 

- III. etapa“ na základě výsledku výběrového řízení. Výzva k podání nabídek byla dle rozhodnutí Rady 

města Pardbic zveřejněna na stránkách zadavatele, a přesto byla doručena pouze jedna cenová 

nabídka. Zadavatel původní rozsah zpracování nabídky, který měl řešit pouze opravu obvodového 

zdiva věže Zelené brány s cílem zabránit povrchové a následně hloubkové degradaci zdiva po uvážení 

a konzultaci s památkáři doplnil. Současný rozsah projekčních prací bude komplexně řešit zajištění, 

obnovu a konzervaci fasád Zelené brány jako celku tedy včetně předbraní. Fasády samotné Zelené 

brány budou ponechány a zakonzervovány ve stávající režné podobě zdiva, tak jak bylo rozhodnuto v 

referendu. Projekční práce budou zahrnovat mimo jiné: kontrolní tenzometrické měření 

zpevňovacích táhel, aktualizace stavebně technického průzkumu vnějšího pláště Zelené 

brány,  restaurátorské průzkumy a návrh restaurování uměleckořemeslných prvků včetně 

konzervačního ošetření zdiva, stanovení přesného technologického postupu provádění prací a návrh 

spárovacích hmot, související odtrhové zkoušky, obnova omítek předbraní a průchodu bránou, návrh 

oprav a údržby do dalších let, projekt počítá s rozdělením na ucelené etapy realizace vzhledem k 

finančním možnostem. Součástí projektové činnosti budou průzkumné práce, plán BOZP, zpracování 

požárně bezpečnostního řešení a spolupráce s orgány památkové péče. 

II. Omítka v průchodu pod Zelenou bránou  je na mnoha místech vlivem vlhkosti  poškozená a dochází 

k jejímu odpadávání. Je nutné provést odstranění nesoudržných částí omítky a provedení nových 

omítek. Z důvodu zachování jednotného vzhledu je pak nutné provést nátěr průchodu Zelené brány a 

předbraní. 

 
 

Návrh usnesení č. 31 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3233/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 321. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "COK - Divadlo 29 - klimatizace - PD" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 

odbor). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 321. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

275,0 tis. z běžných výdajů položky "MŠ Hostovice - oprava plotu" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 321. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Azylový dům pro ženy Na Spravedlnosti - sanace střechy" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu 

(správce 598 - Ekonomický odbor). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 321. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 

500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický 

odbor). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 321. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 

000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD Brožíkova 430-432 - výměna rozvodů ÚT a topných 

těles - I. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na kapitálové výdaje položky "Obecná 

rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor). 

Důvodová zpráva 

Přesun nevyčerpaných finančních prostředků z ukončených investičních a neinvestičních akcí do 

Obecné rezervy rozpočtu. 

 
 

Návrh usnesení č. 32 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3234/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 322. Přesun finančních porostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Lány na Důlku - celková rekonstrukce objektu - PD" na 

běžné výdaje položky "U Josefa 118 - oprava rozvodů vody" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o navýšení finančních prosředků na akci U Josefa 118 - oprava rozvodů vody. Při bouracích 

pracích v místě uložení rozvodu bylo zjištěno, že tloušťka stávající  bourané dlažby je odlišná od 

tloušťky dlažby dostupné na současném trhu. Položením nové dlažby v dotčených místech by tak 

vznikly nerovnosti, což je z hlediska bezpečnosti nepřijatelné. Z těchto důvodu je nutné provést 

vybourání stávající dlažby v celé chodbě a provést položení nové dlažby. Dalším důvodem  pro 

výměnu dlažby v celé ploše je degradovaný beton pod dlažbou. Na navýšení položky budou použity 

fin. prostředky z akce MŠ Lány na Důlku - celková rekonstrukce objektu - PD, kde je zrušena realizace 

PD. 
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Návrh usnesení č. 33 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3235/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 323. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

380,0 tis. z běžných výdajů položky "Zastávky MHD - bezbariérová opatření" na běžné transfery 

položky "Zastávky MHD - bezbariérová opatření - dotace DPmP" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 

strategie). 

Důvodová zpráva 

Na základě informací a průzkumů zástupce a člena komise pro bazebriérovost paní M. Žďárské 

(Tyflocentrum Pardubice) se na území města nacházejí prosklené přístřešky zastávek MHD, které 

svým provedením neodpovídají podmínkám značení prosklených ploch pro slabozraké, čímž vytváření 

bariéry pro pohyb a orientaci těchto skupin. Je definováno, jakým způsobem musí být prosklené 

plochy ošetřeny. Jedná se o znaky určité velikosti, ve dvou výškových rovinách a dvou barevných 

provedení - v barvě černé a barvě bílé. Na zákadě těchto dlouhotrvajících průzkumů a informací byl 

proveden vzorový návrh, který byl dále konzultován a schválen ze strany Tyflocentra, tak zároveň 

odpovídá podmínkám pro ochranu ptactva, především však splní podmínky pro ochranu 

slabozrakých. Toto opatření je tak plně odpovídá opatřením vedoucím ke zvýšení bezbariérovosti na 

území města Pardubic. Po přidělení dotací subjektům v roce 2022 jsou v programu pro 

bezbariérovost volné finanční prostředky ve výši 380.500,- Kč, schválilo se proto zapojení těchto 

prostředků ve výši 380 tisíc na novou položku s názvem " Zastávky MHD - bezbariérová opatření", v 

rámci ktéré bude zadána výroba polepů zastávek a jejich aplikace. Ze strany Tyflocentra bude 

stanovena priorita zastávek MHD dle potřebnosti, realizace pak bude provedena dle této prioritizace 

na maximální počet prosklených zastávek z částky 380 tisíc Kč.  Jedná se o investiční transfer DpmP 

a.s. 

Na základě žádosti Dpmp o individuální dotaci bude realizováno 13 zastávek/44 modulů 

specifikovaných přílohou č.1 žádosti o poskytnutí příspěvku v rozsahu přílohy č.2 žádosti o poskytnutí 

příspěvku, která vizuálně zobrazuje naplnění úprav/polepů v souladu: se Stavebním zákonem č. 

183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb. bezbariérové užívání staveb i pro 

osoby s omezenou schopností orientace tím, že svislé prosklené plochy budou v souladu s Přílohou č. 

3 prováděcí vyhlášky ve výšce 800 až 1 000 mm a zároveň ve výšce 1 400 až 1 600 mm kontrastně 

označeny oproti pozadí; s doporučením České společnosti ornitologické ochranu v rámci řešení 

problému kolizí ptáků s transparentními a zrcadlícími se plochami či výplněmi postavenými jako 

překážka v průletu vhodným doplněním dalších grafických prvků na skleněné výplně. Poskytnutí 

samotné dotace bude řešeno zprávou č.44 RmP dne19.9.2022 a následně zprávou č. 30 v ZmP dne 

22.10.2022. 

 
 

Návrh usnesení č. 34 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3236/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 324. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

89,0 tis. z běžných výdajů položky "Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice) 

na kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce vnitřní stáje - PD" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Vyčlenění finančních prostředků na samostatnou investiční položku. Finanční protředky budou 

použity na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci vnitřní stáje. Projektová 

dokumentace řeší dispoziční změny, statickou část, rekonstrukcí dvěří a ocelových boxů. V současné 

době je stáj ve špatném technickém stavu. 

 
 

Návrh usnesení č. 35 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3237/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 325. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

620,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné výdaje položky "ZŠ J. Ressla - oprava soc. zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 325. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

650,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné výdaje položky "DDM Beta - oprava soc. zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

Důvodová zpráva 

I. Sociální zařízení je v původním stavu. Na rozvodech vody a kanalizace dochází k častým haváriím. 

Při kontrole  hygieny bylo zjištěno, že počet umyvadel v soc. zařízení je nevyhovující. Provedením 

opravy sociálního zařízení by byly vyměněny stávající rozvody, provedeny nové obklady, dlažby a 

zařizovací předměty a byl by navýšen počet umyvadel, tak aby vyhovoval požadavkům hygieny.  

II. Jedná se o sociální zařízení dětí v učebnovém pavilonu v části, která byla pronajata. Současný 

nájemce pronajaté prostory opouští. Vzhledem k tomu, že se s využitím těchto prostor počítá pro 

třídy z MŠ, ve kterých budou probíhat rekonstrukce, je nutné sociální zařízení opravit. Veškeré 

rozvody, obklady ,dlažby a zařizovací předměty jsou za hranicí životnosti. 

 
 

Návrh usnesení č. 36 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3238/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 326. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 

400,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitáové výdaje 

položky "BD Sluneční 300-301 - sanace střechy PD a realizace" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky budou použity na provedení sanace střešního pláště, který je ve vážném stavu. 

Střešním pláštěm zatéká do bytů. Tepelná izolace na střeše domu je nasáklá vodou. Lokální opravy již 

nelze provést. Projektová dokumentace je zpracovaná a předaná v srpnu 2022. 

 
 

Návrh usnesení č. 37 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3239/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 327. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1,9 tis. položka 22. "FV 

minulých let - ZŠ Npor. Eliáše - vratka dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu na běžné 

transfery položky "FV - ZŠ Npor. Eliáše - vratka dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu) ve stejné výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 327. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 54,6 tis. položka 22. "FV 

minulých let - MŠ Doubek - vratka dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu na běžné 

transfery položky "FV - MŠ Doubek - vratka dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu) ve stejné výši. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 327. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 11,8 tis. položka 22. "FV 

minulých let - ZŠ Družstevní - vratka dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu na běžné 

transfery položky "FV - ZŠ Družstevní - vratka dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu) ve stejné výši. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 327. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4,3 tis. položka 22. "FV 

minulých let - ZŠ J. Ressla - vratka dotace" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu na 

běžné transfery položky "FV - ZŠ J. Ressla - vratka dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu) ve stejné výši. 
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Důvodová zpráva 

I. Jedná se o vratku nevyužitých finančních prostředků ZŠ Npor. Eliáše v rámci OP VVV ve výši 1 894,- 

Kč na základě schválené závěrečné zprávy projektu.   

II. Jedná se o vratku nevyužitých finančních prostředků MŠ Doubek v rámci OP VVV ve výši 54 552,- 

Kč na základě schválené závěrečné zprávy projektu. 

III. Jedná se o vratku nevyužitých finančních prostředků ZŠ Družstevní v rámci OP VVV ve výši 11 742,- 

Kč na základě schválené závěrečné zprávy projektu. 

IV. Jedná se o vratku nevyužitých finančních prostředků ZŠ J. Ressla v rámci OP VVV ve výši 4 254,- Kč 

na základě schválené závěrečné zprávy projektu.   

 
 

Návrh usnesení č. 38 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3240/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 328. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje 

položky "BD Sedláčkova 446 - výměna elektrorozvodů společných prostor" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Na akci je uzavřena Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2022-021. Zhotovitelem díla je společnost ELLUX 

s.r.o. IČO: 25977661 s celkovou cenou díla 3 938 633,44 Kč bez DPH, 4 529 428,46 Kč vč. DPH. V 

projektové dokumentaci, zpracovanou společností  E-dir s.r.o., IČO: 25995138, bylo počítáno s tím, že 

bude provedena oprava linkrusty v rozsahu 52,5m2. Při provádění díla bylo zjištěno, že bude nutné 

linkrustu opravit v rozsahu 595 m2. Finanční prostředky budou použity na rozšíření rozsahu 

prováděných prací. V současné době je v rozpočtu OMI na tuto akci  4 600 tis. Kč. 

 
 

Návrh usnesení č. 39 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3241/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 329. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "J. Zajíce 983 - rekonstrukce vzduchotechniky" na běžné 

výdaje položky "J. Zajíce 983 - oprava rozvodů ÚT" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 329. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

230,0 tis. z kapitálových výdajů položky "J. Zajíce 983 - rekonstrukce vzduchotechniky"  (správce 
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711 - Odbor majetku a investic) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 329. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

327,0 tis. v rámci položky "J. Zajíce 983 - rekonstrukce vzduchotechniky" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 

Důvodová zpráva 

I. - II. Z částky 1.900 tis. Kč vyčleněné na rekonstrukci vzduchotechniky bylo v konečné fázi použito 

cca 670.000,- Kč. Zbylou částku lze využít na opravu rozvodů UT v přízemí objektu J.Zajíce 983 ve výši 

1 mil. Kč. Rozvody jsou rozvody v topných nepřístupných kanálech, jejich životnost je již nulová a 

dochází k lokálním poruchám. 

III. Finanční prostředky budou převedeny v rámci akce na běžné výdaje z důvodu nákupu drobného 

hmotného dlouhodobého majetku (klimatizační jednotky). 

 
 

Návrh usnesení č. 40 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3242/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 330. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

185,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor" 

na běžné výdaje položky "Objekt občanské vybavenosti U Bobra - lesopark - PD" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na demolici objektu U Bobra 

včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti. 

 
 

Návrh usnesení č. 41 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3243/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 331. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

272,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní služby" na 

kapitálové výdaje položky "Letní stadion - rekonstrukce Brány borců" (správce 711 - Odbor majetku 

a investic). 
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Důvodová zpráva 

Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 272 tis. Kč z položky Revitalizace Letního stadionu - 

PD + ostatní náklady na položku „Letní stadion - rekonstrukce Brány borců“. 

Finanční prostředky ve výši 36 tis. Kč byly použity na vypracování prezentace na obnovu objektu 

východní tribuny Letního stadionu - Brána borců, 236 tis. Kč bude použito na vypracování 

architektonické studie rekonstrukce Brány borců.  Uvedenou akci schválila Rada města na svém 

zasedání dne 18.7.2022, číslo usnesení R/8422/2022. 

 
 

Návrh usnesení č. 42 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3244/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 332. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

500,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na kapitálové výdaje položky "Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) - ostatní 

náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Navýšení schválené položky rozpočtu"Blahoutova - ostatní náklady" 500 tis. (původních 500 tis. 

rezervováno/nasmlouváno za TDI, AD, BOZP) o 500 tis. z důvodu řešení změn při realizaci. V domově 

pro seniory se provádí bourání, umisťují se nové příčky, napojují se nové rozvody k původním 

rozvodům, upravují se povrchy pro nové podlahy pro dlažby v nově vzniklých místnostech.  V 

některých případech i provozovatel požaduje změny, které nebyly součástí projektové dokumentace, 

ale z hlediska provozu jsou tyto změny opodstatněné. Tyto úpravy budou hrazeny odděleně od 

dotačního projektu. 

 
 

Návrh usnesení č. 43 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3245/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

600,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na kapitálové výdaje položky "Terminál JIH - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

500,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na kapitálové výdaje položky "Terminál Univerzita" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Důvodová zpráva 

I. Navýšení schválené položky rozpočtu "Terminál JIH - PD" ve výši 3.700 tis. (celá částka 

rezervována/nasmlouvána) o částku 600 tis. podloženou cenovou nabídkou, z důvodu požadavku 

města na rozdělení projektové dokumentace na dva investory - statutární město Pardubice a 

Dopravní podnik města Pardubic a.s. 

II. Navýšené schválené položky rozpočtu "Terminál Univerzita" ve výši 31.500 tis. o částku 1.500 tis., 

která je určená na krytí vícenákladů vzniklých při realizaci stavby. Jedná se zajištění změny opláštění 

terminálů, které bude méně náročné na údržbu a má delší životnost, navýšení hmotnosti ocelové 

konstrukce zastřešení terminálů (při zpracování výrobní dokumentace byl zjištěn nesoulad se 

zadávací dokumentací v hmotnosti železa), zřízení náhradních autobusových zastávek (projekt počítal 

s tím, že budou využívány části stávajících zastávek, co provoz neumožnil, a bylo nutno vybudovat 

náhradní zastávky). 

 
 

Návrh usnesení č. 44 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3246/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 334. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

50,0 tis. v rámci položky "Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - ostatní náklady" (správce 

711 - Odbor majetku a investic) z kapitálových výdajů běžné výdaje. 

Důvodová zpráva 

Přesun finančních prostředků v rámci položky dokončené akce "Nadjezd Kyjevská" na běžné, 

neinvestiční výdaje. Jedná se o dodatečné náklady na zajištění polepů zvýšených prosklených ploch v 

koridoru železnice tak, aby se zamezilo nárazům letících ptáků do těchto skel. Realizace akce 

dokončena a majetek uveden do užívání správci odboru dopravy v 04/2022. 

 
 

Návrh usnesení č. 45 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3247/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 335. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

150,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (spráce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "Stanoviště kontejnerů - vnitroblok Karla IV. a J z Poděbrad - PD a 

realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Navýšení schválené položky rozpočtu "kontejnery Karlovina" ve výši 150 tis. na celkovou výši 300 tis. 

Jedná se o náklady za zpracování prováděcí projektové dokumentace a realizaci opravy stanoviště 

kontejnerů poškozeného požárem. 
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Návrh usnesení č. 46 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3248/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 336. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

550,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (spráce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "DDM Delta - rekonstrukce kopule hvězdárny - PD" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o navýšení položky na zpracování projektové dokumentace na akci „DDM Delta - 

Rekonstrukce kopule hvězdárny - PD“ na základě výsledku výběrového řízení. Rozpočtovaná částka je 

ve výši 450 tis. a žádáme o navýšení o Kč 550 tis. Předpokládaná cena byla stanovena na základě v 

minulosti zpracované zprávy o stavu kopule. Nové zadání pro zpracovatele projektu na základě 

aktuálně zjištěného stavu má za úkol zpracovat projekt na kompletní výměnu zastaralého a 

poruchového systému jak vlastní kopule, tak nových technologických rozvodů.   

Projekční práce budou tedy zahrnovat: zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci 

vnitřního prostoru hvězdárny včetně řešení zastřešení (kopule). V rámci rekonstrukce předmětného 

prostoru budou provedeny práce související s demontáží kopule hvězdárny včetně veškerých zařízení 

např. hybných částí, ovládacích prvků, elektroinstalace, slaboproudých rozvodů apod.. Bude navržena 

nové kopule včetně veškerého příslušenství a napojení na okolní stavební konstrukce. V rámci 

vnitřních prostor hvězdárny budou provedeny nové instalačními rozvody - silnouproudé 

elektroinstalace, slaboproudé elektroinstalace (EZS, EPS popř. MaR), strukturované rozvody, 

interaktivní prvky, prvky WiFi zařízení a dále příprava pro umístění nové astronomické techniky a 

vybavení. Nedílnou součástí je rovněž vyhotovení povrchových úprav stěn a podlah a výměna 

vnitřních výplní otvorů. 

Součástí projektové činnosti budou průzkumné práce, plán BOZP, zpracování požárně 

bezpečnostního řešení. 

 
 

Návrh usnesení č. 47 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3249/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 337. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

172,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (spráce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "Investice na cizích budovách - tř. Míru 90" (správce 914 - Kancelář 

tajemníka). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o finanční prostředky určené na kompletní dodávku elektro a svítidel, včetně zapojení 

zásuvek a rozvaděče v bytu č. 1 a bytu č. 2 ve II. patře budovy č.p. 90 na třídě Míru v Pardubicích 
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(byty jsou ve vlastnictví Rozvojového fondu Pardubice a.s.). Rozhodnutím RmP ze dne 29.11.2021 

bylo schváleno ukončení smlouvy s Ing. Novákem na nájem nebytových prostor v II.NP budovy 

nám.Republiky 1 a uzavření nájemních smluv na prostory v budově č.p.90 na třídě Míru. Do 

uvedených prostor budou přemístěni zaměstnanci magistrátu města a zaměstnanci ÚMO I, jejichž 

pracoviště jsou v současné době umístěna v budově na nám. Republiky č.p. 1. Konkrétně se to týká 

výkonu agendy odd. kultury a cestovního ruchu (3 pracovníci), Zprostředkujícího subjektu ITI (2 

pracovníci), odd. implementace Strategie ITI (4 pracovníci), dílčí agendy ÚMO I (2 kanceláře). V 

souvislosti s jejich přemístěním je třeba ve výše uvedených bytech provést úpravy elektroinstalace. 

 
 

Návrh usnesení č. 48 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3250/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 338. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 

400,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (spráce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o finanční prostředky na platby za elektrickou energii v budovách MmP. Při sestavování 

rozpočtu na rok 2022 nebylo počítáno s navýšením cen elektřiny. Výše potřebných finančních 

prostředků byla vypočtena odhadem. 

 
 

Návrh usnesení č. 49 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3251/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 339. Zvýšení příjmové části rozopočtu ve výši Kč 542,0 tis. položka 41. 

"Veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz 

MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 339. Zvýšení příjmové části rozopočtu ve výši Kč 40,0 tis. položka 23. 

"Pojištění majetku města" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz 

MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). 

Důvodová zpráva 

I. Jedná se o prostředky získané činností MP na základě uzavřených veřejnoprávních smluv, tyto 

prostředky budou použity na úhradu faktur za elektrickou energii, jejíž cena za MWh je díky 

energetické krizi několinásobně vyšší, než s jakou bylo počítáno v rozpočtu pro rok 2022. 

II. Dne 28.3.2022 došlo ke zhoršení zdravotního stavu služebního psa Hectora, pes byl velice pohublý, 
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nepřijímal potravu, nebyl schopen stát ani s podporou (došlo k paréze pánevních končentin), 

nereagoval na předešlou léčbu a proto veterinární lékař rozhodl o provedení eutanasie. Na základě 

lékařské správy byla uplatněna pojistná událost, jejíž plnění obdrželo město Pardubice dne 10.8.2022 

ve výši Kč 40,0 tis. 

 
 

Návrh usnesení č. 50 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3252/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 340. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

170,0 tis. z běžných výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje 

položky "Úprava přechodu pro chodce - ul. 17. Listopadu - ul. Malá -  PD" (správce 1327 - Odbor 

dopravy). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 340. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

500,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na běžné výdaje položky "Služby, 

projekty, znalecké posudky" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

Důvodová zpráva 

I. Přesun finančních prostředků z položky Služby, projekty, znalecké posudky na zhotovení projektové 

dokumentace na úpravu přechodu pro chodce ul. 17.listopadu - ul. Malá. Jedná se o zajištění 

projektové dokumentace (DUR, DPS), dopravní řešení, výkaz výměr pro přechod SST 17. listopadu v 

Pardubicích, který bude v koordinaci s SSZ K3 a bude připraven na technologii měření výšky vozidel 

na ulici 17. listopadu. 

II. Přesun finančních prostředků na posílení položky Služby, projekty, znalecké posudky, která je již 

vyčerpaná a do konce roku se předpokládá další čerpání finančních prostředků z této položky. 

 
 

Návrh usnesení č. 51 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3253/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 341. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

100,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na běžné výdaje položky "Platba 

za energie dle smluv s jinými subjekty" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 341. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

400,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na běžné výdaje položky "IDS - 

Křižovatky (SSZ) - propojení řadičů" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 341. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

200,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy) 

na kapitálové výdaje položky "Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor informačních 

technologií). 

Důvodová zpráva 

I. Přesun finančních prostředků z položky Správa a údržba komunikací na posílení položky  Platba za 

energie dle smluv s jinými subjekty. Jedná se o navýšení z důvodu nárustu ceny elektrické energie. 

II. Přesun finančních prostředků z položky Správa a údržba komunikací na posílení položky IDS-

Křižovatky (SSZ) - propojení řadičů - Z řádku bude placena akce Provedení koordinace SSZ K30 (S.K.N. 

x Na Spravedlnosti) a K31 (S.K.N. x Pichlova s návazností na SSZ K11A (kpt. Jaroše x Anenská – dolní). 

Náklady na projekt jsou 46 585,00CZK a rovněž je z řádku placen správcovský poplatek spol. EDERA, 

čímž dojde k vyčerpání finančních prostředků na tomto řádku. Do konce roku OD předpokládá 

potřebu finančních výdajů v rámci řádku. 

III. Převod finančních prostředků na kapitolu Odbor informačních technologií na pořízení speciálního 

zaměřovacího zařízení pro odbor dopravy. Silniční správní úřad potřebuje k výkonu své činnosti 

zajistit geodetické zaměření sporných objektů (nepovolených reklamních zařízení, stromů 

ohrožujících provoz na komunikaci, dále v rámci vydávání deklaratorních rozhodnutí o určení 

právního stavu apod.). Dosud na tato měření musela být najímána kvalifikovaná odborná firma, což 

se jeví jako neefektivní z hlediska času a neekonomické (např. geodetické zaměření 1 stromu se 

pohybovalo v částce cca 800 – 1 500,- Kč). Pořízením předmětné technologie budou vyřešeny potřeby 

výkonu státní správy odboru dopravy, ale také možné potřeby ostatních odborů magistrátu (např. 

stavebního úřadu, odboru majetku a investic). Měření je velmi přesné (s tolerancí několika cm ve 

volném prostoru a několik desítek cm např. v zalesněném prostoru). Výsledek měření je 

nezpochybnitelný a o provedeném měření je vydán protokol, který má potřebnou certifikaci a tím i 

nezpochybnitelnou vypovídací hodnotu pro správní řízení. 

 
 

Návrh usnesení č. 52 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3254/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 342. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

000,0 tis. z běžných výdajů položky "Výkon státní správy - odstranění nelegálně umístěných 

reklamních zařízení" na běžné výdaje položky "Výkon státní správy - odstranění stromů na 

pozemnícn komunikacích" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
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Důvodová zpráva 

Přesun finančních prostředků na posílení položky z důvodu narůstajících případů řešení odstraňování 

dřevin ohrožujících provoz a bezpečnost silničního provozu.   

 
 

Návrh usnesení č. 53 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3255/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 343. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 

900,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy) 

na kapitálové výdaje položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

Důvodová zpráva 

Přesun finančních prostředků z Odboru dopravu z položky Správa a údržba komunikací zpět do 

havarijní rezervy rozpočtu. V RmP dne 29.7.2022 byly schváleny finanční prostředky na most  M 104 

kpt. Bartoše přes Labe, a to z důvodu  nutných oprav velmi špatného technického stavu mostního 

objektu.  Jde o odstranění hlavních viditelných a identifikovaných závad zjištěných  při hlavní 

prohlídce, které značně ovlivňují stanovenou únosnost mostu. 

 
 

Návrh usnesení č. 54 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3256/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 344. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

150,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné transfery položky "Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka - dotace" (správce 1015 - 

Odbor životního prostředí). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 344. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

150,0 tis. z běžných výdajů položky "Veterinární činnost" na běžné transfery položky "Záchranná 

stanice a ekocentrum Pasíčka - dotace" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 

Důvodová zpráva 

Český svaz ochránců přírody zbudoval a provozuje nedaleko Boru u Skutče areál záchranné stanice 

pro handicapované živočichy, expozici handicapovaných zvířat přístupnou veřejnosti a ekocentrum, 

ve kterém probíhají výukové programy pro děti. V loňském roce byla v tomto zařízení poskytnuta 

péče téměř tisícovce zvířat a v letošním roce se předpokládá nárůst na patnáct set. Některým byla 

poskytnuta pomoc na místě a některá musela být hospitalizovaná ve stanici, přičemž téměř 60 % 
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zvířat je vyléčeno a navráceno zpět do přírody. V rámci provozu areálu, je realizována i ekologická 

výchova zejména pro MŠ, ZŠ, SOU, SOŠ a gymnázia. Záchranná stanice zajišťuje i pro město Pardubice 

odchyt handicapovaných zvířat, kterým poskytuje ve svém zařízení následnou péči. 

Provoz areálu je financován převážně ze sponzorských darů, příspěvků drobných dárců, podpory z 

MŽP, úřadů práce a dalších subjektů.  Každoročně město Pardubice z Programu podpory ekologické 

výchovy a osvěty přispívá záchranné stanici a ekocentrum "Pasíčka"na provoz částkou 35 tis. Kč. 

Letošní provozní dotace již byla vyplacena. Tato dotace na provoz již roky nekryje náklady na péči a 

dopravu zvířat z Pardubic. Vzhledem ke covidovým opatřením, kdy nebylo možné pořádat 

ekovýchovné programy a ukončení spolupráce s některými sponzory, a obecnému nárůstu režijních 

nákladů na provoz,je záchranná stanice v nelehké finanční situaci.  V loňském roce to bylo 402 zvířat z 

Pardubic a zajistit kvalitní péči o ně, dopravu do Pasíček je velmi finančně náročné. Péče o jedno zvíře 

vychází cca na 29 – 74 (krmné dávky určené z roku 2013) Kč, takže za Pardubice přes 500.000,- Kč 

ročně (krmení, doprava, zaměstnanec, veterinární péče, léčiva).  Obdobně tomu je i v letošním roce, 

kdy lepší výhled na zajištění provozu ztížila válka a obrovské zdražování. Stanice již není schopná z 

vlastních finančních zdrojů pokrýt tuto „službu“ proto iniciovala schůzku u pana primátora a pana 

náměstka Nadrchala a požádala o finanční pomoc, tak aby byla zajištěna péče o zvířata dovezená z 

Pardubic a mohla pokračovat spolupráce s městkou policií, která se tvořila spousty let. Proto je 

předkládán požadavek na zvýšení provozní dotace o 300 tis. Kč. 

 
 

Návrh usnesení č. 55 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3257/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 345. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné výdaje položky "VČD - výměna střešních žlabů" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o havarijní stav měděných žlabů na střeše VČD Pardubice.  V minulém týdnu došlo k 

zatečení do budovy. Při prozkoumání střechy odbornou firmou bylo zjištěno, že jsou popraskané 

měděné žlaby u sedlové střechy divadla. Dochází tím k zatékání po stěně budovy nejen do divadla, 

ale je nasáklá i vata pod izolací ploché střechy. Žlaby je nutno neprodleně vyměnit, aby nedošlo k 

poškození památkově chráněné budovy. 

 
 

Návrh usnesení č. 56 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3258/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 346. Přesun finančních prostředků ve  výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

29,0 tis. z běžných  výdajů položky "MAS Dukla - regenerace travnaté plochy" na běžné výdaje 

položky  "MAS Dukla - demolice objektu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 346. Přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 32,0 tis. z kapitálových 

výdajů položky "MAS Dukla - úprava střechy tribuny" na běžné výdaje položky  "MAS Dukla - 

demolice objektu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 346. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MAS Dukla - demolice objektu" na běžné výdaje 

položky  "MAS Dukla - demolice objektu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o navýšení finančních prostředků na demolici objektu st.p.č.5385 k.ú. Pardubice v areálu 

MAS Dukla na základě ukončeného výběrového řízení na dodavatele demoličních činností, kdy 

nejnižší nabídková cena byla 544.661,28 Kč vč. DPH. Předpokládaná cena díla byla stanovena dle 

projektu z I.Q roku 2022, a to na částku 500 tis. Kč vč. DPH. Chybějící finanční prostředky lze 

přesunout z položek MAS Dukla - regenerace travnaté plochy (zůstatek 29 tis. Kč) a MAS Dukla - 

úprava střechy tribuny (zůstatek 32 tis. Kč), které byly realizovány za částky nižší než původní odhad. 

Na odstranění stavby je zpracován kontrolní rozpočet. Jde o bývalé šatny, více než 30 let neužíváné, 

bez všech energií. V rámci Dukla Sportovní je na ně vydáno Rozhodnutí o povolení odstranění stavby. 

Do objektu, přestože se zabezpečuje, vnikají bezdomovci a kupí nepořádek. Projekt Dukla Sportovní 

je v současné době pozastaven, v následujících letech se jiná výstavba na tomto místě neplánuje, 

demolice objektu bude tedy financována z běžných finančních prostředků. 

 
 

Návrh usnesení č. 57 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3259/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 347. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

60,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Lentilka - rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a 

přípravny jídel" na kapitálové výdaje položky "MŠ Grusova - rekonstrukce soc. zařízení - PD" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

edná se o navýšení finančních prostředků o 50 tisíc Kč na základě ukončeného výběrového řízení na 

zpracování projektové dokumentace akce MŠ Grusova - rekonstrukce soc. zařízení - PD, kdy nejnižší 

nabídková cena byla 354.530,- Kč vč. DPH. Předpokládaná cena díla 300 tis. Kč vč. DPH byla 

stanovena dle zkušeností z obdobných akcí v I.Q. r. 2022. 

 
 

Návrh usnesení č. 58 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3260/2022 
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Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 348. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

12,5 tis. z běžných výdajů položky "Údržba neudržovaných neveřejných pozemků" na běžné výdaje 

položky "Oprava hřbitovní zdi v Pardubičkách" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o přesun finančních prostředků pořebných k provedení obnovovacího nátěru 4 ks 

plaňkových polí a opravy omítky na dvou zděných sloupech hřbitovní zdi na hřbitově v Pardubičkách. 

Hřbitovní zeď je umístěna na p.p.č.24/10 v k.ú. Pardubičky a je ve vlastnictví města. 

 
 

Návrh usnesení č. 59 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3261/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 349. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

100,0 tis. z běžných výdajů položky "Aquacentrum - oprava výukového bazénu a vnitřního 

brouzdaliště" na běžné výdaje položky "Aquacentrum - (opravy nad Kč 50,0 tis." (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 349. Přesun finančních prostředků ve  výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 

310,0 tis. z běžných výdajů položky "Aquacentrum - (opravy nad 50 tis.)" na kapitálové výdaje 

položky "Aquacentrum - výměna osvětlení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

I. Jedná se o přesun zbylých finančních prostředků (běžných výdajů ve výši Kč 100,0 tis.) po 

ukončení  akce "Aquacentrum - oprava výukového bazénu a vnitřního brouzdaliště" na položku 

"Aquacentrum -(opravy nad 50 tis)", které budou mimo jiné použity na krytí investiční akce 

"Aquacentrum - výměna osvětlení". 

II. Jedná se o technickou úpravu rozpočtu v rámci  položky "Aquacentrum-(opravy nad 50 tis.Kč). Z 

důvodu výměny stávajícího zářivkového osvětlení za nové provedení v led technologii požadujeme 

přesun finančních prostředků z běžných výdajů na kapitálové výdaje na položku "Aquacentrum - 

výměna osvětlení". Účelem výměny svítidel je úspora energie, dojde ke změně technických 

parametrů budovy a vzhledem k této skutečnosti budou finanční prostředky použity jako kapitálové 

výdaje-investice. 

 
 

Návrh usnesení č. 60 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3262/2022 
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Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 350. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

100,0  tis. z kapitálových  výdajů položky "Program podpory dopravy" (správce1327-Odbor 

dopravy) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávky MHD-Gorkého - směr do centra" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic) 

Důvodová zpráva 

Jedná se o navýšení finančních prostředků  o  1 100 tis. Kč na základě ukončeného výběrového řízení, 

kdy nejnižší nabídková cena byla Kč 2 731,0 tis. vč. DPH. 

 
 

Návrh usnesení č. 61 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3263/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 351. Přesun finančních prostředků ve  výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

900,0 tis. z kapitálových  výdajů položky "Program podpory dopravy" (správce1327-Odbor dopravy) 

na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávky MHD-Gorkého - směr z centra" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic) 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 351. Přesun finančních prostředků ve  výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce  zastávky MHD - Poděbradská směr do 

centra" na kapitálové výdaje položky  "Rekonstrukce zastávky MHD-Gorkého - směr z centra" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o navýšení finančních prostředků o Kč 1 300,0 tis. na základě ukončeného výběrového řízení, 

kdy nejnižší nabídková cena byla 2 925,0 tis. Kč vč. DPH. 

 
 

Návrh usnesení č. 62 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3264/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 352. Přesun finančních prostředků ve  výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50 

tis. z běžných výdajů položky "Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)" na 

kapitálové výdaje položky  "Areál Dostihového závodiště-rekonstrukce komunikace mezi tribunami 

D a G" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Důvodová zpráva 

Jedná se o navýšení finančních prostředků stávající schválené položky ve výši Kč 1 500,0 o Kč 50,0 tis. 

na základě ukončeného výběrového řízení na dodavatele  pro investiční akci "Areál Dostihového 

závodiště-rekonstrukce komunikace mezi tribunami D a  G". Uvedené navýšení požadujeme zajistit 

přesunem finančních prostředků v rámci položky - Dostihové závodiště. 

 
 

Návrh usnesení č. 63 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3265/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 6 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2023 na 

kapitálové výdaje položky "ZŠ TGM v Pardubicích - PD" (1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 10 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2024 na 

kapitálové výdaje položky "ZŠ TGM v Pardubicích - PD" (1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

Návrh na pokrytí všech stupňů projekčních prací předpokládanou částkou 16 mil. Kč vychází z 

rozhodnutí Zastupitelstva města Parubic ze dne 23.6.2022 č. Z/3070/2022, v bodu I. tohoto znění: 

"Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje investiční záměr dle návrhu stavby projektu „Základní škola 

T.G.M. v Pardubicích“, uvedeného v portfoliu projektů města pod číslem PP-21-012, zpracovaného 

společností Hexaplan International spol. s r.o. Brno, IČ: 60745665, autory koncepce Ing. arch. 

Josefem Pálkou a Ing. arch. Martinem Pálkou, který je uveden v příloze č.1 a umístění základní školy v 

areálu TGM dle přílohy č.1.1.". Dále bylo schváleno č. Z/3070/2022 usnesení II. ve znění 

"Zastupitelstvo města Pardubic ukládá Radě města Pardubic pokračovat v přípravě plánovací fáze 

projektu, tj. zpracování všech stupňů projektové dokumentace projektu „Základní škola T.G.M. v 

Pardubicích“, uvedeného v portfoliu projektů města pod číslem PP-21-012 v rozsahu předloženého 

návrhu stavby, zpracovaného společností Hexaplan International spol. s r.o. Brno, IČ: 60745665, 

autory koncepce Ing. arch. Josefem Pálkou a Ing. arch. Martinem Pálkou , který je uveden v příloze 

č.1 a umístění základní školy v areálu TGM dle přílohy č.1.1. Výsledkem projektové přípravy získání 

všech stupňů PD, tj. DUR, DSP a DPS + zasmluvnění příslušné inženýrské činnosti na stavbu Základní 

školy v areálu TGM v Pardubicích. V souladu se směrnicí řízení projektů, jsou tyto finanční prostředky 

požadovány na kapitolu rozpočtu ORS neboť se jedná o projektové řízení a projektového manažera z 

odboru rozoje a strategie. Cílem projektu „ZŠ T.G.M. v Pardubicích“ je vytvoření nových prostor 

základní školy v kapacitě 540 žáků (úplná ZŠ s I. a II. stupněm). Dle propočtu nákladů v návrhu stavby 

je uvažovány investiční výdaje ve výši 446,549.840,- Kč bez DPH. Vyčíslení investičních výdajů 

odpovídá poznatkům k rozsahu areálu školy k návrhu stavby, vč. předběžně uvažovaného řešení 

inženýrských sítí a dopravního napojení. 
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Návrh usnesení č. 64 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3266/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 353. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

200,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na kapitálové výdaje položky "ZŠ Závodu míru - rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 353. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

600,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Závodu míru - stavebn úpravy tělocvičny na výdejnu jídel" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

I. Jedná se o navýšení položky na akci ZŠ Závodu míru - rekonstrukce kuchyně a gastro. Požadovaná 

částka na akci je Kč 800 tis., z toho je vykryto Kč 600 tis.  z volných stávajících prostředků z položky a 

Kč 200 tis. je požadováno navýšení.  

Při vlastní realizaci akce  je nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a 

technologických postupů. Navýšení je vyvoláno na základě zjištění skutečného stavu areálových 

rozvodů a konstrukcí po jejich rozkrytí. Je nutné provedení nově vynucených stavebních prací, 

dodávek a služeb. V rámci realizace rekonstrukce kuchyně je nutné provedení úpravy hlavní 

plynovodní přípojky do objektu Základní školy,  dále dle skutečně zjištěného stavu je nutné zhotovení 

SDK podhledů pro zakrytí instalované vzduchotechniky v prostorách 

kuchyně.                                                                                                                                           II. Nový 

požadavek na finanční prostředky na položku ZŠ Závodu míru - stavební úpravy tělocvičny na výdejnu 

jídel po dobu rekonstrukce kuchyně. Uvedené práce jsou nutné pro splnění podmínek hygieny k 

provozování náhradního stravování žáků základní školy po dobu rekonstrukce školní kuchyně. 

V prostorách je nutné provést nové rozvody vody, kanalizačního potrubí, elektroinstalace pro 

připojení gastrospotřebičů, instalace zásobníkového ohřívače vody, provedení odvětrání prostor, 

provedení opravy a malby omítek, tlakové zkoušky potrubí a revize 

elektroinstalace.                                                       

 
 

Návrh usnesení č. 65 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3267/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 363,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2023 na 

kapitálové výdaje položky "POCKET PARK za Pasáží - PD" (711 - Odbor majetku a investic). 
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Důvodová zpráva 

Na jednání zastupitelstva dne 22.9.2022 je předkládán ke schválení investiční záměr "POCKET PARK 

za Pasáží" včetně souvisejících závazků ve vazbě na majetkoprávní vypořádání a realizaci. Na základě 

zpracovaného ideového návrhu stavby je uvažována revitalizace veřejného prostranství v centru 

krajského města, v prostoru mezi Machoňovou pasáží a budoucí bytovou zástavbou Smilova (investor 

Theia Property s.r.o., který po dokončení realizace bytové zástavby převede přilehlý nezastavěný 

pozemek do vlastnictví města). Cílem projektu je úprava veřejného prostoru vybudováním parku a 

bezkolizního pěšího propojení prostoru tř. Míru - Machoňova pasáž - ulice Smilova.  Podmínkou 

realizace záměru je uskutečnění bezúplatného převodu dotčených pozemků nebo jejich částí, včetně 

stávajících staveb (oplocení, parkovací stání, dvougaráž, domek na nářadí) z vlastnictví ČR s 

příslušností hospodařit s majetkem státu pro Národní pedagogický institut ČR (NPI) do vlastnictví 

města.  

NPI začne proces převodu pozemků na město pouze po schválení uváděného investičního záměru a 

potřebných finančních prostředků v orgánech města a za předpokladu vybudování a následného 

předání do jejich vlastnictví náhradních, výše uvedených staveb. Ty budou vybudovány na pozemcích, 

které zůstanou NPI ve vlastnictví. 

Po schválení financování akce a záměru realizace stavby bude zadáno zpracování kompletní 

projektové dokumentace do stupně k provedení stavby. Předpokládaná výše celkových realizačních 

nákladů činí cca 6,2 mil. vč. DPH, z toho náklady na vybudování náhradních staveb, které budou 

následně převedeny do majetku NPI, činí cca 2,6 mil. vč. DPH. 

 
 

Návrh usnesení č. 66 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3268/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 354. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 

800,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na kapitálové výdaje položky "Revitalizace Letního stadionu - stavební práce" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 354. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

428,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na kapitálové výdaje položky "Revitalizace Letního stadionu - stavební práce" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

 

I. Z důvodu avizované změny podmínek LFA a následně FAČR (Fotbalová asociace České republiky), 

které se týkají vybavení nově budovaných fotbalových stadionů a vstoupí v platnost v sezóně 

2023/2024 a požadavků budoucího uživatele fotbalového stadionu (FK Pardubice a.s), bude žádoucí 

provést některé úpravy letního stadionu před jeho dokončením tak, aby se eliminovaly zásahy do 
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stavebních konstrukcí v blízké budoucnosti a stadion i po vstoupení v platnost nových pravidel 

vyhověl jejich požadavkům. Další změny jsou pak vyvolány požadavky budoucího uživatele především 

v oblasti přípravy pro gastro provozy, reklamní nosiče, datové linky a ostatní elekto rozvody. Změny 

se týkají především dovybavení slaboproudých a silnoproudých rozvodů doplnění zásuvek, úpravy a 

změny vybavení rozvaděčů, změny připojení pro spotřebiče gastro provozů, přívody a kabelové trasy 

pro připojení reklamních zařízení a zobrazovacích ploch, optické přívody a propojení pro důležitá 

místa - akreditace, recepce, pokladna, média, řídící místnost, místnost hlasatele, TV studia, propojení 

jednotlivých občerstvení pro užití objednávkových aplikací, Wifi připojení na hřišti vedení pro vnitřní 

televizní okruh na západní tribuně úprava rozdělení pracovní místnosti médií v průchodech dělícími 

zástěnami, posuvnými stěnami a vytvoření dočasných kanceláří pro administrativu FK nosné 

konstrukce a přípojky. Dále pak dispozičních úprav přestávkových boxů, doplnění nových rozvodů a 

vybavení, změn povrchů podlah v přestávkových boxech, skyboxexh šatnách a rozcvičovně, změn 

barevnosti obkladů a stanovení principů spárořezů, dodávky kneippova chodníku. Dalšími položkami 

pak jsou konstrukce pro LED obrazovky včetně základů a přívodů, příprava pro vybavení gastra všech 

tribun, příprava zázemí cateringu 3.NP, rozšíření oken u občerstvení J/S/V tribun, zřízení přístřešků 

nad výdejními okénky občerstvení na severní a jižní tribuně. Zhotovitel předběžně ocenil požadované 

změny dle principů platné SOD celkovou částkou 8,3 mil. 

II. Doplnění DPH z důvodu nastavení účetní a rozpočtové správnosti. Investiční akce - Revitalizace 

letního stadionu je v režimu Reverse charge tzn., že DPH bude uplatněno v rámci daňového přiznání. 

Finanční prostředky se tak vrátí do rozpočtu města. 

Příloha 

Letní stadion 

 
 

Návrh usnesení č. 67 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3269/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 355. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

1000,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na kapitálové výdaje položky "BD Husova 1116-1119 - změna způsobu vytápění a ohřevu TUV -PD" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace v souvislosti se změnou způsobu 

vytápění a ohřevu vody v bytových domech Husova 1116-1119. V domech jsou lokální plynová 

topidla sloužící k vytápění bytů, elektrické boilery k ohřevu TUV a plynové sporáky k přípravě pokrmů. 

Cílem je zbavit se závislosti na plynu a nahradit ohřev TUV levnějším způsobem. 

Připojení  k SZT DTO pro bytové domy v Husově ul. č.p. 1116-1119 realizovala EOP Distribuce a.s. již v 

roce 2017. Do domu je tedy zaveden horkovod. K realizaci změny způsobu vytápění však do dnešní 

doby nedošlo, a to z důvodu plánované kompletní přestavby těchto domů. Projekt přestavby  byl 

vzhledem k situaci na Ukrajině v 3/2022 pozastaven. V současné době se v těchto domech realizuje 

oprava bytových jednotek pro uprchlíky z Ukrajiny. EOP Distribuce a.s. je připravena na své náklady v 

domě zřídit výměníkovou předávací stanici. Na „městě“ bude zafinancovat rozvody v domech. 

https://aplikace.pardubice.eu/app/jednani/PodkladyKJednani/Z-2022-045/BODZ-2022-1160/066/Letní%20stadion.pdf
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Návrh usnesení č. 68 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3270/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 356. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 

341,8 tis. z položky 41. "Dotace MMR - Zprostředkující subjekt Integrované územní investice" 

(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na položku 41."Dotace MMR - Zprostředkující subjekt 

Integrované územní investice" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

Důvodová zpráva 

Nastavení účetní a rozpočtové správnosti. 

 
 

Návrh usnesení č. 69 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3271/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 357. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 31 000,0 tis. položka 21. 

"Příjmy z úroků" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Úroky stávajících 

úvěrů - KB" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

Důvodová zpráva 

Vzhledem k rostoucím úrokovým sazbám je nutné navýšit příjmovou položku 2141 a výdajovou 

položku 5141. Rostoucí úrokové výdaje související s úvěrem v KB budou pokryty navýšenými příjmy z 

depozitních vkladů. Ke dni 15. 9. 2022 PRIBOR 3M činí 7,24 tzn., že úroková sazba z úvěru činí 7,34 % 

p.a. Depozita v rámci produktů cash pooling jsou úročena úrokovou sazbou ve výši 50 % z 2T Repo 

sazby tj. 3,5 % p.a. 

 
 

Návrh usnesení č. 70 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3272/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 358. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8 

000,0 tis. z běžných výdajů položky " Park Na Špici - odbahnění vodní plochy Číčáku - vlastní zdroje" 

na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
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Důvodová zpráva 

Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu výrazného navýšení nákladů na realizaci projektu. 

Z původních Kč 8 000,0 tis. vlastních zdrojů je nyní požadováno navýšení o dalších Kč 9 500,0 tis. 

vlastních zdrojů. Z těchto důvodů akce nebude realizována. 

 
 

Návrh usnesení č. 71 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3273/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 359. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 

000,0 tis. z kapitálových transferů položky "Terminál Univerzita - kanalizace - zápůjčka" na 

kapitálové transfery položky "Terminál Univerzita - kanalizace - Investiční dotace VAK" (správce 

1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

V rámci realizace stavby „Terminál Univerzita“ bylo při výstavbě (základové konstrukce východního 

přestřešení) identifikováno riziko založení v ochranném pásmu hlavního napájecího 

vodovodního  řádu (DN 600). Stavba byla v této části díla přerušena, a bylo okamžitě zahájena 

příprava technického řešení. S ohledem na skutečnost, že společnost Vodovody a kanalizace 

Pardubice a.s. měl v dlouhodobém výhledu přeložku této části vodovodu (uvažováno s dotačním 

krytím ve výši 60 % uznatelných výdajů) a měl k dispozici příslušné stavební povolení, byla dne 21. 06. 

2022 nalezena operativní shoda na řešení, které umožní bez prodlení zajistit prostředky a realizace 

přeložky. V srpnu roku 2022 bylo dokončeno výběrové řízení na realizaci příslušné přeložky, a dále 

pak proběhla koordinančí jednání ke smluvním podmínkám spolufinancování. Na základě žádosti 

předstvenstva VAK Pce a.s. je nově navrženo, aby příslušná částka nebyla poskytnuta formou 

zápůjčky (není pořizován nový majetek, přeložka negeneruje nové výnosy VAK Pce a.s., neboť 

nedochází k napojení nových uživatelů), a nově bylo spolufinancování řešeno formou investiční 

dotace. 

 
 

Návrh usnesení č. 72 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3274/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 360. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 290,0 tis. položka 425. 

"Převod z MO III - Městský kamerový systém - rozšíření" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

kapitálové výdaje položky "Městský kamerový systém - rozšíření" (správce 214 - Městská policie). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 360. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 295,0 tis. položka 425. 

"Převod z MO V - Městský kamerový systém - rozšíření" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

kapitálové výdaje položky "Městský kamerový systém - rozšíření" (správce 214 - Městská policie). 

Důvodová zpráva 

I. Jedná se o přesun finančních prostředků z rozpočtu MO III - Studánka v celkové hodnotě 290 000,- 

Kč do rozpočtu Městské policie na rozšíření městského kamerového systému. Tyto kamery budou 

sloužit k monitorování veřejného pořádku v uvedené lokalitě. 

II. Jedná se o přesun finančních prostředků z rozpočtu MO V - Dukla v celkové hodnotě 295 000,- Kč 

do rozpočtu Městské policie na rozšíření městského kamerového systému a přemístění rozhlasu, aby 

se uvolnil sloup veřejného osvětlení pro umístění kamery. Tyto kamery budou sloužit k monitorování 

veřejného pořádku v uvedené lokalitě. 

 
 

Návrh usnesení č. 73 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3275/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 361. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 85,0 tis. položka 413. 

"Převod z MO III - Výsadba stromů na území MO III - sídliště Dubina" a zároveň zvýšení výdajové 

části rozpočtu běžné výdaje položky "Výsadba stromů na území MO III - sídliště Dubina - transfer z 

MO III" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o navýšení finančních prostředků o Kč 85,0 tis. - převod z rozpočtu MO III - Studánka na 

realizaci výsadby stromů na území MO III - Studánka. Rozpočtová cena akce je ve výši 334 967,69 Kč. 

 
 

Návrh usnesení č. 74 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/3276/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 362. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. položka 41. "COK - 

aniLAB" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "COK - aniLAB" (správce 

1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR byla statutárnímu městu Pardubice - Centru pro 

otevřenou kulturu, přidělena neinvestiční dotace ve výši 80 000,- Kč na realizaci projektu "aniLAB 

2022/laboratoř animovaného a experimentálního filmu. 
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Příloha 

11. Aktuální rozpočet 2022 - po IX. změně-aktualizovaný 

https://aplikace.pardubice.eu/app/jednani/PodkladyKJednani/Z-2022-045/BODZ-2022-1160/11.%20Aktuální%20rozpočet%202022%20-%20po%20IX.%20změně-aktualizovaný.xls

