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Příloha č. 3 – Závěrečný účet za rok 2019 
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA PARDUBIC 
Výroční zprávy společností za rok 2018

1 Dopravní podnik města Pardubic, a.s. 
2 Služby města Pardubic, a.s. 
3 Rozvojový fond Pardubice, a.s. 
4 BČOV Pardubice, a.s. 
5 HC Dynamo Pardubice, a.s. (účetní období od 1. 5. do 30.4.) 
6 EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 
7 Dostihový spolek, a.s. 
8 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
9 FREE ZONE Pardubice, a.s. 
10 BK Pardubice, a.s. (účetní období od 1. 7. do 30.6.) 
11 Pardubická plavební, a.s. 
12 Přístav Pardubice, a.s. 
13 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.  



Přehled obchodních podílů města Pardubice, stav k 31. 12. 2019

Číslo 
účtu Název firmy počet ks NH/ks nom. hodn. 

akcíí města

podíl 
města na 

ZK
celkový ZK 

účetní hodnota 
v Kč 

(pořizovací 
cena akcií)

1 145 581 000 145 581 000
58 1 000 000 58 000 000
73 100 000 7 300 000
15 1 000 000 15 000 000
100 646 020 64 602 000
13 660 000 8 580 000
203 661 000 134 183 000
437 1 000 000 437 000 000
27 500 000 13 500 000
29 100 000 2 900 000
5 10 000 50 000

160 100 000 16 000 000
286 1 000 000 286 000 000
38 100 000 3 800 000
1 900 000 900 000
14 1 000 000 14 000 000
753 10 000 7 530 000
216 100 21 600
214 15 000 3 210 000
1509 150 226 350

174952 50 8 747 600
48 15000 720 000
114 10000 1 140 000
100 100 10 000

620000 50 31 000 000

BČOV Pardubice a.s 20 100 000 2 000 000 100,00% 2 000 000 2 000 000,00

1 848 100 000 184 800 000

90 10 000 900 000

231 100 000 23 100 000

 Dostihový spolek a.s. 5 267 1 000 5 267 000 51,54% 13 286 000 9 704 100,00

suma za účet 1 269 334 924,03

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 619 718 1 000 619 718 000 42,74% 1 449 854 000 667 396 266,54

FREE ZONE Pardubice  a.s. 30 39 000 1 170 000 30,00% 3 900 000 3 597 698,00

suma za účet 670 993 964,54

Pardubická plavební a.s. 550 5 000 2 750 000 17,49% 15 720 000 2 500 050,00

 Přístav Pardubice a.s. 42 50 000 2 100 000 6,93% 30 300 000 2 010 000,00

Vodovody a kan. Chrudim a.s.                  
(akcie získány v rámci privatizace 
vodárenského majetku)

48 627 1 000 48 627 000 3,36% 1 447 946 000 48 627 000,00

BK Pardubice a.s. 480 1 000 480 000 15,00% 3 200 000 180 030,00

HYDROLABE, s.r.o x x 100 000 8,20% 1 220 000 100 000,00

Bytové družstvo Poseidon x x x x x 5 000,00

Zpracoval: Čada Miroslav suma za účet 53 422 080,00
Zdroj: operativní evidence obchodních podílů města 

316 360 000

Rozvojový fond Pardubice a.s. 100,00%

333 421 907,34

100,00% 225 881 000

191 104 475,96

224 048 165,00

676 815 000

304 700 000

495 848 822,37

13 207 453,3654 679 350

0 
6 

9

Služby města Pardubic a.s. 100,00%

Hockey club Dynamo Pardubice a.s. 96,21%

0 
6 

2
0 

6 
1 

Dopravní podnik města Pardubic 
a.s. 

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 66,00%

Závěrečný účet města Pardubic za rok 2019 144



Dopravní podnik  
města Pardubic a.s. 



Dopravního podniku m!sta Pardubic

V!RO"NÍ ZPRÁVA
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 A!— Zpráva p"edstavenstva spole#nosti!

ÚVODNÍ SLOVO P"EDSEDY P"EDSTAVENSTVA

Úvodní slovo p!edsedy p!edstavenstva DPMP a. s.

Vá1ení akcioná!i, vá1ení obchodní partne!i, vá1ené kolegyn', kolegové, dámy a*pánové,
práv' jste otev!eli v2ro$ní zprávu na3í akciové spole$nosti za*rok &0#-.

Hospoda!ení akciové spole$nosti Dopravní podnik m'sta Pardubic a.s. pro rok &0#- vycházelo z*predikce stanovené 
finan$ním plánem. V't3ina v2znamn2ch nákladov2ch a*v2nosov2ch polo1ek byla sestavena s*ohledem na*ji1 známé $ini-
tele, které mohly ve*v't3í $i men3í mí!e ovlivnit v2voj náklad. a*v2nos. a*tím jejich kone$nou hodnotu k*rozvahovému 
dni. Plán tedy vycházel ze skute$n2ch cen elektrické energie a*zemního plynu, ze sjednané dohody v*rámci kolektivního 
vyjednávání a* také ze známé celkové v23e úhrady kompenzace od* m'sta Pardubice. Ostatní v2znamné nákladové 
a*v2nosové polo1ky byly predikovány na*základ' znám2ch skute$ností v*dob' sestavování finan$ního plánu metodou 
klouzavého vá1eného pr.m'ru. Plánovaná tvorba ztráty byla p!edev3ím od.vodn'na r.stem mzdov2ch náklad.. 
P!edpoklad pokra$ující ekonomické konjuktury národního hospodá!ství doprovázen2 nízkou nezam'stnaností v*roce 
&0#- byl hlavním d.vodem plánovaného nár.stu mzdov2ch náklad. s*následnou tvorbou záporného hospodá!ského 
v2sledku. Dále p!i sestavování finan$ního plánu byla zohledn'na i*rizika plynoucí z*cenov' nestabilního trhu s*ropn2mi 
deriváty a*z*r.stu cenové hladiny ostatních komodit a*slu1eb pot!ebn2ch k*zaji3t'ní provozování m'stské hromadné 
dopravy. Finan$ní plán zahrnoval i*potenciální hrozbu klesající poptávky po*p!epravních slu1bách resp. tr1eb z*jízdného 
s*ohledem na*zm'nu chování cestujících sm'!ující k*v't3ímu vyu1ívání dopravy p'3í, cyklistické nebo automobilové. 

Mezi v2znamné skute$nosti, které mohly ovliv/ovat v2sledek hospoda!ení za*rok &0#-, byla na!ízená sleva jízdného 
cenov2m orgánem, kter2 v*p!enesené p.sobnosti vykonává Rada m'sta Pardubic. Tato sleva se ve*v23i #00 % z*ceny 
jízdného t2kala senior. tj. cestujících star3ích )0 let. Spole$nost tuto #00% slevu za$ala poskytovat od*#. -. &0#-. 
Vzniklé finan$ní ztráty plynoucí z*bezplatné p!epravy cestujících star3ích )0 let byly pln' hrazeny statutárním m'stem 
Pardubice formou nav23ením kompenzace. Nav23ená kompenzace byla poskytnuta na*základ' uzav!eného dodatku $. 
# Smlouvy o*ve!ejn2ch slu1bách v*p!eprav' cestujících ze dne &+. ##. &0#-. 

Mezi dal3í v2znamné skute$nosti roku &0#- pat!ila i* ta skute$nost, 1e od*#. února &0#- nabyla ú$innosti novela 
zákona o*DPH, která p!inesla p!e!azení provozování MHD do*druhé sní1ené sazby DPH. Toto p!e!azení do*ni13í sazby 
DPH se b'hem ## m'sí$ního období roku &0#- odrazilo v*nominálním nár.stu tr1eb z*jízdného. Toto nominální zv23ení, 
jak se v*pr.b'hu roku &0#- ukázalo, pozitivn' p.sobilo proti klesajícím reáln2m tr1bám zp.sobené ni13í poptávkou 
po*p!epravních slu1bách.  V2znamn2m faktorem, kter2 pozitivn' ovlivnil hospoda!ení spole$nosti, bylo meziro$ní nav2-
3ení kompenzace o*"*000 tis. K$ od*dominantního objednatele dopravního v2konu. Tato $ástka byla vyu1ita v2hradn' 
k*úhrad' rostoucích náklad. na*elekt!inu, pohonné hmoty a*poji3t'ní majetku a*odpov'dnosti. 

 Nav23ení kompenzace spolu s*rozpou3t'ním ú$etních rezerv a*zaji3t'n2mi nákupy elekt!iny a*zemního plynu na*komo-
ditní burze za*cenu ta1enou poptávkou, se do*hospoda!ení spole$nosti po*celé ú$etní období promítalo tvorbou díl$ích 
kladn2ch hospodá!sk2ch v2sledk.. Tvorba kladného hospodá!ského v2sledku byla navíc podpo!ena na*v2nosové stran' 
r.stem tr1eb z*jízdného z*d.vodu sní1ené sazby DPH a*#00 % refundací ztrát plynoucí z*bezplatné p!epravy cestujících 
star3ích )0 let. Regulované skute$né mzdové náklady spolu s*nákladov2mi úsporami na*stran' jedné a*rostoucí tr1by 
z*MHD na*stran' druhé byly primárním zdrojem m'sí$ních kladn2ch hospodá!sk2ch v2sledk., které vygenerovaly kladn2 
hospodá!sk2 v2sledek za*celé ú$etní období roku &0#- ve*v23i #*++& tis. K$ po*zdan'ní.  

V*roce &0#- bylo, s*ohledem na* investi$ní plán, uvedeno do*provozu v*plném rozsahu p't nov2ch trolejbus. 5koda 
(&TR a*#0 nov2ch naftov2ch autobus. Iveco Urbanway. Do*budoucna p!i po!izování nov2ch trolejbus. bude ú$elné 
z*hlediska dosahovan2ch spot!eb elektrické práce na*ujet2 kilometr zacílit pozornost na*zv23ení ú$innosti systému 
rekuperace. U*autobusové trakce bude z*ekonomického, ale i*ekologického hlediska ú$elné navy3ovat po$et autobus. 
na*CNG pohon oproti klasick2m dieselov2m autobus.m.

Na*p!elomu II. a*III. $tvrtletí roku &0#- zve!ejnil Pardubick2 kraj na*Evropském v'stníku oznámení p!edb'1n2ch infor-
mací pro p!ímé zadání ve!ejné zakázky s*délkou kontraktu #0 let na*zaji3t'ní ve!ejn2ch slu1eb v*p!eprav' cestujících, 
t2kající se dopravního v2konu, kter2 zaji36uje DPMP a.s. K*tomuto bude nutné nastavit adekvátní metodiku sjednání 
budoucí v23i kompenzace, která by zohled/ovala ni13í ob'1nou rychlost vozidel MHD oproti vozidl.m linkové autobu-
sové dopravy (LAD).

 V*roce &0#- vzrostl po$et p!epraven2ch cestujících. Statistick2 po$et p!epraven2ch osob po$ítan2 z*po$tu prodan2ch 
jízdenek za*rok &0#- odpovídá )," % nár.stu statisticky p!epraven2ch osob. V*absolutním vyjád!ení spole$nost v*roce 
&0#- p!epravila statisticky o*&*&-& tis. cestujících více.

Z*hlediska financování investic nebyla v*roce &0#- poskytnuta 1ádná dotace z*m'stského nebo státního rozpo$tu. 
V* rámci evropsk2ch fond. opera$ního programu doprava byla v* roce &0#- proplacena dotace v* rámci projektu  
CZ.0".#."0/0.0/0.0/#%_0&&/0000#(% s* názvem „Prodlou1ení trolejbusové trati v* Trnové a* Ohrazenici“ ve* v23i 
&,*%(-,0 tis. K$. Dále byla v*roce &0#- z*evropsk2ch fond. opera$ního programu doprava v*rámci projektu CZ.0".#."0/ 
0.0/0.0/#%_0&&/0000#(, s*názvem „Prodlou1ení trolejbusové trati na*obrati3t' Záme$ek“ proplacena dotace ve*v23i 
#0*+0),0 tis. K$. 

V*roce &0#- byly podány t!i projektové 1ádosti. Za*prvé byla podaná projektová 1ádost o*podporu CZ.0".#."0/0.0/ 
0.0/#+_0,-/0000"&, na*projekt v2stavby nové m'nírny v* lokalit' n'kdej3í m'nírny MR # Stadion za*ú$elem zlep-
3ení napájecích pom'r. v*centru Pardubic. Za*druhé byla podána projektová 1ádost o*podporu CZ.0".#."0/0.0/0.0/ 
#+_0,-/0000"&% na*projekt v2stavby nové odbo$ky trolejbusové dráhy po*ulici Studentská do*univerzitního kampusu 
a* p!ilehlého sídli3t' Cihelna. Trolejbusová tra6 umo1ní náhradu dopravních v2kon. autobusové dopravy a* zlep3ení 
nabídky spojení do* oblasti univerzitního kampusu. Jako v* po!adí t!etí byla podána projektová 1ádost o* podporu  
CZ.0".#."0/0.0/0.0/#+_0,-/0000"&". P!edm'tem projektu je v2stavba trolejbusové trati spojující sídli3t' Dukla 
s*hlavním 1elezni$ním nádra1ím v*Pardubicích, a*to spolu s*realizací odbo$ky na*trolejové síti v*centru m'sta za*ú$elem 
efektivn'j3ího vyu1ití budované trolejbusové trati. Projekt umo1ní náhradu v2kon. autobusové dopravy bezemisní 
trolejbusovou dopravou a*cestujícím té1 p!inese zlep3ení spojení mezi sídli3t'm Dukla a*nádra1ím, jako1 i*mezi sídli3t'm 
Dukla a*sídli3t'm Polabiny.

Chce-li spole$nost pozitivní hospoda!ení postavené na*vyrovnaném finan$ním rozpo$tu udr1et i*v*p!í3tích letech, bude 
nutné i*nadále hledat nejenom vyu1ití aktiv a* lidsk2ch zdroj. k* lep3ímu efektivnímu vyu1ití, ale i*naopak hledat raci-
onaliza$ní opat!ení, která budou spojena p!edev3ím v* pokra$ování tvorby optimaliza$ních program. se zam'!ením 
na*provozovan2 dopravní a*tarifní systém MHD. 

Pozornosti by nem'lo ujít ani vlastní !ízení spole$nosti, které by m'lo b2t dále sm'!ováno do*oblasti procesního !ízení 
se zam'!ením na*úbytek funk$ního stylu !ízení doprovázen2 ekonomick2m efektem zam'!en2m na*minimalizaci provoz-
ních náklad. spole$nosti. Pln'ní a*respektování t'chto aspekt. budou do*jisté míry zárukou nejenom úsp'3ného hospo-
da!ení spole$nosti, ale sou$asn' se projeví i*navenek kvalitn' poskytovanou slu1bou p!eprav' cestujících.  

Robert Kl$o
P!edseda p!edstavenstva



 A!— Zpráva p"edstavenstva spole#nosti"

Okam!ik sestavení ú"etní záv#rky: #0. b!ezna &0&0*ve*#&.00 
Okam!ik, ke$kterému se ú"etní záv#rka sestavuje: (#.*#&. &0#-

&. POPIS Ú#ETNÍ JEDNOTKY

Název: Dopravní podnik m#sta Pardubic a. s.
Sídlo: Pardubice, Zelené P!edm'stí, Teplého &#"#
PS7: ,(&*&0
I7: %(&#)0%%
Právní forma: akciová spole$nost
Datum vzniku: #. ). #--,
Ú$etní jednotka pat!ící do*díl$ího konsolida$ního celku státu.

,. P"EDM-T PODNIKÁNÍ

na*základ' …

%ivnostenského oprávn#ní
Silni$ní motorová doprava
• nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o*nejv't3í povolené hmotnosti p!esahující (,, tuny, jsou-li 

ur$eny k*p!eprav' zví!at nebo v'cí
• osobní provozovaná vozidly ur$en2mi pro p!epravu více ne1 - osob v$etn' !idi$e
• nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o* nejv't3í povolené hmotnosti nep!esahující (,, tuny, 

jsou-li ur$eny k*p!eprav' zví!at nebo v'cí
• osobní provozovaná vozidly ur$en2mi pro p!epravu nejv23e - osob v$etn' !idi$e

Opravy silni$ních vozidel
Provozování auto3koly
Klempí!ství a*oprava karoserií
V2roba, obchod a*slu1by neuvedené v*p!ílohách # a1 ( 1ivnostenského zákona
V2roba, instalace, opravy elektrick2ch stroj. a*p!ístroj., elektronick2ch a*telekomunika$ních za!ízení
Montá1, opravy, revize a*zkou3ky plynov2ch za!ízení a*pln'ní nádob plyny
Vnitrozemská vodní doprava

Ú&edního povolení a$licence
Provozování dráhy trolejbusové
Provozování ve!ejné linkové dopravy a*ve!ejné osobní drá1ní dopravy
 
Registrace
Poskytování zdravotních slu1eb v*oboru: fyzioterapie – ambulantní pé$e
Registrace byla zru3ena Krajsk2m ú!adem Pardubického kraje, odborem zdravotnictví k*(#. #0. &0#+.

Osv#d"ení
Stanice m'!ení emisí

$. ORGANIZA#NÍ STRUKTURA SPOLE#NOSTI

zjednodu3ené schéma 

Odd#lení mezd

DOZOR'Í RADA

MÍSTOP(EDSEDA
SPOLE'NOSTI

P(EDSTAVENSTVO

VALNÁ HROMADA

Odd#lení personalistiky

Ekonomicko-obchodní
úsek

Referát ztrát
a$nález)

Finan"ní a$mana!erské
ú"etnictví

Z*+,-./0+1 234567

8kolící st&edisko

St&edisko IT

Ochrana majetku 
a$osob

Referát správy
ve&ejn9ch zakázek

a$pohledávek

Odd#lení personálního
managementu

Odd#lení BOZP, PO$a$%P

Právní odd#lení

Sekretariát
místop&edsedy
p&edstavenstva

Grafické odd#lení

St&edisko
marketingov9ch

slu!eb

St&edisko investi"ního
technika

St&edisko &ízení
a$provozu MHD

St&edisko údr!by 
vozidel

St&edisko vrchního
vedení, m#níren 

a$energetiky

Provozn# technick9
úsek

Lodní doprava



 A!— Zpráva p"edstavenstva spole#nosti#

.. PRÁVNICKÉ OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA!ZÁKLADNÍM JM-NÍ Ú#ETNÍ JEDNOTKY

Zakladatelem Dopravního podniku m'sta Pardubic a. s. a*jedin2m akcioná!em je Statutární m'sto Pardubice, se sídlem 
Pardubice, Pern3t2nské nám. #, PS7 ,(0*&#, I7: 00&)"0"% 

%. P"EDSTAVENSTVO AKCIOVÉ SPOLE#NOSTI

Robert Kl$o p!edseda
Ing.*Tomá3 Pelikán místop!edseda
Ing.*Petr Netolick2 $len
Ing.*Mgr.*Martin Slezák $len
Ing.*Patrik Dosp'l $len

). DOZOR#Í RADA AKCIOVÉ SPOLE#NOSTI

Ing.*Martin Moj1í3 p!edseda
Ing.*Martin Kolovratník $len
Ing.*Ji!í Hájek $len
Zdenka Ku$erová $len
Ing.*Petr Nachtigall, Ph.D. $len

(. ZM-NY A!DODATKY V!OBCHODNÍM REJST"ÍKU

Do*obchodního rejst!íku byly v*roce &0#- zapsány zm'ny ve*slo1ení orgán. spole$nosti na*základ' rozhodnutí jediného 
akcioná!e ze dne &#. #. &0#- a*nav23ení základního kapitálu pen'1it2m vkladem ve*v23i #,*000*000 K$ dle rozhodnutí 
jediného akcioná!e ze dne (#. ,. &0#-.

/. OSOBNÍ NÁKLADY

/.&. Pr0m1rn2 p*epo+ten2 po+et zam1stnanc0
 

Kategorie Rok :;<= Rok :;<> Rok :;<? Index 
:;<=/:;<> 

Index 
:;<>/:;<? 

8idi$i HD #+-,(# #-&,-# #+(,)) 0,-+# #,0"-
D'lníci #0#,%" #0#,%% #0#,+, 0,--- 0,--+
Ostatní #+,%) &#,0# &&,"# 0,+++ 0,-()
THP celkem %,,%" %),)( %+,(% 0,-%- 0,--0
Z*toho managment &,00 &,00 &,00 #,000 #,000
Dohody &0,++ &0,&& &",() #,0(& 0,+&-
Celkem (-%,#" "0(,,( "00,)% 0,-+# #,00%

/.,. Mzdové náklady
 v* tis. K$

Kategorie Rok :;<= Rok$:;<> Rok :;<? Index 
:;<=/:;<>

Index$ 
:;<>/:;<?

8idi$i HD %+*-)) %"*0(0 ,+*%#- #,0)) #,0-&
D'lníci (,*""0 (#*),) &-*-(0 #,##% #,0%#
Ostatní ,*"%0 ,*#&( ,*+,( #,0%% 0,+),
THP celkem &,*&-0 &"*-"0 &"*,-0 #,0#" #,0#"
Z*toho managment #*"&+ #*((# #*#%) #,0)( #,#"0
Dohody %*&-# ,*),% %*(,& #,0-( 0,-0%
Celkem #"#*",+ #(#*%0% #&,*("" #,0), #,0"-

/.$. Sociální a!zdravotní poji3t1ní
 v*tis. K$

Kategorie Rok :;<= Rok$:;<> Rok :;<? Index 
:;<=/:;<>

Index 
$:;<>/:;<?

8idi$i HD &(*",& &#*))0 #-*-(0 #,0)) #,0-&
D'lníci #&*0,0 #0*)-) #0*#)% #,##% #,0%#

Ostatní #*+,% #*)"& #*-+( #,0%% 0,+)+
THP celkem + statut. -*&%# +*-"" +*+(" #,0(, #,0#&
Z*toho managment "+, ",( (-) #,0)0 #,#"#
Dohody #*,&- #*%"" #*)"" 0,-(0 0,-"&
Celkem "+*#"+ ""*+-) "&*%%) #,0)& #,0,&

Kategorie „Dohody“ zahrnuje zam'stnance vykonávající práce, které nelze zajistit ve*stanovené t2denní pracovní dob'. 
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/... Odm1ny orgán0 spole+nosti
 v*tis. K$

Kategorie Rok :;<= Rok$:;<> Rok :;<? Index 
:;<=/:;<>

Index 
$:;<>/:;<?

P!edstavenstvo #*,#, #*&(& #*&(& #,&(0 #,000
Dozor$í rada &,+ #(" #,- #,-&, 0,+"(
V2bor pro audit #), – – – –
Celkem #*-"+ #*(%% #*(-# #,"&% 0,-+&

 
7len.m statutárního nebo kontrolního orgánu nebyly poskytnuty p.j$ky, úv'ry ani jiná zaji3t'ní a*ostatní pln'ní jak 
v*pen'1ité, tak v*nepen'1ní form'. 7len.m statutárního a*kontrolního orgánu spole$nost hradí poji3t'ní odpov'dnosti 
za*3kodu zp.sobenou v2konem funkce $lena statutárního orgánu.

/.%. Penzijní p*ipoji3t1ní zam1stnanc0 hrazené zam1stnavatelem
 v*tis. K$

Kategorie Rok :;<= Rok$:;<> Rok :;<? Index 
:;<=/:;<>

Index 
$:;<>/:;<?

8idi$i HD #*-&, #*-&( #*-0) #,00# #,00+
D'lníci #*#&& #*0)+ #*0)( #,0"# #,00,
Ostatní #+, #+# &## #,0&& 0,+,+
THP celkem )+0 )-& ))" 0,-+, #,0&(
Celkem "*0#& (*-)" (*-%, #,00- #,00&

4. ZP5SOB OCE6OVÁNÍ

4.&. Zásoby

Nakoupené zásoby se oce/ují po!izovacími cenami, které obsahují nap!. dopravné, po3tovné, balné, clo a* náklady 
na*vnitropodnikovou dopravu. Ú$tování zásob na*sklad' se provádí dle vyhlá3ky $.,00/&00& Sb., ve*zn'ní pozd'j3ích 
p!edpis. a*7esk2ch ú$etních standard.. U*stejného druhu zásob se cena zji36uje vá1en2m aritmetick2m pr.m'rem.

Zásoby vytvo!ené vlastní $inností se oce/ují vlastními náklady, tj. materiál, mzdy, ostatní p!ímé náklady a*provozní 
re1ie. U*stejného druhu zásob se cena zji36uje vá1en2m aritmetick2m pr.m'rem.

O*zásobách, na*které nep!i3la do*konce m'sí$ního období faktura, se ú$tuje jako o*nevyfakturované dodávce zásob 
v*ocen'ní pr.m'rnou cenou stejného druhu zásob nebo cenou zji3t'nou u*dodavatele. Po*obdr1ení faktury se p!ípadn2 
cenov2 rozdíl rozpou3tí do*spot!eby zásob vzorcem:

celkov2 v2dej v*pr.m'rn2ch cenách + cenov2 rozdíl 
celkov2 v2dej v*pr.m'rn2ch cenách

O*materiálu, kter2 nep!i3el v*daném m'síci k*zaú$tovanému dokladu, se ú$tuje jako o*materiálu na*cest'.

Kancelá!ské pot!eby, knihy, $asopisy, tiskopisy, publikace, reklamní p!edm'ty a*drobn2 materiál v*nepatrné cen' se 
ú$tuje p!ímo do*spot!eby.

4.,. Dlouhodob2 hmotn2 a!nehmotn2 majetek

Nakoupen2 dlouhodob2 hmotn2 a*nehmotn2 majetek se oce/uje po!izovacími cenami, které obsahují nap!. dopravné, 
montá1, clo apod. 

Dlouhodob2 hmotn2 a*nehmotn2 majetek vytvo!en2 vlastní $inností se oce/uje vlastními náklady, tj. materiál, mzdy, 
ostatní p!ímé náklady a*provozní re1ie.

4.$. Ceniny

Ceniny se oce/ují jejich jmenovitou hodnotou. Jedná se o* kolky, jídelní kupony UP CHEQUE DEJEUNER a* dárkové 
kupony Cadhoc.

4... Pohledávky a!závazky

Pohledávky a*závazky se oce/ují jejich jmenovit2mi hodnotami. Pohledávky a*závazky z*obchodního styku v*cizí m'n' 
se p!epo$ítávají na*$eskou m'nu denním kurzem devizového trhu stanoven2m 7eskou národní bankou. P!i ú$tování 
cestovních náhrad do* zahrani$í pro ur$ení korunové hodnoty stravného a* $ástky stravného v* dohodnuté m'n' se 
pou1ívají kurzy devizového trhu a*p!epo$ítací pom'ry vyhlá3ené 7NB.

Základním v2chodiskem pro p!epo$et cizí m'ny na*K$ je kurz devizového trhu stanoven2 7NB. Sm'nné kurzy p!íslu3-
ného dne jsou k*dispozici a1 ve*#".#, hod., proto spole$nost pou1ívá kurz dne p!edcházejícího, kter2 je znám ráno p!i 
zahájení ú$tování.

4.%. Valutová pokladna

Pro p!epo$et valut na*$eskou m'nu se pou1ívá denní kurs devizového trhu stanoven2 7NB. V*okam1iku sestavování 
záv'rky jsou pohledávky a*závazky v*cizí m'n', pokladna v*cizí m'n' a*ú$et veden2 v*cizí m'n' v*bance p!epo$teny 
kurzem 7NB platn2m v*tento den. 
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&7. ZP5SOBY ODEPISOVÁNÍ 8 Ú#ETNÍ

&7.&. Hmotn2 a!nehmotn2 majetek

Hmotn2 a*nehmotn2 majetek je v*cen' po!ízení od*,00–,*000 K$ a*dobou pou1itelnosti del3í ne1 jeden rok. Ú$tuje se 
o*n'm jako o*spot!eb' a*do*jeho vy!azení z*pou1ívání je veden v*operativní evidenci st!edisek. 

&7.,. Dlouhodob2 hmotn2 a!nehmotn2 majetek

Dlouhodob2 hmotn2 a*nehmotn2 majetek se p!i za!azení zat!ídí dle (CZ-CPA) do*odpisov2ch skupin dle Zákona o*dani 
z*p!íjmu, v*ú$etnictví se odepisuje dle odpisového plánu takto: 

Odpisová skupina Doba odepisování minimáln# Procento odpisu maximáln#
#   ( roky ((,(
&   , let &0,0
( #0 let #0,0
" &0 let  ,,0
, (0 let  (,"
% ,0 let  &,0

&7.$. Dlouhodob2 hmotn2 a!nehmotn2 majetek dle odpisov2ch skupin
 v*tis. K$

Odpisová skupina Po&izovací cena
Oprávky Z)statková cena

ú"etní da@ové ú"etní da@ová
# ##*%+0 ##*&0, ##*(00 "), (+0
& )(0*)%( ")+*,0( "-0*)&% &,&*&%0 &"0*0()
( #&-*%", ##,*%,- #&(*+,0 #(*-+% ,*)-,
" #"-*-), #0&*0%0 #0)*(%& ")*-#, "&*%#(
, #(,*-0- +-*"00 -&*#%( "%*,0- "(*)"%
% #*%#- #*,,( #+# %% #*"(+

      H,N – &" m ##*(%0 #0*+0( #0*+0( ,,) ,,)
Celkem #*#)0*-,# +0-*#+( +(%*(+, (%#*)%+ (("*,%%

&7... Drobn2 dlouhodob2 hmotn2 a!nehmotn2 majetek

Drobn2 dlouhodob2 hmotn2 majetek v*cen' od*,*000–"0*000 K$ a*drobn2 dlouhodob2 nehmotn2 majetek v*cen' 
od*,*000–%0*000 K$ se zat!ídí dle (CZ-CPA) a*p!i jeho za!azení do*u1ívání se odepisuje &" m'síc..
 v*tis. K$

Ú"et Po&izovací cena Oprávky Z)statková cena
0#(*&00 -,, -0# ,"
0&&*&00 #0*"0, -*-0& ,0(
Celkem ##*(%0 #0*+0( ,,)

&&. ZP5SOBY ODEPISOVÁNÍ 8 DA6OVÉ

&&.&. Dlouhodob2 hmotn2 a!nehmotn2 majetek

Za!azen2 Dlouhodob2 hmotn2 a*nehmotn2 majetek se odepisuje rovnom'rn2m nebo zrychlen2m odpisem dle Zákona 
o*dani z*p!íjmu.

&,. P"EHLED O!MAJETKU

&,.&. Dlouhodob2 hmotn2 a!drobn2 dlouhodob2 hmotn2 majetek
 v*tis. K$

Ú"et Po&izovací cena Oprávky Z)statková cena
0&#*#00 &++*0#& &#"*,+" )(*"&+   
0&#*-## #%*(-% #*),- #"*%()
0&#*-#& "*((- – "*((-
0&#*-#( &*&## – &*&##
0&&*#00 +0%*)+- ,),*(+, &(#*"0"
z*toho: A+Tr %%+*%&& ",&*(,& &#%*&)0
0&&*-#0 &)*)", ,*0#+ &&*)&)
0&&*-#& #*0&+ – #*0&+
0&&*-#" #(*0)# #*%(" ##*"()
0&&*&00 #0*"0, -*-0& ,0(
0(#*#00 ""*++& – ""*++&
0(&*#00 (# – (#
Celkem #*&#"*-0- +0+*&+& "0%*%&)
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&,.,. Dlouhodob2 nehmotn2 a!drobn2 dlouhodob2 nehmotn2 majetek
 v*tis. K$

Ú"et Po&izovací cena Oprávky Z)statková cena
0#(*#00 (*#(- (*0## #&+
0#(*&00 -,, -0# ,"
Celkem "*0-" (*-#& #+&

&,.$. P*ehled o!stavu, p*ír0stcích a!úbytcích DHM a!DDHM 
 v*tis. K$

Ú"et Stav k$<. <. :;<= P&ír)stky Úbytky Stav k$A<.$<:. :;<=
0&#*#00 &+%*#"- &*&0+ (", &++*0#& 
0&#*-## #%*(+, ## – #%*(-%
0&#*-#& – "*((- – "*((-
0&#*-#( – &*&## – &*&##
0&&*#00 )-#*+&, #0-*)%% -"*+0& +0%*)+-
0&&*&00 #0*&(+ "-" (&) #0*"0,
0&&*-#0 &)*)", – – &)*)",
0&&*-#& – #*0&+ – #*0&+
0&&*-#" #(*0)# – – #(*0)#
0(#*#00 ""*+,( #*,)) #*,"+ ""*++&
0(&*#00 (# – – (#
Celkem #*#-0*&-) #&#*%(" -)*0&& #*&#"*-0-

&,... Specifikace nejd0le9it1j3ích p*ír0stk0
 v*tis. K$

Trolejbusy $. "&,–"&- / HM #-0## – HM #-0#, (, 9 #0*"-,) ,&*"), 
Autobusy $. #00–#0- /  HM #-00# – HM #-0#0 (#0 9 ,*0-%) ,0*-%0
Trolejbusová tra6 v*Trnové a*Ohrazenici / HM #-0#- (*--"
Zájezdov2 autobus EVADYS / H #-0## &*)00
Trolejbusová tra6 na*obrati3t' Záme$ek / HM #-0#% &*0,-
Hala t'1ké údr1by rekonstrukce vjezdov2ch vrat / H 00%#& #*)"0
Za!ízení m'nírna Polabiny / HM #-0#+ #*0&+

&,.%. Specifikace nejd0le9it1j3ích úbytk0 
 v*tis. K$

Trolejbus (-" / HM 0&)&&                     +*(&0
Trolejbus (-# / HM 0&,+( +*0&0
Trolejbus ("& / HM 0#&""  %*,&,
Trolejbus ("+ / HM 0#&,& %*(-+
Trolejbus ("0 / HM 0#&"& %*(,"
Autobus #)& / HM 0&%)) ,*+,#
Autobus #,+ / HM 0&&0+ ,*%&%
Trolejbus ("% / HM 0#&,0 ,*,"0

&,.). P*ehled o!stavu, p*ír0stcích a!úbytcích DNM, DDNM
 v*tis. K$

Ú"et Stav k$<. <. :;<= P&ír)stky Úbytky Stav k$A<.$<:. :;<=
0#(*#00 (*&(& #,- &,& (*#(-
0#(*&00 -+% %0 -# -,,
Celkem "*&#+ &#- ("( "*0-"

&,.(. Specifikace nejd0le9it1j3ích p*ír0stk0 
 v*tis. K$

Server Windows Datacenter         N #-00# #,-

&,./. Specifikace nejd0le9it1j3ích úbytk0
 v*tis. K$

SW – jízdní !ády + grafikony                                                                                                                                              &&"

&,.4. Rozpis majetku, jeho9 tr9ní ocen1ní je v2razn1 vy33í ne9 jeho ocen1ní v!ú+etnictví
 v*K$

Inventární "íslo Název Datum za&azení Cena
H #-0#" Vodovodní p!ípojka pro SZ záme$ek (#. #&. &0#- "-*)#,,00
H #-0#, Sociální za!ízení Záme$ek (#. #&. &0#- #0&*&"-,00
HM #-0#% Trolejbusová tra6 na*obrati3t' Záme$ek (#. #&. &0#- &*0,+*-#-,00
HM #-0#) Kabely m'nírna $., Polabiny (#. #&. &0#- &(#*&"#,00
HM #-0#+ Za!ízení m'nírna $., Polabiny (#. #&. &0#- #*0&+*&%#,00
HM #-0#- Trolejbusová tra6 v*Trnové a*Ohrazenici (#. #&. &0#- (*--"*(--,00
HM #-0&0 Trolejbusová tra6 – k!í1ení na*k!i1ovatce I/(% (#.# &. &0#- ##(*(-#,00

Na*ú$tech nedokon$eného dlouhodobého majetku jsou p!edev3ím evidovány tyto  nedokon$ené investice : Modernizace 
EOC v*MHD v*Pardubicích &(# tis. K$, Trolejbusová tra6 Dukla-Nádra1í (*"%# tis. K$, Prodlou1ení trolejbusové trat' 
Studentská &0% tis. K$, V2stavba m'nírny u*Zimního stadionu #", tis. K$.

&$. FINAN#NÍ LEASING
 
V*roce &0#- nebyla uzav!ena 1ádná leasingová smlouva. 

&.. POHLEDÁVKY

&..&. Pohledávky z!obchodního styku ú+et $&&...
 v*K$

Pohledávky dle data vzniku 'ástka
Opravné polo!ky

da@ové ú"etní v$konkursu
&00+ #,*000,00 #,*000,00 – –
&0#0 -"*0(&,#" -"*0(&,#" – –
&0#- "*#+(*#&#,&& – – –
Celkem "*&-&*#,(,(% #0-*0(&,#" – –
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&..,. Ostatní pohledávky z!titulu p*irá9ek k!jízdnému ú+et $(/… – jiné pohledávky
 v*K$

Pohledávky 'ástka Opravné polo!ky ú"etní
 &00) ",# )-&,)# ",# )-&,)#
 &00+ +##*(0,,)) +##*(0,,))
 &00- #*,-+*()%,++ #*,-+*()%,++
 &0#+ #-*-0+,00 #-*-0+,00
 &0#- "*-,-*%)+,00 "*-,-*%)+,00
Celkem )*+"# 0%#,(% )*+"# 0%#,(% 

Práva z*p!epravy se dle § %&- odst. # Ob$anského zákoníku proml$ují za*t!i roky. P!esto1e budou v23e uvedené pohle-
dávky postupovány, byly na*n' vytvo!eny opravné polo1ky.

&..$. Opravné polo9ky k!pohledávkám nového bloku 
 v*K$

Lh)ta splatnosti 'ástka pohledávek % opr. pol. Opravná polo!ka
nad % m'síc. – &0 –
#& m'síc. – (( –
#+ m'síc. – ,0 –
&" m'síc. – %% –
(0 m'síc. – +0 –
(% m'síc. #0-*0(&,#" #00 #0-*0(&,#"
Pohledávky – konkurs – #00 –
Pohledávky – trestní oznámení – #00 –
Celkem #0-*0(&,#" – #0-*0(&,#"

&.... Vymáhání pohledávek

Postup p!i vymáhání pohledávek je upraven Ekonomick2m !ádem akciové spole$nosti, ve*kterém jsou stanoveny povin-
nosti jednotliv2ch odpov'dn2ch zam'stnanc. ve*vymáhacím procesu. 

Povinnosti se li3í podle místa vzniku pohledávek a*jejich druhu, tj. pohledávky za*odb'rateli (z*podnikatelské $innosti), 
pohledávky za*zam'stnanci z*pracovn'právních vztah. a*ostatní pohledávky.

Po*upomínkovém !ízení byly pohledávky p!edávány k*soudnímu vymáhání prost!ednictvím právního odd'lení. P!i vymá-
hání pohledávek se uplat/ují v3echny dostupné zp.soby, tj. od* podání 1aloby po* v2kon rozhodnutí nebo podáním 
p!ihlá3ky pohledávky v*insolven$ním !ízení.

&%. ZÁVAZKY 
 

Ú$et (&#…  v*K$
Závazky do*splatnosti +*%#+*--),+-
Závazky po*splatnosti do*#+0 dn. &#-*)#(,(,
Závazky po*splatnosti nad #+0 dn. ""*((,,,%
Závazky celkem +*++(*0"%,+0

&). VLASTNÍ KAPITÁL

P!ehled pohyb. vlastního kapitálu
 v*tis. K$

Základní 
kapitál

Kapitál.   
fondy

Zisk 
b#!ného

období

Nerozd#-
len9 zisk

min.let 

Neuhrazená  
ztráta 
min.let

Zákonn9 
rezervní

fond

Sociální 
fond Celkem

Z.statek k*#. #. &0#- &#0*++# &)#*&(& )"# – - (&*-#% &-*)0# – ")-*%(-

Oce/ovací rozdíl
z*p!ecen'ní majetku

– – – – – – – –

Zv23ení základ. kapitálu #,*000 – – – – – – #,*000

P!íd'ly  fond.m  
a*nerozd'len2  zisk

– – - )"# – – )"# –

P!íjmy a*v2daje z*fond. – – – – – – – –

Zisk za*rok &0#- – – #*++& – – – – #*++&

Z.statek (#. #&. &0#- &&,*++# &)#*&(& #*++& – -(& -#% (0*""& – "-%*,&#

Spole$nost vykazuje vlastní kapitál ve*v23i "-%*,&# tis. K$. Spole$nost vykázala za*rok &0#- zisk ve*v23i #*++& tis. K$. 
V*minulém ú$etním období byl zisk )"# tis. K$.           

&).&. Základní kapitál

Základní kapitál k*(#. #&. &0#- je ve*v23i &&,*++#*000 K$.
# ks kmenové akcie na*jméno ve*jmenovité hodnot' #",*,+#*000 K$ v*listinné podob'
P!evod akcií je podmín'n souhlasem valné hromady.
)( ks kmenové akcie na*jméno v*listinné podob' ve*jmenovité hodnot' #*000*000 K$
P!evod akcií je podmín'n souhlasem valné hromady
)( ks akcie na*jméno v*listinné podob' ve*jmenovité hodnot' #00*000 K$
P!evod akcií je podmín'n souhlasem valné hromady.
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&).,. Rezervní fond
 v*tis. K$

Rezervní fond k*#. #. &0#- &-*)0#
P!íd'l do*fondu )"#
Rezervní fond k*(#.*#&. &0#- (0*""&

&).$. Ostatní kapitálové fondy 
 v*tis. K$

Kapitálové fondy k*#. #. &0#- &)#*&(&
Kapitálové fondy k*(#. #&. &0#- &)#*&(&

&)... Dotace, finan+ní kompenzace, finan+ní spoluú+ast
 v*tis. K$

Finan$ní kompenzace na*úhradu prokazatelné ztráty Obce (")*(00 ,*%#%
Finan$ní kompenzace na*úhradu prokazatelné ztráty Kraj (")*#00 +*))%
Finan$ní kompenzace na*úhradu prokazatelné ztráty M'sto (+"*(00 #+0*&)-
Dotace na*poskytování slu1by Speciální
dopravy S.P.I.D. handicap ("%*#0+ %00 

Dotace – lodní doprava (")*"00 ),0
Dotace EÚ trolej. dráha Trnová – Ohrazenice ("%*-#& &,*%(-

Dotace EÚ trolej.dráha Záme$ek ("%*-#( #0*+0)

Celkem – &(&*"%)

&(. TR:BY Z!PRODEJE VLASTNÍCH SLU:EB
 v*tis. K$

Rok :;<= Rok$:;<> Rok :;<?
Tr1by hromadné dopravy osob ##%*(&" ##"*+-) ##0*%+( 
Ostatní tr1by &(*"+- &"*&0& &%*+"(
Tr1by celkem #(-*+#( #(-*0-- #()*,&% 

V3echny tr1by jsou uskute$n'né v*tuzemsku.

&/. ROZD-LENÍ HOSPODÁ"SKÉHO V'SLEDKU
 v*tis. K$

P&íd#ly
V$roce :;<= V$roce :;<> V$roce :;<? Index

:;<=/:;<>
Index

:;<>/:;<?z$roku :;<> z$roku :;<? z$roku :;<B
Rezervní fond )"# &*0%) #*%(( 0,(% #,&)
Sociální fond – – – – –
Nerozd'len2 HV – – – – –
Celkem )"# &*0%) #*%(( 0,(% #,&)

V*souladu s*$lánkem #& Stanov akciové spole$nosti Dopravní podnik m'sta Pardubic a. s. ú$etní jednotka navrhuje, 
aby dosa1en2 zisk za*ú$etní období kalendá!ního roku &0#-, byl ve*v23i #*++& tis. K$ p!id'len do*rezervního fondu 
spole$nosti.

&4. ODLO:ENÁ DA6 Z!P"ÍJM5
 
Odlo1ená da/ z*p!íjm. k*(#.*#&. &0#- v*tis. K$
 

 
Polo!ka rozvahy

Ú"etní z)statková 
hodnota k$A<.$<:. :;<=

Da@ová z)statková 
hodnota k$A<.$<:. :;<=

Rozdíl

 AKTIVA    

a# Dlouhodob2 nehmotn2 majetek – –  –

a& Dlouhodob2 hmotn2 majetek (%#*+-%   (("*%-"  -&) &0&

a( Dlouhodob2 finan$ní majetek  – – –

a" Zásoby – – –

a, Pohledávky – – –

a% 7asové rozli3ení – aktivní – – –

a) Dohadné ú$ty aktivní – – –

a*= a# a1 a) Aktiva celkem (%#*+-%  (("*%-" -&) &0&

 PASÍVA    

p# Rezervy – – –

p& Závazky – – –

p( 7asové rozli3ení – pasivní – – –

p" Dohadné ú$ty pasivní  – – –

p = p# + p& + p( + p" Pasíva celkem – – –

b = a*+ p Mezisou$et             (%#*+-%               (("*%-"       -&) &0&

c Neuplatn'ná da/ová ztráta 

d Neuplatn'ná $ást #0 % odpo$tu na*nové investice

e = c + d Mezisou$et  
f = e + b Celkem základ pro odlo1enou da/ovou pohledávku/závazek (+/-) -&) &0&

g Sazba dan' z*p!íjmu právnick2ch osob platná v*následujícím období #- %

h = f * g Odlo1ená da/ová pohledávka/závazek (+/-) *) -, #%+
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Odlo1ená da/ z*p!íjm. k*(#.*#&.*&0#+ v*tis. K$
 

 Polo!ka rozvahy
Ú"etní z)statková  

hodnota k$A<.$<:.$:;<>
Da@ová z)statková 

hodnota k$A<.$<:.$:;<>
Rozdíl

 AKTIVA    

a# Dlouhodob2 nehmotn2 majetek – –  –

a& Dlouhodob2 hmotn2 majetek &-0*%,"  &%(*)#( -&% -"#

a( Dlouhodob2 finan$ní majetek – – –

a" Zásoby – – –

a, Pohledávky – – –

a% 7asové rozli3ení – aktivní – – –

a) Dohadné ú$ty aktivní – – –

a*= a# a1 a) Aktiva celkem &-0*%,"  &%(*)#( -&% -"#

 PASÍVA    

p# Rezervy – – –

p& Závazky – – –

p( 7asové rozli3ení – pasivní – – –

p" Dohadné ú$ty pasivní – – –

p = p#+p&+p(+p" Pasíva celkem – – –

b = a*+ p Mezisou$et &-0*%,"  &%(*)#( -&% -"#

c Neuplatn'ná da/ová ztráta 

d Neuplatn'ná $ást #0 % odpo$tu na*nové investice

e = c + d Mezisou$et  

f = e + b Celkem základ pro odlo1enou da/ovou pohledávku/závazek (+/-) -&% -"#

g Sazba dan' z*p!íjmu právnick2ch osob platná v*následujícím období #- %

h = f * g Odlo1ená da/ová pohledávka/závazek (+/-) *) -, ##-

V*souladu s*ú$etními postupy byla pro v2po$et odlo1ené dan' pro rok &0#- pou1ita da/ová sazba #- %. Spole$nost 
v*minulém ú$etním období o*odlo1ené dani ú$tovala. Spole$nost po$ítá odlo1enou da/ z*p!íjm. jen z*rozdílu ú$etní 
a*da/ové z.statkové hodnoty majetku.

 

,7. P"EHLED O!PEN-:NÍCH TOCÍCH (NEP"ÍMÁ METODA) 
  
P!ehled o*pen'1ních tocích k*(#. prosinci &0#- v*tis. K$
  

B#!. ú". obd. Min. ú". obd.

P.*Stav pen'1. prost!. a*pen'1. ekvival. na*za$át. ú$etního období #"(*-)- #"&*,((

Pen'1ní toky z*hlavní v2d'le$né $innosti -&& )%( #0*0+(

A: V2sledek hospoda!ení za*b'1nou $innost ,0*((, ,0*(""

A.#.  Úpravy o*nepen'1ní operace -"- #"( -") &,%

  A.#.#.  Odpisy -"- 00% -"+ ("( 

  A.#.&.  Tvorba a*$erpání rezerv

  A.#.(.  Zm'na stavu opravn2ch polo1ek -#() #*0+)

  A.#.".  Neuhrazené v2nosy minul2ch, nebo budoucích ú$etních období

  A.#.,.  Neuhrazené náklady minul2ch, nebo budoucích ú$etních období

A. &.  Úpravy o*ostatní slo1ky provozní $innosti (& -& ,)%

  A.&.#.  P!ijaté úroky

  A.&.&.  Vyplacené úroky

  A.&.(.  P!ijaté dividendy

  A.&.".  Vyplacené dividendy

  A.&.,.  P!ijaté podíly ze zisku    

  A.&.%.  Vyplacené podíly ze zisku

  A.&.).  P!erozd'lené dividendy, nebo podíly na*zisku mezi spole$níky 

  A.&.+.  P!íjmy související s*mimo!ádn2mi ú$etními transakcemi

  A.&.-.  V2daje související s*mimo!ádn2mi ú$etními transakcemi +# -# )()

  A.&.#0.  Platby dan' z*p!íjm. -"- -+(-

A. (.  Pen'1ní toky ze zm'ny stavu rozvahov2ch ú$t. -&( -+) -*,)#

  A.(.#.  Zásoby               -#(#                -,"

  A.(.&.  Dlouhodobé pohledávky

  A.(.(.  Krátkodobé pohledávky &*,#& -&)()

  A.(.".  P!echodné ú$ty aktiv 

  A.(.,.  Dlouhodobé závazky

  A.(.%.  Krátkodobé závazky -&, -%" +*())

  A.(.).  Bankovní úv'ry a*v2pomoci

  A.(.+.  P!echodné ú$ty aktiv a*pasiv, rezerv -"0" &*-))

A.*** 7ist2 pen'1ní tok z*provozní $innosti ),*",- #0-*)") 

  Pen'1ní toky z*investi$ní $innosti -&+ -+- -+ %""

  B.#.#.  P!íjmy z*prodeje stál2ch aktiv %+& #*%&" 

  B.#.&.  V2daje spojené s*nabytím stál2ch aktiv -&- -# "0(

  B.#.(.  P!ijaté úroky

  B.#.".  Vyplacené úroky

  B.#.,.  P!íjmy související s*mimo!ádn2mi ú$etními transakcemi

  B.#.%.  V2daje související s*mimo!ádn2mi ú$etními transakcemi

  B.#.).  Platby dan' z*p!íjm. související s*investi$ní $inností

B. &.  Pen'1ní toky ze zm'ny stavu rozvah. ú$t. souvisejících s*investi$ní  $inností -&- %"& -+ +%,

  B.&.#.  Dlouhodob2 nehmotn2 majetek -#(- (% 

  B.&.&.  Dlouhodob2 hmotn2 majetek -&- ,0( -+ -0#

  B.&.(.  Dlouhodob2 finan$ní majetek
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  B.&.".  Dlouhodobé pohledávky

  B.&.,.  Krátkodobé pohledávky 

  B.&.%.  Dlouhodobé závazky

  B.&.).  Krátkodobé závazky

B.*** 7ist2 pen'1ní tok z*investi$ní $innosti -,+ %(# -#) ,0-

  Pen'1ní toky z*finan$ní $innosti #,*00" )

  C.#.#.  P!ijaté úroky " )

  C.#.&.  Vyplacené úroky

  C.#.(.  P!ijaté dividendy

  C.#.".  Vyplacené dividendy

  C.#.,.  P!ijaté podíly na*zisku

  C.#.%.  Vyplacené podíly na*zisku

  C.#.).  P!íjmy související s*mimo!ádn2mi ú$etními transakcemi

  C.#.+.  V2daje související s*mimo!ádn2mi ú$etními transakcemi

  C.#.-.  Platby dan' z*p!íjm. souvisejících s*finan$ní $inností      

C. &.  Pen'1ní toky ze zm'ny stavu rozvahov2ch ú$t. #,*000

  C.&.#.  Zm'na stavu pohledávek za*upsan2 vlastní kapitál #,*000

  C.&.&.  Zm'na stavu základní kapitálu

  C.&.(.  Zm'na stavu kapitálov2ch fond.

  C.&.".  Zm'na stavu fond. ze zisku )"# &*0%%

  C.&.,.  Zm'na stavu v2sledku hospoda!ení z*minul2ch let -)"# -& 0%%

  C.&.%.  Zm'na stavu dlouhodob2ch, p!ípadn' krátkodob2ch závazk.

  C.&.).  Zm'na stavu dlouhodob2ch, p!ípadn' krátkodob2ch pohledávek

C.*** 7ist2 pen'1ní tok z*finan$ní $innosti (0*00" )

F. Celkové zv23ení – sní1ení pen'1ních prost!edk. -(% )"+ #*""%

R. Stav pen'1ních prost!edk. a*pen'1ních ekvivalent. na*konci ú$etního období #0)*&(# #"(*-)-

Ú$etní jednotka zahrnuje do*pen'1ních prost!edk. a*pen'1ních ekvivalent.:
#. Peníze v*hotovosti a*ceniny
&. Pen'1ní prost!edky na*bankovních ú$tech
(. Peníze na*cest'

,&. ÚV-R

Spole$nost má s*Komer$ní bankou, a. s. uzav!enou smlouvu o*revolvingovém úv'ru 
do*v23e limitu &0*000 tis. K$, k*p!eklenutí $asového nesouladu mezi pot!ebou provozních prost!edk. a*obdr1ením 
kompenzace  od*Statutárního m'sta Pardubice. K*(#. #&. &0#- není úv'r $erpán.

,,. V';E ODM-NY STATUTÁRNÍMU AUDITOROVI

$inila v*roce &0#-: )( tis. K$.

,$. ROZPIS SPLATN'CH ZÁVAZK5

na*sociální poji3t'ní (*),, tis. K$
na*zdravotní poji3t'ní #*%&& tis. K$
da/ov2 nedoplatek z*p!íjm. #*"%- tis. K$

,.. ROZPIS MAJETKU ZATÍ:ENÉHO ZÁSTAVNÍM PRÁVEM NEBO V-CN'M B"EMENEM

U*nemovitosti vlastn'né spole$ností Dopravní podnik m'sta Pardubic a. s. existuje v'cné b!emeno vstupu. Jedná se 
o*parcelu p.$.&%0/& v*k.ú. Semtín. 

,%. V'DAJE NA!V'ZKUM A!V'VOJ

Spole$nost nemá v2daje na*v2zkum a*v2voj.

,). ORGANIZA#NÍ SLO:KA PODNIKU V!ZAHRANI#Í  

Spole$nost nemá organiza$ní slo1ku podniku v*zahrani$í.  

,(. INFORMACE O!AKTIVITÁCH V!OBLASTI OCHRANY :IVOTNÍHO PROST"EDÍ  
 A!PRACOVN-PRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Ochrana !ivotního prost&edí 
V*pr.b'hu roku &0#- byl v*areálu spole$nosti provád'n postsana$ní monitoring podzemních vod po*ukon$ení biode-
gradace in situ. Soub'1n' s*monitoringem bylo provád'no ochranné $erpání podzemních vod pro izolování a*postupné 
odstran'ní zbytkové kontaminace z*ohniska zne$i3t'ní.

V*rámci ochranného $erpání bylo z  kolektoru od$erpáno celkem #0*+-0 m( kontaminovan2ch podzemních vod, z*nich1 
bylo následn' odstran'no -,+& kg nepolárních extrahovan2ch látek (NEL).
  
Personální management
Na*tuzemském pracovním trhu v* roce &0#- pokra$ovala z*p!edchozího roku nerovnováha mezi poptávkou spole$-
nosti po* profesi !idi$ a* nabídkou této profese na* trhu práce. Tato nerovnováha zap!í$inila, 1e v* roce &0#- nebylo 
mo1né p!irozen2m zájmem uchaze$. o*v2kon pracovní funkce !idi$e uspokojovat pot!ebu spole$nosti sm'rem alespo/ 
k*udr1ení spodní hranice minimálního po$tu !idi$.. V*d.sledku tohoto jevu se v*roce &0#- velmi v2razn' zv23il objem 
p!es$asové práce. Meziro$ní nár.st p!es$asové práce dosáhl hodnoty ", %. I*p!es enormní nár.st p!es$asové práce 
spojené s* maximálním vyu1itím volno$asov2ch kapacit !idi$. MHD nedokázala spole$nost $elit hrozb' personální 
neobsazenosti n'kter2ch spoj.. A* proto do3lo b'hem letních prázdnin a* v* m'síci zá!í a* !íjnu k* $áste$nému ru3ení 
n'kter2ch spoj. MHD. Na*základ' této skute$nosti musela spole$nost po*cel2 rok realizovat kvalifika$ní program pro 
v2uku a*v2cvik budoucích !idi$. z*povolání. S*ohledem na*v2razn2 nár.st p!es$asové práce se v*roce &0#- ukázala 
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rovnováha d.le1itosti mezi náborem nov2ch zam'stnanc., zejména !idi$. na* stran' jedné a* udr1ení stávajících 
kmenov2ch zam'stnanc. vykonávající nejenom profesi !idi$e MHD, ale technické $i administrativní profese na*stran' 
druhé. Ke*stabilizaci kmenov2ch zam'stnanc. byl v*$ervnu &0#- spu3t'n v'rnostní bonusov2 program, kter2 p!iznává 
zam'stnanc.m mimo!ádnou odm'nu za*ur$itou $ást odpracovan2ch let pro zam'stnavatele. 
 
Za*rok &0#- bylo prost!ednictvím kvalifika$ního programu p!ijato &+ z*celkov2ch (, nov2ch zájemc. o*profesi !idi$e 
z*povolání, kte!í po*úsp'3ném absolvování kvalifika$ního programu získali pracovní místo !idi$e MHD. Po*cel2 rok &0#- 
dále probíhala paralelní kampa/ na* !idi$e s* ji1 vydan2m profesním osv'd$ením, která tyto potenciální zam'stnance 
oslovovala prost!ednictvím v2platy náborového p!ísp'vku, kter2 byl pro rok &0#- nav23en o*dvojnásobek na*celko-
v2ch "0 tis. K$. Oblast personálního managementu hlavní $innosti spole$nosti neovliv/uje pouze sou$asná situace 
na*trhu práce, ale i*nap!. v'ková struktura sou$asn2ch zam'stnanc.. V2kon profese !idi$ MHD vykonává v*po$tu && 
zam'stnanc. ve*v'ku &0–(0 let. Ve*v'ku (0–"0 let vykonává práci !idi$e (- zam'stnanc., ve*v'ku "0–,0 let je to 
%) zam'stnanc., ve*v'ku ,0–%0 let zam'stnanc. )#. Ve*v'kové kategorii nad %0 let vykonává práci !idi$e "# zam'st-
nanc.. Vzhledem k*v'kovému rozlo1ení zam'stnanc. vykonávající profesi !idi$ je nutné vzít pro následující roky v*potaz 
dal3í riziko, kter2m jsou odchody sou$asn2ch zku3en2ch !idi$. do*starobního d.chodu. V*souvislosti s*omezením fluk-
tuace slu1ebn' star3ích !idi$., ale i* zam'stnanc. ostatních profesí, se nabízí realizace podnikového d.chodového 
programu zalo1eného na, oproti celostátnímu pr.m'ru, vy33ím nástupním základním p!ísp'vku na*penzijní p!ipoji3t'ní 
nebo dopl/kové penzijní spo!ení s*jeho pravideln2m navy3ováním, které by bylo vázáno na*po$et odpracovan2ch let. 
Podnikov2 d.chodov2 program by mohl motiva$n' p.sobit na*nov' p!íchozí zam'stnance práv' z*d.vodu budoucího 
omezení v23e vyplaceného starobního d.chodu ze strany státu. 

Kvalifika$ní program pro získávání pot!ebné kvalifikace pro nové zájemce o* profesi !idi$ MHD bude muset spole$-
nost realizovat kontinuáln' i*v*následujících letech. Je pravd'podobné, 1e p.jde spí3e o*krátkodob'j3í programy, ale 
vzhledem k*budoucím odchod.m zam'stnanc. do*starobního d.chodu bude nutné tyto programy realizovat ka1d2m 
rokem. Zmín'n2 problém fluktuace zp.soben2 odchody zam'stnanc. do*starobního d.chodu se bude v*dohledné dob' 
t2kat i*ostatních profesí. Proti tomuto jevu lze p.sobit realizovan2m stipendijním !ádem pro studenty u$/ovsk2ch 
obor. a*definovan2m !ádem kariérního r.stu pro sou$asné nebo potenciální nové zam'stnance spole$nosti.  

Oproti roku &0#+ bylo v*roce &0#- dosa1eno hor3ího fluktua$ního pom'ru. U*kmenov2ch zam'stnanc. pro profesi 
!idi$e MHD p!ipadlo na*(, nov' p!íchozích zam'stnanc. &" ukon$ení pracovních pom'r. na*v2kon práce !idi$e MHD. 
Co1 p!edstavuje #,() krát hor3í v2sledek ne1 v*lo/ském roce. Co se t2$e dohod o*pracovní $innosti, tak zde byla fluk-
tuace !idi$. MHD o*poznání men3í ne1 u*kmenov2ch zam'stnanc.. Na*#, p!íchozích zam'stnanc. p!ipadlo + ukon$e-
n2ch dohod o*pracovní $innosti.  
  
Pro rok &0#- byl v*rámci kolektivního vyjednávání sjednán základní nár.st tarifních mezd zvy3ující pr.m'rnou hodi-
novou mzdu o*+ %, z* $eho1 zam'stnanc.m vykonávajících profesi !idi$ MHD $inil nár.st pr.m'rné hodinové mzdy 
o* +,- %, zam'stnanc.m v* d'lnick2ch profesích o* -,& % a* zam'stnanc.m THP a* ostatních profesí o* %,& %. Zv23ení 
nominálu tarifních t!íd p!i pr.m'rné ro$ní mí!e inflace za*rok &0#-, která $inila &,- %, spole$nost zv23ením nominálních 
mezd sou$asn' zam'stnanc.m také zaru$ila i*reáln2 r.st mezd.   
  
V* rámci zam'stnávání zam'stnanc. se sní1enou pracovní schopností z* d.vod. zdravotního posti1ení z.stává 
na*shodném po$tu, jako tomu bylo v* lo/ském roce. Tento po$et zam'stnanc. spolu s*objemem náhradního pln'ní 
pln' dosta$uje k*pln'ní zákonné kvóty stanovující povinnost zam'stnávat minimální po$et zam'stnanc. se sní1enou 
pracovní schopností.

V* roce &0#- zam'stnavatel nevedl se sou$asn2mi zam'stnanci ani s*b2val2mi zam'stnanci 1ádn2 pracovn'právní 
spor. V*otázce p!ijímání nov2ch zam'stnanc. postupuje zam'stnavatel dle vnit!ního p!edpisu. To znamená, 1e poten-
ciální zam'stnanci, vyjma !idi$. MHD, jsou vybíráni na*základ' spole$ného konkursu pro interní a*externí uchaze$e 
o*zam'stnání.

 V*roce &0#- probíhala pot!ebná resp. ze zákona povinná odborná a*profesní 3kolení. Dal3í vzd'lávání zam'stnanc. 
zejména mana1ersk2ch dovedností bylo v*roce &0#- uskute$/ováno v*pot!ebné mí!e.

,/. P"EDPOKLÁDAN' V'VOJ #INNOSTI Ú#ETNÍ JEDNOTKY
 
Pro v2voj z*hlediska provozního bude pro spole$nost pro následující období st'1ejní stanovení v2chozích smluvních 
podmínek nové desetileté smlouvy na*zaji3t'ní ve!ejn2ch slu1eb v*p!eprav' cestujících pro Pardubick2 kraj. Povinností 
spole$ností je p!ed uzav!ením smlouvy p!edlo1it objednateli tj. Pardubickému kraji v2chozí finan$ní model za*ú$elem 
k* p!ezkoumání oprávn'nosti ú$tovan2ch náklad.. Oproti sou$asn2m smluvním podmínkám v3ak p!edkládaná v23e 
kompenzace bude p!ekra$ovat hodnoty vypl2vající ze sou$asn2ch smluv na*zaji3t'ní dopravní obslu1nosti Pardubického 
kraje. Dal3í budoucí ekonomick2 v2voj spole$nosti bude bezesporu ovlivn'n dal3ím roz3i!ováním trolejbusové dopravy. 
Dal3í trolejbusové spoje budou cestujícím nabízeny do*nové trolejbusové trati v*ulici Studentská a*v*relaci dopravního 
spojení ze sídli3t' Dukla na*hlavní 1elezni$ní nádra1í v*Pardubicích.  
 
S*ohledem na*kon$ící programového období $erpání dotací z*Evropsk2ch strukturálních a*investi$ních fond. bude nutné 
v*maximální mí!e vyu1ít stávajících v2zev k*podání dal3ích projekt. ur$en2ch k*udr1itelnému rozvoji MHD. Udr1iteln2 
rozvoj MHD v*Pardubicích by m'l vycházet z*finan$ní a*ekonomické efektivnosti v2stavby nov2ch trolejbusov2ch tratí 
a*dále tvorby nov2ch p!idan2ch hodnot pro cestující v*rámci modernizace vozového parku nebo modernizaci elektronic-
kého odbavovacího systému cestujících.

   
,4. UDÁLOSTI PO!ROZVAHOVÉM DNI

Pokud se jednotlivé v*p!íloze obecn' uvád'né informace ú$etní jednotky v*ú$etním období net2kají nebo jsou nev2-
znamné, je p!íslu3ná pasá1 p!ílohy vypu3t'na.
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TROLEJBUSY

Rok Typ 'íslo vozu Po"et Po&i. cena za$< ks
#--0 #" TR #0 ("(, (",, (") ( %*&#)*+0#
#--) #" TR #)/% M (),, ()% & (*+,0*000
&00# &#TR (+%, (+) & )*)00*000
&00& &#TR (++, (-0 & )*)00*000
&00( &#TR (-&, (-(, (-, ( +*(00*000
&00" &#TR (-), (-+, (-- ( +*(00*000
&00% &" TR (#), (#+, (#- ( #*-+)*#&,
&00) &" TR (&0, (&#, (&& ( #*-)+*,+"
&00+ &+ TR "00, "0#, "0&, "0( " #0*&0&*(+%
&00- &+ TR "0", "0, & #0*%-0*000
&0## &+ TR "0%, "0) & %*+%(*))(
&0#& &+ TR "0+, "0- & %*+%(*))(
&0#& &% TR (&(, (&" & ,*)%,*))(
&0#( &% TR (&,, (&%, (&), (&+ " ,*)%,*))(
&0#" &% TR (&-, ((0, ((#, ((& " ,*)%,*))&
&0#% (0 TR (((, ((", ((, ( #*,,+*0((
&0#+ (0TR "#0, "##, "#&, "#(, "#", "#,, "#%, "#), "#+, 

"#-, "&0, "&#, "&&, "&(, "&"
#, #*,(+*0-&

&0#+ (0TR TB "+0, "+#, "+&, "+( " (*&%)*)#(
&0#- (& TT "&,, "&%, "&), "&+, "&- , #0*"-"*,#&

Celkem %+

Pr)m#rné stá&í vozidel: >,B? rok)

HISTORICKÁ VOZIDLA

Rok Typ 'íslo vozu Po"et Po&i. cena za$< ks
#-%0 5 + TR - #(% (zm'na v*ev.z p.vodní (0&) # #*)&+*(%&
#-+0 5 - TR HT&+ (,+ # "-"*"+,
#-+- #" TR 0+ (## # &00*000
#-%, 5 )0% RTO &+ # #*,))*)&-
#-%, P!ív's PO*#E , # #*#,-*#&)

Celkem ,

Pr)m#rné stá&í vozidel: C?,:; rok)

$7. STATISTICKÉ INFORMACE

Struktura vozového parku MHD k!$&. &,. ,7&4

AUTOBUSY

Rok Typ 'íslo vozu Po"et Po&i. cena za$< ks
#--+ PS 0-B" #"- # ,*,00*000
#--- PS 0-B" #,- # ,*%0#*%00
&000 PS 0-B" #%0, #%#, #%( ( ,*+0%*0(&
&00# PS 0-B" #%", #%%, #%) ( ,*+)%*&%0
&00( PS 0-B" #%+, #%-, #)0, #)#, #)( , ,*++#*%00
&00" PS 0-B" #),, #)% & ,*+"-*"(&
&00, PS 0-B" #)+, #)-, #+0, #+# " ,*)-%*%00
&00% B -,#*#)#( ,(, ,", ,,, ,%, ,), ,+ % (*0%-*#%0
&00) B-,# #)#( ,-, %0, %#, %& " (*,-0*000
&00) PS 0-D# #+(, #+" & ,*-"%*%00
&00+ PS 0-D# #+,, #+% & "*,(0*000
&00- PS 0-D, &00, &0#, &0&, &0(, &0" , (*(0(*"-)
&00- PS 0-D, &0,, &0% & ,*#0(*"-)
&0#0 PS 0-D, &0), &0+, &0-, &#0, &##, &#& % (*+0(*"-)
&0#0 PS 0-D, &#( # "*(0(*"-)
&0## PS 0-D, &#", &#,, &#%, &#), &#+, &#- % ,*#0(*"-)
&0#" PS 0-D, &&0, &&# & "*--+*+00
&0#, LE CITY %(, %", %,, %%, %) , (*)%-*")+
&0#% URBAN WAY #+), #++ & "*,-"*%-0
&0#) URBAN WAY #+-, #-0, #-#, #-& " "*,-"*%,&
&0#- URBAN WAY #00, #0#, #0&, #0(, #0", #0,, #0%, #0), #0+, #0- #0 ,*0-%*0%+

Celkem )% + "*

Poznámka: *  # ks C -(" E#(,#  –  na st!. 5Z 
 # ks Karosa LC -(% + # ks Evadys + #ks Magelys #&.+. + Irisbus Evadis – celkem " ks na st!. ZD

Pr)m#rné stá&í vozidel: =,?C rok) (( ks – není zapo$ítáno do*pr.m'rného stá!í)
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Náklady, v2nosy a!hospodá*sk2 v2sledek MHD

VE"EJNÁ OSOBNÍ DRÁ:NÍ DOPRAVA
 

Náklady ;<<<
Hospoda&ení za$rok Index

<=/<>
Hospoda&ení za$rok Index

<=/<>:;<= (K") :;<> (K") :;<= (K"/km) :;<> (K"/km)

#. Trak$ní energie a*palivo #& (&, ##, - ,#, %%" #,( ",)- (,+) #,&"

&. Netrak$ní energie a*palivo ### #), #0( ("( #,0+ 0,0" 0,0" #,0(

(. P!ím2 materiál # ,") ,&) # (") ,&) #,#, 0,%0 0,,, #,#

". Opravy a*údr1ba vozidel &" )&) &)- &( ),) #-% #,0" -,%# -,%) 0,--

,. Odpisy dlouhodobého majetku &" &&( #(( &( )%, #"" #,0& -,"# -,%) 0,-)

%. Pronájem a*leasing vozidel – – – – – –

). Mzdové náklady (% "#0 %## (& %") -#0 #,#& #",#, #(,&- #,0%

+. Sociální a*zdravotní poji3t'ní ## +%- &(- #0 )"% "+% #,# ",%# ",() #,0,

-. Cestovné % )+# ( +)- 0 – – –

#0. Úhrada za*pou1ití dopravní 
cesty 

– – – – – –

##. Úhrada za*pou1ití ostatní
infrastruktury

– – – – – –

#&. Ostatní p!ímé náklady #, ,#) %%) #" ((" ))% #,0+ %,0( ,,+( #,0(

#(. Ostatní slu1by % )#0 "%& , )#- ()) #,#) &,%# &,(( #,#&

#". Provozní re1ie #( 0)0 000 ## +0, ,#& #,## ,,0+ ",+0 #,0%

#,. Správní re1ie #0 0%+ #-& - 0)0 -%0 #,## (,-# (,%- #,0%

Náklady 0### celkem #,% ,+) #+# #"& +#) ))" #,# %0,+" ,+,#& #,0,

V9nosy ;<<<

I. Tr1by z*jízdného ,+ ,"+ -%( ,+ 0&+ ))# #,0# &&,), &(,%# 0,-%

II. Ostatní tr1by z*p!epravy & (+# +%, # "0) ),# #,%- 0,-( 0,,) #,%&

III. Ostatní v2nosy ( ,%- #+% " 0,( -+( 0,++ #,(- #,%, 0,+"

V2nosy 0### celkem %" ,00 0#" %( "-0 ,0, #,0& &,,0% &,,+" 0,-)

7ist2 p!íjem 0### -& #)0 +00 -% 0)% #(( 0,(% -0,+" -&,") 0,("

Kompenzace +- -#% (%) )( &,# #(% #,&( (",-( &-,+# #,#)

V2chozí dopravní v2kon (vozokm) & ,)( +-+ & ",) "+- #,0, & ,)( +-+ & ",) "+- #,0,

NÁKLADY TROLEJBUS5 ,7&4 *K+

V2konové ukazatele linkové dopravy za  &.–&,. / ,7&4

Ujeté vozokm <.–<:. :;<> <.–<:. :;<= nár)st +, pokles - index :;<= / :;<>
Autobusy (*&,"*#)- (*#)&*0,0 -+& #&- 0,-)
 • pro m'sto &*+#%*++- &*)&+*+&# -++ 0%+ 0,-)
 • pro kraj #+"*-") #+,*(+- ""& #,00
 • ostatní &,&*("( &,)*+"0 ,*"-) #,0&
Trolejbusy &*"%%*,-- &*,+#*--( ##,*(-" #,0,
 • pro m'sto &*((%*%0) &*",#*-(( ##,*(&% #,0,
 • pro kraj #&%*&,, #&%*"#% #%# #,00
 • ostatní (*)() (*%"" --( 0,-+
Celkem ,*)&0*))+ ,*),"*0"( ((*&%, #,0#
 • pro m'sto ,*#,(*"-% ,*#+0*)," &)*&,+ #,0#
 • pro kraj (##*&0& (##*+0, %0( #,00
 • ostatní &,%*0+0 &%#*"+" ,*"0" #,0&

– Autobusy • pro kraj: $.-, #0, #&, #,, #), #+, -#+, &" (Spojil, Ost!e3any, Tun'chody, Úh!etice, Srnojedy, Srch, 7erná  
    u*Bohdan$e, Mikulovice, Rybitví, Star2 Mate!ov)
    – ostatní: obce a*ost. smluvní p!eprava
– Trolejbusy • pro kraj: linka $. ( – Rybitví, Lázn' Bohdane$

UJETÉ VOZOKM

 Autobusy !"#$                 Trolejbusy !"#$                   Autobusy !"#%                  Trolejbusy !"#%

vozokm v tis.        
& """

' (""

' """

! (""

! """

# (""

# """

(""

"

m)sto          kraj          ostatní

Správní
re!ie

Provozní
re!ie

Ostatní slu!by

Ostatní p"ímé
náklady

Sociální
a zdravotní

poji#t$ní

Mzdové náklady

Odpisy dlouhodobého
majetku

Opravy
a údr!ba
vozidel

P"ím% materiál

Trak&ní energie
a palivo

' %

( %

() %

() %

' %
* % ) %

+, %

(- % ' %
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Grafické zpracování ukazatel0 st*ediska p*edprodeje za!rok  ,7&(–,7&4

PRODEJ #ASOVÉHO JÍZDNÉHO V!LETECH ,7&(8,7&4

PRODEJ JEDNOTLIVÉHO JÍZDNÉHO V!LETECH ,7&(8,7&4

ODBAVENÍ VE!VOZIDLECH MHD PROST"EDNICTVÍM EP V!LETECH ,7&(8,7&4

VE"EJNÁ LINKOVÁ DOPRAVA

Náklady ;<<:, ;<<B
Hospoda&ení za$rok Index

<=/<>
Hospoda&ení za$rok Index

<=/<>:;<= (K") :;<> (K") :;<= (K"/km) :;<> (K"/km)

#. Pohonné hmoty a*oleje &, "(# -&, &" %"% -+# #,0( +,0) ),%" #,0%

&. P!ím2 materiál a*energie & &#( ,## & 00) (0# #,# 0,)0 0,%& #,#(

(. Opravy a*údr1ba vozidel (% (%0 0#% (" -#% -&% #,0" ##,," #0,+( #,0)

". Odpisy dlouhodobého majetku #, (+% %%( #, %"( +"" 0,-+ ",++ ",+, #,0#

,. Pronájem a*leasing vozidel – – – – – –

%. Mzdové náklady () +-% ),- (, (%+ ,%- #,0) #&,0( #0,-) #,#

). Sociální a*zdravotní poji3t'ní #& (,( %-) ## %"& 0&% #,0% (,-& (,%# #,0-

+. Cestovné ## -,- , #"& – – – –

-. Úhrada za*pou1ití dop. cesty – – – – – –

#0. Silni$ní da/ " ,0, " ,(, 0,-- – – #,0&

##. Elektronické m2to – – – – – –

#&. Poji3t'ní (zákonné, havarijní) # &,+ ()# # "&( (&" 0,++ 0,"0 0,"" 0,-#

#(. Ostatní p!ímé náklady , ))) 0)( , %+- ,0+ #,0& #,+( #,)% #,0"

#". Ostatní slu1by ## -+" &0+ #0 "(% 0-0 #,#, (,+0 (,&" #,#+

#,. Provozní re1ie #" %-- ##) #" (+# &+" #,0& ",%) ","% #,0,

#%. Správní re1ie ## +%" "&0 ## "-+ ))) #,0( (,)) (,,% #,0%

Náklady 0##&, 0##% celkem #), &"& &&" #%) %%" (0) #,0, ,,,%( ,#,-+ #,0)

V9nosy ;<<:, ;<<B

I. Tr1by z*jízdného ,) ))" )0" ,% +(& &%- #,0& #+,(" #),%& #,0"

II. Ostatní tr1by z*p!epravy & -0% )"" & #,) 0,) #,(, 0,-& 0,%) #,(+

III. Ostatní v2nosy & ,(% ")( & -+( -)+ 0,+, 0,+# 0,-( 0,+)

V2nosy 0##&, 0##% celkem %( &#) -&# %# -)( (0" #,0& &0,0) #-,&# #,0"

7ist2 p!íjem 0##&, ##% -& 0," &-& # (-& #0" -#,"+ -0,%, 0,"( -#,,#

Kompenzace #0- -)0 0## #0) 0+( #0) #,0( (",-# ((,&0 #,0,

V2chozí dopravní v2kon (vozokm) ( #,0 &00 ( &&, ,#( 0,-+ ( #,0 &00 ( &&, ,#( 0,-+

NÁKLADY AUTOBUS5 ,7&4 *K+

kus!

"## ###

$%# ###

$## ###

&%# ###

&## ###

%# ###

#

#& #$ #" #' #% #( #) #* #+ &# && &$ m,síc

$#&)          $#&*          $#&+

kus!

!" """

#$ """

#" """

$ """

"

"# "! "% "& "$ "' "( ") "* #" ## #! m+síc

!"#(          !"#)          !"#*

! "##

! ###

$ "##

$ ###

% "##

% ###

"##

#

#% #$ #! #& #" #' #( #) #* %# %%

 v tis. K+

%$ m,síc

$#%(          $#%)          $#%*

!" %
#! % ## %

$ %
! %

$ %

! %
% % $ %

& %
' %

Pohonné hmoty
a oleje

Opravy
a údr(ba vozidel

Mzdové náklady Poji)t*ní
(zákonné,
havarijní)

Ostatní
slu(by

Správní re(ie

P+ím, materiál
a energie

Odpisy dlouhodobého
majetku

Sociální
a zdravotní

poji)t*ní

Ostatní
p+ímé

náklady

Provozní re(ie
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ZPRÁVA O!VZTAZÍCH MEZI PROPOJEN'MI OSOBAMI ZA!ROK ,7&4

Zpráva o*vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a*dal3ími osobami ovládan2mi stejnou osobou (dále jen 
seskupení) je zpracována v*souladu s*§ +& zákona $. -0/&0#& Sb., o*obchodních spole$nostech a*dru1stvech (zákon 
o* obchodních korporacích, dále té1 „ZOK“). Údaje zprávy vycházejí z* ú$etních písemností ovládané osoby (ú$etní 
doklady, ú$etní knihy a*ostatní ú$etní písemnosti) a*z*dal3ích podklad., které má ovládaná osoba k*dispozici (v$etn' 
informací poskytnut2ch dal3ími osobami ovládan2mi stejnou ovládající osobou). Zpráva je zpracována za*ú$etní období 
za$ínající dnem #. ledna &0#- a*kon$ící dnem (#. prosince &0#-. Hodnotové údaje jsou vykázány v*cel2ch tisících K$, 
pokud není uvedeno jinak. 

Obsah zprávy 

#.  Podrobn2 popis propojen2ch osob
     #.#.  Základní údaje o*ú$etní jednotce
     #.&.  Organiza$ní struktura (§ +&/&/a ZOK)
     #.(.  Struktura vztah. mezi propojen2mi osobami (§ +&/&/a ZOK)
     #.".  Úloha spole$nosti v*této struktu!e (§ +&/&/b ZOK)
     #.,.  Zp.sob a*prost!edky ovládání spole$nosti (§ +&/&/c ZOK)
&.  P!ehled jednání u$in'n2ch v*posledním ú$etním období (§ +&/&/d ZOK)
(.  P!ehled vzájemn2ch smluv uzav!en2ch mezi osobou ovládanou a*osobou ovládající nebo mezi osobami  
     ovládan2mi (§ +&/&/e ZOK)
     (.#.  P!ehled vzájemn2ch smluv mezi osobou ovládající a*osobou ovládanou
     (.&.  P!ehled vzájemn2ch smluv mezi osobou ovládající a*dal3ími osobami jí ovládan2mi
     (.(.  P!ehled vzájemn2ch smluv mezi ovládanou osobou a*dal3ími ovládan2mi osobami 
     (.".  P!ehled vzájemn2ch smluv mezi dal3ími ovládan2mi osobami
".  Posouzení toho, zda ovládané osob' vznikla újma, a*posouzení jejího p!ípadného vyrovnání (§ +&/&/f ZOK)
,.  Zhodnocení v2hod a*nev2hod plynoucích ze vztah. mezi propojen2mi osobami (§ +&/" ZOK)

PLATBA VE!VOZIDLECH MHD PROST"EDNICTVÍM EP V!LETECH ,7&(8,7&4

PO#ET P"EPRAVEN'CH CESTUJÍCÍCH V!LETECH ,7&(8,7&4

TR:BY ZA!PARKOVNÉ V!LETECH ,7&(8,7&4

v tis. K!

" ###

$ ###

% ###

& ###

' ###

#

#' #& #% #$ #" #( #) #* #+ '# '' '& m,síc

&#')          &#'*          &#'+

! """

# $""

# """

% $""

% """

$""

"

"% "# "! "& "$ "' "( ") "* %" %%

po+et osob v tis.

%# m,síc

#"%(          #"%)          #"%*

kus,

!"# ###

!## ###

$"# ###

$## ###

%"# ###

%## ###

"# ###

#

#% #$ #! #& #" #' #( #) #* %# %% %$ m+síc

$#%(          $#%)          $#%*
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&. PODROBN' POPIS SESKUPENÍ

&.&. Základní údaje o!ovládané osob1

Obchodní firma: Dopravní podnik m#sta Pardubic a. s.
Sídlo: Teplého &#"#, Zelené P!edm'stí,  ,(&*&0  Pardubice
Právní forma: Akciová spole$nost
I7: %(&#)0%%

Zapsaná v*obchodním rejst!íku vedeném Krajsk2m soudem v*Hradci Králové, oddíl B, vlo1ka #&"#

&.,. Struktura vztah0 v!seskupení

OVLÁDAJÍCÍ OSOBA:

Statutární m#sto Pardubice    
Sídlo: Pern3t2nské nám. #, Pardubice  ,(0*&#
I7: 00&)"0"% 
Podíl v*ú$etní jednotce: #00 % 
•  #00 % základního kapitálu i*hlasovacích práv ve*spole$nosti B7OV Pardubice a. s., v*likvidaci
•  #00 % základního kapitálu i*hlasovacích práv ve*spole$nosti Rozvojov2 fond Pardubice a. s. 
•  #00 % základního kapitálu i*hlasovacích práv ve*spole$nosti Slu1by m'sta Pardubic a. s.
•  -%,&#  % základního kapitálu i*hlasovacích práv ve*spole$nosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s.
•  %% % základního kapitálu i*hlasovacích práv ve*spole$nosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a. s.
•  ,#,," % základního kapitálu i*hlasovacích práv ve*spole$nosti Dostihov2 spolek a. s. 
•  "&,)" % základního kapitálu, (, % hlasovacích práv ve*spole$nosti Vodovody a*kanalizace Pardubice a. s.
•  0% základního kapitálu i*hlasovacích práv ve*spole$nosti SmP – Odpady a. s.

Poznámka: Ovládající osoba (statutární m'sto Pardubice) má #00 % podíl na*základním kapitálu a*hlasovacích právech 
spole$nosti ve*Slu1by m'sta Pardubic a.s., která má #00 % podíl na*základním kapitálu a*hlasovacích právech ve*spo-
le$nosti SmP - Odpady a. s. Statutární m'sto Pardubice tak m.1e nep!ímo (prost!ednictvím spole$nosti Slu1by m'sta 
Pardubic a. s. a*jejího statutárního orgánu) uplat/ovat rozhodující vliv ve*spole$nosti SmP – Odpady a. s. (§ )" odst. 
# ZOK) a*m.1e prosadit jmenování nebo odvolání $len. statutárního a*kontrolního orgánu spole$nosti SmP – Odpady 
a. s. (§ ), odst. # ZOK).  

DAL;Í OSOBY OVLÁDANÉ STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU (DÁLE JEN „DAL;Í OVLÁDANÉ OSOBY“)::

B'OV Pardubice a. s., v$likvidaci
Sídlo: Pardubice, Pern3t2nské nám. #, 
I7: &%00+",-
Zapsaná v*obchodním rejst!íku vedeném Krajsk2m soudem v*Hradci Králové, oddíl B, vlo1ka &()& 
Podíl v*ovládané osob': není
Podíly v*dal3ích ovládan2ch osobách: nejsou

Rozvojov9 fond Pardubice a. s. 
Sídlo: t!ída Míru -0, Zelené p!edm'stí, Pardubice,  PS7 ,(0*0&
I7: &,*&-*#"*0+
Zapsaná v*obchodním rejst!íku vedeném Krajsk2m soudem v*Hradci Králové, oddíl B, vlo1ka #+&&
Podíl v*ovládané osob': není
Podíly v*dal3ích ovládan2ch osobách: nejsou

Slu!by m#sta Pardubic a. s. 
Sídlo: H.rka #+0(, Bílé p!edm'stí,  ,(0*0&  Pardubice
I7: &,&%&,)&
Zapsaná v*obchodním rejst!íku vedeném Krajsk2m soudem v*Hradci Králové, oddíl B, vlo1ka #,&)
Podíl v*ovládané osob': není
Podíly v*dal3ích ovládan2ch osobách: #00 % základního kapitálu i*hlasovacích práv ve*spole$nosti SmP – odpady a. s.

Hockey Club Dynamo Pardubice a. s.
Sídlo: Sukova t!ída #)(,, Zelené P!edm'stí, Pardubice, PS7 ,(0*0&
I7: %0##&")% 
Zapsaná v*obchodním rejst!íku vedeném Krajsk2m soudem v*Hradci Králové, oddíl B, vlo1ka #0)+
Podíl v*ovládané osob': není 
Podíly v*dal3ích ovládan2ch osobách: nejsou

East Bohemian Airport a. s.
Sídlo: Pra1ská #)-, Popkovice, Pardubice %, PS7 ,(0*0% 
I7: "+#,"-(+
Zapsaná v*obchodním rejst!íku vedeném Krajsk2m soudem v*Hradci Králové, oddíl B, vlo1ka -#,
Podíl v*ovládané osob': není
Podíly v*dal3ích ovládan2ch osobách: nejsou

Dostihov9 spolek a. s.   
Sídlo: Pra1ská %0), Pardubice,  PS7 ,(0*0& 
I7:  "+#,,##0
Zapsaná v*obchodním rejst!íku vedeném Krajsk2m soudem v*Hradci Králové, oddíl B, vlo1ka -#+
Podíl v*ovládané osob': není
Podíly v*dal3ích ovládan2ch osobách: nejsou

Vodovody a$kanalizace Pardubice a. s.
Sídlo: Teplého &0#", Pardubice, PS7 ,(0*0&
I7: %0#0+%(#
Zapsaná v*obchodním rejst!íku vedeném Krajsk2m soudem v*Hradci Králové, oddíl B, vlo1ka ---
Podíl v*ovládané osob': není
Podíly v*dal3ích ovládan2ch osobách: nejsou

SmP – Odpady a. s.
Sídlo: H.rka #+0(, Bílé p!edm'stí, ,(0*0& Pardubice
I7: &),")&(0
Zapsaná v*obchodním rejst!íku vedeném Krajsk2m soudem v*Hradci Králové, oddíl B, vlo1ka &+0"
Podíl v*ovládané osob': není
Podíly v*dal3ích ovládan2ch osobách: nejsou
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&.$. Struktura vztah0 mezi propojen2mi osobami 

Ovládající osoba (statutární m'sto Pardubice) m.1e ve*v't3in' ovládan2ch osob uplat/ovat rozhodující vliv vzhledem 
k*vlastnictví podíl. v*ovládan2ch osobách ve*shora uvedené v23i. Ve*v3ech ovládan2ch osobách, vyjma spole$nosti 
Vodovody a* kanalizace Pardubice a. s., m.1e ovládající osoba prosadit volbu (jmenování $i jiné ustavení do* funkce) 
a* odvolání v't3iny osob, které jsou $leny statutárního orgánu a* $leny dozor$ího orgánu. Ve* spole$nosti Vodovody 
a*kanalizace Pardubice m.1e ovládající osoba prosadit volbu (jmenování $i jiné ustavení do*funkce) a*odvolání v't3iny 
osob, které jsou $leny statutárního orgánu a* $leny dozor$ího orgánu postupováním ve* shod' s* dal3ími akcioná!i 
spole$nosti. 

V3ichni $lenové orgán. ovládan2ch osob, v*nich1 má ovládající osoba nebo jí ovládaná osoba #00% podíl, byli do*orgán. 
ovládan2ch spole$ností zvoleni rozhodnutím jediného akcioná!e (ovládající osoby) u$in'né v*p.sobnosti valné hromady 
p!íslu3né obchodní spole$nosti. 7lenové orgán. ovládan2ch osob, v*nich1 má ovládající osoba men3í ne1 #00% podíl, 
byli do*orgán. ovládan2ch osob zvoleni valnou hromadou spole$nosti, p!i$em1 ovládající osoba prosadila volbu $ásti 
$len. orgán. p!íslu3né obchodní spole$nosti. 7lenové orgán. nep!ímo ovládané osoby SmP – odpady a. s. byli zvoleni 
rozhodnutím jediného akcioná!e – spole$nosti Slu1by m'sta Pardubic a. s., ovládané ovládající osobou, a*to na*základ' 
návrhu ovládající osoby. 

Vztahy mezi ovládanou osobou a*osobami ovládan2mi stejnou ovládající osobou, jsou dále upraveny smlouvami uzav!e-
n2mi mezi t'mito osobami. 

&... Úloha spole+nosti v!této struktu*e

Ovládaná osoba je spole$ností, která se v2znamnou m'rou podílí na* uspokojování pot!eb ob$an. m'sta Pardubic. 
Za* tímto ú$elem ovládaná osoba v* souladu se smluvními podmínkami zejména zaji36uje ve!ejné slu1by v* p!eprav' 
cestujících – dopravní obslu1nost na*území m'sta Pardubic a*v*jeho blízkém okolí. V*souvislosti s*provozováním ve!ejné 
dopravy poskytuje ovládaná osoba 3iroké ve!ejnosti, jako1 i* dal3ím ovládan2m osobám, dal3í vybrané slu1by (nap!. 
reklama na*vozidlech, dodávky pohonn2ch hmot). 

P!edm'tem podnikání ovládané osoby podle stanov této osoby je:
•  v2roba, obchod a*slu1by neuvedené v*p!ílohách # a1 ( 1ivnostenského zákona
•  v2roba, instalace, opravy elektrick2ch stroj. a*p!ístroj., elektronick2ch a*telekomunika$ních za!ízení
•  opravy silni$ních vozidel
•  provozování auto3koly
•  klempí!ství a*oprava karoserií
•  silni$ní motorová doprava

: nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o*nejv't3í povolené hmotnosti p!esahující (,, tuny,  
 jsou-li ur$eny k*p!eprav' zví!at nebo v'cí
: osobní provozovaná vozidly ur$en2mi pro p!epravu více ne1 - osob v$etn' !idi$e
: nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o*nejv't3í povolené hmotnosti nep!esahující (,,  tuny, 
 jsou-li ur$eny k*p!eprav' zví!at nebo v'cí
: osobní provozovaná vozidly ur$en2mi pro p!epravu nejv23e - osob v$etn' !idi$e

•  montá1, opravy, revize a*zkou3ky plynov2ch za!ízení a*pln'ní nádob plyny
•  vnitrozemská vodní doprava
•  provozování dráhy trolejbusové
•  poskytování zdravotních slu1eb v*oboru: fyzioterapeut – ambulantní pé$e
•  stanice m'!ení emisí

&.%. Zp0sob a!prost*edky ovládání spole+nosti

Postavení statutárního m'sta Pardubice jako ovládající osoby vypl2vá z*vlastnictví v3ech akcií vydan2ch ovládanou 
osobou a*z*toho plynoucí mo1nosti nakládat se #00% podílem na*hlasovacích právech.

Ovládající osoba jako jedin2 akcioná! vykonává p.sobnost nejvy33ího orgánu ovládané osoby – valné hromady (§ #& 
odst. # ZOK Do*p.sobnosti nejvy33ího orgánu spole$nosti podle § "&# odst. & písm. e) a*f), § "(+ odst. # a*§ ""+ 
odst. & ZOK nále1í právo volit a*odvolávat $leny p!edstavenstva a*dozor$í rady ovládané osoby, nebo6 stanovy ovládané 

osoby neobsahují odchylku od*dispozitivní zákonné úpravy.

P!i volb' $len. dozor$í rady je v3ak nejvy33í orgán omezen $l. ) odst. # písm. j) stanov ovládané osoby, kter2 nejvy3-
3ímu orgánu ukládá zvolit jednoho $lena dozor$í rady z* !ad zam'stnanc. spole$nosti, a* to na*návrh zam'stnanc. 
spole$nosti u$in'n2 zp.sobem stanoven2m vnit!ním p!edpisem schválen2m p!edstavenstvem ovládané osoby. V*této 
souvislosti je t!eba podotknout, 1e zákonná participace zam'stnanc. spole$nosti (kodeterminace) dle § ""+ ZOK 
na*ovládanou osobu z*d.vodu po$tu jejích zam'stnanc. v*pracovním pom'ru nedopadá.

Podle § #0& odst. & písm. c) zákona $. #&+/&000Sb., o*obcích (obecní z!ízení), ve*zn'ní pozd'j3ích p!edpis., nále1í 
do*p.sobnosti rady obce (tj. i*Rady statutárního m'sta Pardubice) právo „rozhodovat ve*v'cech obce jako jediného 
spole$níka obchodní spole$nosti“. P.sobnost nejvy33ího orgánu ovládané osoby za*jediného akcioná!e tak vykonává 
Rada m'sta Pardubic. To v3ak neplatí zcela pro zm'nu stanov ovládané spole$nosti, která dle § +" odst. & písm. e) 
nále1í do*p.sobnosti zastupitelstva (a*maiori ad minus).

,. P"EHLED JEDNÁNÍ U#IN-N'CH V!POSLEDNÍM Ú#ETNÍM OBDOBÍ, 

která byla u"in#na na$popud nebo v$zájmu ovládající osoby nebo jí ovládan9ch osob, pokud se takovéto jednání 
t9kalo majetku, kter9 p&esahuje <; % vlastního kapitálu ovládané osoby zjiDt#ného podle poslední ú"etní záv#rky:

V*posledním ú$etním období, tedy v*období od*#. ledna &0#- do*(#. prosince &0#-, nebylo u$in'no 1ádné jednání 
na*popud nebo v*zájmu ovládající osoby nebo jí ovládan2ch osob, které by se t2kalo majetku, kter2 p!esahuje #0% 
vlastního kapitálu ovládané osoby zji3t'ného podle poslední ú$etní záv'rky.

$. P"EHLED VZÁJEMN'CH SMLUV

mezi osobou ovládanou a$osobou ovládající nebo mezi osobami ovládan9mi:

$.&. P"EHLED VZÁJEMN'CH SMLUV MEZI OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ A!OSOBOU OVLÁDANOU:

Smlouva o*ve!ejn2ch slu1bách v*p!eprav' cestujících (na*roky &0#%–&0&,) v$etn' dodatk. $. # a*& 
Slu1ební smlouva (provoz parkovacích automat.) v$etn' dodatku $. #
Smlouvy o*nájmu byt.  
Smlouvy o* v2p.j$ce pozemk. v* místech technické infrastruktury (umíst'ní sociálních za!ízení a* ekologick2ch WC, 
zastávkov2ch p!íst!e3k., jízdenkového automatu, p!íslu3enství m'níren)
Smlouvy o*poskytování zlevn'ného jízdného pro zam'stnance M'stské policie Pardubice (pro rok &0#- a*pro první 
pololetí &0&0)
Smlouva o*umíst'ní p!evad'$e RS, B'lehradská ()-
Kupní smlouva – odb'r motorové nafty
Smlouva o*podnájmu nebytov2ch prostor
Smlouva o*zaji3t'ní slu1by placení parkovného prost!ednictvím SMS v$etn' dodatku $. #
Dohoda o*poskytování elekt!iny (MO VI, pro jízdenkov2 automat)
Smlouva o*poskytování elekt!iny (MO II, pro jízdenkov2 automat)
Smlouva o*poskytování elekt!iny (MO VII, pro jízdenkov2 automat)
Dodatek $. # ke*smlouv' o*spolupráci uzav!ené mezi ovládající osobou a*spole$ností Barth – media, a. s., kter2m ovlá-
daná osoba k*této smlouv' p!istoupila
Smlouva o*poskytnutí dotace na*projekt „provozování osobní motorové lodi Arno3t z*Pardubic na*!ece Labi v*plavebním 
úseku Srnojedy – Kun'tice v*roce &0#-“
Smlouva o*poskytnutí dotace na*projekt „provozování zvlá3tní p!epravy osob se sní1enou schopností pohybu vozidlem 
upraven2m pro p!epravu vozík. pro invalidy v*roce &0#-“
P!íkazní smlouva – $innost projektového mana1era projektu „Inteligentní dopravní systém“
Smlouva o*v2p.j$ce – pozemky pro v2stavbu trolejbusové trati
P!íkazní smlouva o*provozování v'1ové kolárny
Smlouva o*vypo!ádání závazku v*souvislosti s*poskytnutím reklamních ploch
Smlouva o*poskytnutí reklamních ploch
Smlouva o*v2p.j$ce – pozemky pro zastávkové p!íst!e3ky
Smlouva o*umíst'ní reklamních za!ízení (CLV)
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Smlouva o*upsání akcií
Kupní smlouva o*koupi pozemku pod sociálním zázemím !idi$. v*Pardubi$kách
Kupní smlouva o*koupi pozemku pod sociálním zázemím !idi$. v*Dra1kovicích

$.,. P"EHLED VZÁJEMN'CH SMLUV MEZI OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ A!DAL;ÍMI OSOBAMI JÍ OVLÁDAN'MI 

Statutární m#sto Pardubice – Slu!by m#sta Pardubic a. s.

P!íkazní smlouva (vedení evidence souboru ve!ejného osv'tlení, vyjád!ení k* investi$ním akcím, odstra/ování vozidel) 
z*&#. #&. &0#,
Smlouva o*manipulaci a*umís6ování dla1ebního materiálu
P!íkazní smlouva, dodatek $. ((provozování ve!ejn2ch poh!ebi36)
Smlouva o*v2p.j$ce, dodatek $. # (provozování ve!ejn2ch poh!ebi36)
Smlouva o*poskytování slu1eb, dodatek $. " (zaji3t'ní svícení souboru ve!ejného osv'tlení)
Smlouva o*poskytování slu1eb, dodatek $. " (provoz a*údr1ba sv'teln' signaliza$ních za!ízení)
Smlouva o*poskytování slu1eb (svoz a*odstra/ování uhynul2ch zví!at)
Smlouva o*poskytování slu1eb (aktualizace pasportu dopravního zna$ení)
Smlouva o*nájmu kompostárny, dodatky $. #–,
Smlouva o*poskytování slu1eb, dodatek $. "(umíst'ní systému varování a*vyrozum'ní obyvatelstva)
Smlouva o*poskytování slu1eb (provoz protipovod/ov2ch za!ízení)
Smlouva o*poskytování slu1eb $. #0#,/000"-/#,, dodatky $. #–" (svoz a*odstra/ování odpadu, provoz separa$ních 
dvor.)
Smlouva o*poskytování slu1eb ($i3t'ní m'sta)
Smlouva o*poskytování slu1eb (zimní údr1ba komunikací)
Smlouva o*poskytování slu1eb (odstra/ování vozidel)
Smlouva o*poskytování slu1eb, dodatek $. ( (hospoda!ení v*lesích)
Smlouva o*poskytnutí slu1eb (instalace a*údr1ba – kv'tiná$e T!ída Míru, Masaryk. nám.)
Smlouva o*dílo (revitalizace zahrad u*3kol MO III)
Smlouva o*poskytování slu1eb (sb'r a*odstra/ování odpadk. v*lesích)
Smlouva o*poskytování slu1eb (údr1ba komunikací)
Smlouva o*poskytování slu1eb (údr1ba a*provoz objektu Záme$ek)
Smlouva o*zp!ístupn'ní a*ochran' dat geografického informa$ního systému
Smlouvy o*umíst'ní reklamního za!ízení v$etn' dodatk.
Smlouva ,,0/&0#" o*zaji3t'ní slu1eb souvisejících se svozem odpadu, dodatky $. #–%
Smlouva "(&/&0#" o*zaji3t'ní slu1eb souvisejících se svozem odpadu (Odbor 3kolství, kultury a*sportu), dodatek $. # 
Smlouva %,,/&0#" o*dílo (svoz a*likvidace komunálního odpadu – objekty spravované Odborem majetku a*investic)
Smlouva #(%#/&0#" o*dílo, dodatky $. #–)(svoz a* likvidace komunálního odpadu – objekty spravované M'stskou 
policií Pardubice)
Smlouva o*poskytnutí slu1by VYN &-/&00#"(vyná3ka a*zaná3ka odpadov2ch nádob), dodatky $. #–,
Smlouva o*v2p.j$ce (v2p.j$ka $ásti pozemk. k*umíst'ní a*provozování sb'rného dvora v*ulici Pr.myslová)
Smlouva o*v2p.j$ce (v2p.j$ka $ásti pozemk. k*umíst'ní a*provozování sb'rného dvora v*ulici Lonkova)
Smlouva o*dílo, dodatek $. # (sekání ve!ejné zelen')
Smlouva o*zaji3t'ní pé$e „Hroby v*pé$i m'sta Pardubic“
Smlouva o*poskytnutí slu1eb (Zrcadlo um'ní &0#-)
Smlouva o*reklam' (Zrcadlo um'ní &0#-)
Smlouva o*poskytnutí slu1eb Podzimní m'stské slavnosti &0#-
Smlouva o*reklam' Podzimní m'stské slavnosti &0#-
Smlouva o*z!ízení v'cného b!emene – VO Podél Labe
Smlouva o*z!ízení v'cného b!emene – VO ul. Jungmannova
Smlouva o*z!ízení v'cného b!emene – VO v*ul. Bezdí$kova
Smlouva o*z!ízení v'cného b!emene – VO Ohrazenice
Smlouva o*vzájemné spolupráci (CLV – t!. Míru)
Smlouva o*poskytnutí slu1eb – Evropské m'sto koní &0&0
Smlouva o*reklam' – Evropské m'sto koní &0&0Smlouva o*údr1b' – údr1ba dráhy a*zelen' dostihového závodi3t' 
Pardubice
Objednávka – propagace na*akci "Dny evropského d'dictví &0#-"
Objednávka – sociální poh!eb – Pot.$ková V'ra
Objednávka – rozptyl s*ú$astí – 5pa$ek Vratislav

Objednávka – rozptyl s*ú$astí – 5ela Libor
Objednávka – rozptyl s*ú$astí – Skokan Karel
Objednávka – rozptyl s*ú$astí – David Ji!í
Objednávka – rozptyl s*ú$astí – Banincová Jana
Objednávka – rozptyl s*ú$astí – Bláha Petr
Objednávka – sociální poh!eb – Pechánková
Objednávka – sociální poh!eb – 7erven2 Miroslav
Objednávka – sociální poh!eb – 4en$úch Miroslav
Objednávka – sociální poh!eb – Slezák Milan
Objednávka – sociální poh!eb – Vasserbauer Ivan
Objednávka – sociální poh!eb – Vu Nhat Le
Objednávka – sociální poh!eb – Kindelmann Filip
Objednávka – sociální poh!eb – Vlk Josef
Objednávka – sociální poh!eb – Bla1ková Róza
Objednávka – sociální poh!eb – Nováková Sofie
Objednávka – sociální poh!eb – Novák Jaroslav
Objednávka – sociální poh!eb – Vlachá R.1ena
Objednávka – sociální poh!eb – Kaiserová Milena
Objednávka – sociální poh!eb – Dra$ková Jind!i3ka
Objednávka – sociální poh!eb – 5t'chová Jana
Objednávka – sociální poh!eb – Fabián Josef
Objednávka – sociální poh!eb – Tobiá3ek Josef
Objednávka – sociální poh!eb – Oberlander Jind!ich
Objednávka – sociální poh!eb – Zr.st Miloslav
Objednávka – sociální poh!eb – Prok.pek Václav
Objednávka – sociální poh!eb – 5matláková Marie
Objednávka – sociální poh!eb – Bechn2 Ivan
Objednávka – kácení a*náhradní v2sadba U*Kamenné vily
Objednávka – zdokumentování strom. nutn2ch ke*kácení
Objednávka – likvidace vich!ice – M5 Slune$ní
Objednávka – pro!ezy stromu – Z5 A.Krause
Objednávka – plo3ina – Evropsk2 spolkov2 d.m
Objednávka – borovice havarijní stav – M5 Slune$ní
Objednávka – o3et!ení , ks památn2ch dub. – M5 Závod Míru
Objednávka – v2m'na bezpe$nostní vazby strom. – M5 Závod Míru
Objednávka – náhradní v2sadba a*následná pé$e – U*Kamenné vily
Objednávka – o!ez v'tví – Lentilka
Objednávka – se$ kolem cesti$ek – lesopark Dukla
Objednávka – v2sadba ( ks dub. – Pra1ská ul.
Objednávka – vy!ezání akát. – lesopark Dukla
Objednávka – zálivka – Pra1ská ul., lesopark Dukla
Objednávka – v2sadba strom. v*ul. Gagarinova
Objednávka – o3et!ení mlatov2ch cest – lesopark Dukla
Objednávka – o!ezy – Z5 Gorkého
Objednávka – údr1ba pozemk. u*trati
Objednávka – odstran'ní vlajek – Evropsk2 spolkov2 d.m
Objednávka – odstran'ní pavu$in ze Zelené brány
Objednávka – kácení – M5 Kamínek, M5 Pastelka
Objednávka – kácení – M5 Rumunská
Objednávka – kácení – Lentilka

Statutární m#sto Pardubice – Rozvojov9 fond Pardubice a. s.

Dodatek $. # ke*smlouv' o*p.j$ce ze dne #. ). &00& 
Smlouva o*v2p.j$ce – poz. parc. $. ()&/+ (#0 --- m&) a*p.p. $." #(+ ((#+ m&)
Smlouva o*v2p.j$ce – poz. parc. $. ()&/# (""0 m&)
Smlouva o*v2p.j$ce – poz. parc. $. ()&/+ (### m&)
Dodatek $. # ke*smlouv' o*v2p.j$ce ze dne &&. %. &0#0
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Dodatek $. # ke*sml. o*obchodní spolupráci z*(0. ). &0#( („Hodiny s*reklamou“)
P!íkazní smlouva o*obstarání provozu ve!ejn2ch WC z*(. #. &0#-
Smlouva o*poskytnutí dotace $. D/000((/#- z*#+. &. &0#- – MFA
Dodatek $. # Smlouvy o*poskytnutí dotace $. D/000((/#- z*#+. &. &0#- – MFA ze dne &-. ##. &0#-
Dodatek $. # ke*Smlouv' o*u1ívání ze dne &&. ##. &00) z*-. #0. &0#), primátorská a*m'stská ló1e
Smlouva o*podmínkách provedení stavby ze ). ##. &0#)
Smlouva o*poskytování slu1eb obecného hospodá!ského zájmu z*&-. #&. &0#)
Narovnání ze dne #). #&. &0#-
Smlouva o*upsání akcií (pen'1it2 vklad ve*v23i #% mil. K$)
Smlouva o*v2p.j$ce – poz. p.*$. (+0/# (( #+( m&)

Statutární m#sto Pardubice – Vodovody a$kanalizace Pardubice a. s.

Soubor smluv na*dodávku vody a*odvád'ní odpadních a*srá1kov2ch vod v*po$tu (," smluv
Smlouva o*z!ízení v'cného b!emene – bezúplatné „odleh$ovací stoka Pce“ (VAK Pardubice, a. s. – oprávn'n2) 
Smlouva o*pachtu a*provozování vodovodních a*kanaliza$ních !ad.
Smlouva „Sdru1ení k*vytvo!ení a*vyu1ívání digitální technické mapy m'sta Pardubic“
Kupní smlouva a*smlouva o*z!ízení slu1ebnosti stezky a*cesty – Dra1kovice 
CS Pardubice – Chrudim – budoucí kupní smlouva a*budoucí bezúplatné v'cné b!emeno 
Smlouva o*z!ízení slu1ebnosti stezky a*cesty
Smlouva o*smlouv' budoucí o*z!ízení v'cného b!emene
Smlouva nájemní 
Smlouva o*smlouv' budoucí kupní
Smlouva o*záp.j$ce
Smlouva o*reklam' – M'stské slavnosti
Smlouva o*upsání akcií

Statutární m#sto Pardubice – EAST BOHEMIAN AIRPORT a. s.

Smlouva o*v2p.j$ce budov a*pozemk. v$. dodatku $. #

Statutární m#sto Pardubice – Dostihov9 spolek a. s.

Smlouva o*poskytnutí dotace D#)("/000")/#-
Smlouva o*poskytnutí dotace D#)("/000#(/#+
Smlouva o*poskytnutí dotace D#)("/0000-/#+
Smlouva o*poskytnutí dotace D#)("/00"+0/#-
Smlouva o*poskytnutí dotace D/0#0)0/#-
Smlouva o*poskytnutí nada$ního p!ísp'vku $. 0)/&0#-
Darovací smlouva (usnesení rady obvodu II ze dne &,.##.&0#-)
Dohoda o*odlo1ení splatnosti nájemného
Smlouva o*poskytnutí slu1eb (m'stská policie)
Smlouva o*údr1b' OMI-VZMR-&0#,-00&
P!íkazní smlouva (%"/&0#-
Smlouva o*reklam', propagaci a*spolupráci )%/MK/&0#-
Smlouva o*reklam', propagaci a*spolupráci #0)/ES/&0#-
Smlouva o*u1ívání prostor ,,/PD/&0#)
Zástavní smlouva k*ochrann2m známkám v*majetku spole$nosti
Smlouva o*smlouv' budoucí kupní t2kající se ochrann2ch známek
Smlouva o*p!edkupním právu t2kající se ochrann2ch známek
Dohoda o*zm'n' závazk. ze sml. o*p.j$. a*dod. $. , nájemní smlouvy na*areál dostihového závodi3t'
Smlouva o*poskytnutí p!íplatku mimo základní kapitál z*r. &0#&
Nájemní smlouva

Statutární m#sto Pardubice – HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s.

Smlouva o*poskytnutí dotace $. D#)("/00"+)/#- 

Smlouva o*poskytnutí dotace $. D#)("/00"&,/#-
Smlouva o*poskytnutí dotace $. D#)("/000#&/#-
Smlouvy o*pronájmu byt. %9
Smlouva o*poskytování reklamních slu1eb na*období #. #. &0#- a1 (0. ". &0#-
Smlouva o*poskytování reklamních slu1eb na*období #. ,. &0#- a1 (#. #&. &0#-
Rámcová reklamní smlouva 
Smlouva o*záp.j$ce, v$etn' dodatku $. # a*$. &
Smlouva o*záp.j$ce ze dne (. #&. &0#-
Dohoda o*zm'n' závazk. plynoucích ze smlouvy o*p.j$ce a*smluv o*záp.j$ce, v$etn' dodatku $. # a*$. &
Uspání akcií z*-. ". &0#- 
Smlouva o*zapo$tení pohledávek $. #
Smlouva o*zapo$tení pohledávek $. &
Smlouva o*upsání akcií ze dne ##. #&. &0#-

Statutární m#sto Pardubice (M#stsk9 obvod Pardubice I) – Slu!by m#sta Pardubic a. s.

Smlouva o*dílo (o*zaji3t'ní a*odstran'ní akutních závad ve*sjízdnosti a*sch.dnosti komunikací)
Smlouva o*poskytování slu1eb (P!istavování velkoobjemov2ch kontejner.)
Smlouva o*poskytování slu1eb, dodatek $. # (V2syp odpadkov2ch ko3. v$etn' likvidace komunálního odpadu)
Rámcová smlouva na*stavební práce
Smlouva o*dílo, dodatek $. # (se$ trávy)
Smlouva #"-+/&0#" o*dílo (svoz a*likvidace komunálního odpadu odpadu) – st. MO
Smlouva o*poskytování slu1eb, dodatek $. # a*& a*( (Pé$e a*údr1ba parku Tyr3ovy sady)
Smlouva o*finan$ní záruce
Smlouva o*poskytování slu1eb, dodatky $. # a*& (Likvidace psích exkrement. &0#-)
Objednávka – mytí mobiliá!e – t!. Míru, divadlo, Pern3t2nské nám.
Objednávka – mytí a*$i3t'ní rohov2ch zákoutí – Staré m'sto 
Objednávka – osv'tlení váno$ního stromu
Objednávka – dodání a*opravy ko3. na*PE a*TKO
Objednávka – pronájem a*v2voz " ks kontejner. na*odpadky; pronájem a*v2voz # kontejneru na*odpadky – park Na*5pici
Objednávka – kácení # x tilia – park Na*5pici
Objednávka – o!ez javoru – Da3ická #&&%
Objednávka – o!ezy, frézování MO I

Statutární m#sto Pardubice (M#stsk9 obvod Pardubice II) – Slu!by m#sta Pardubic a. s.

Smlouva o*dílo (údr1ba a*opravy komunikací, pohotovost)
Smlouva o*poskytnutí slu1eb (o3et!ování ve!ejné zelen')
Smlouva o*dílo, dodatek $. # a*& (se$ trávník.)
Smlouva o*dílo, dodatek $. #,& a*( (Svoz a* likvidace odpadu, v2syp odpadkov2ch ko3. v$etn' likvidace komunálního 
odpadu, likvidace psích exkrement., p!istavování velkoobjemov2ch kontejner. &0#+)
Smlouva o*dílo $. -((/&0#", dodatek $. #–" (svoz a*likvidace komunálního odpadu)
Objednávka – zap.j$ení DZ – Staro$eská polabinská pou6
Objednávky na*reklamu – Staro$eská polabinská pou6
Objednávka – údr1ba fontán 
Objednávka – váno$ní v2zdoba
Objednávka – sb'r psích exkrement. pomocí mobilního vysava$e
Objednávka – oprava ko3. na*psí exkrementy
Objednávka – stálé p!istavení velkoobjemového kontejneru v*ul. Dru1by
Objednávka – p!istavení kontejneru a*likvidace odpadu (v'tve, zele/)
Objednávka – svoz a*likvidace odpadu &0#-
Objednávka – dodávka zeminy &0#-
Objednávka – dodávka borky &0#-
Objednávka – zálivka &0#-
Objednávka – v2chovn2 !ez mlad2ch d!evin – Polabiny &+"
Objednávka – pro!ez sakur – ul. Kosmonaut.
Objednávka – terénní úpravy
Objednávka – dosb'r listí 
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Objednávka – zahradnick% materiál
Objednávka – se, Lonkova ul.
Objednávka – svoz a*likvidace odpadu &0#- – II. $ást 
Objednávka – dodání a*v2sadba rostlin
Objednávka – pro!ez d!evin v*Polabinách #+C, & a*"
Objednávka – se$ trávy v*ul. Mozartova p!ed poutí
Objednávka – se$ trávy v*ul. Lonkova p!ed drakiádou
Objednávka – dodání a*v2sadba rostlin
Objednávka – kácení javoru – ul. Lonkova
Objednávka – pro!ez d!evin – Lonkova, Hradecká

Statutární m#sto Pardubice (M#stsk9 obvod Pardubice II) – SmP – Odpady a. s.

Objednávka na*reklamu – Staro$eská polabinská pou6

Statutární m#sto Pardubice (M#stsk9 obvod Pardubice III) – Slu!by m#sta Pardubic a. s.

Smlouva o*dílo (zahradnické práce a*práce spojené s*o3et!ováním ve!ejné zelen' &0#-)
Smlouva o*dílo (se$ trávník. &0#-)
Rámcová smlouva o*dílo (údr1ba a*opravy komunikací, pohotovost)
Rámcová smlouva, dodatek $. # (Inventarizace strom. a* pé$e o* stromy na* MO III), dohody $. #–, dodatek $. # 
k*dohod' $. #, dodatek $. # k*dohod' $. &
Smlouva o*poskytování slu1eb, dodatek $. # (V2syp odpadkov2ch ko3. v$etn' likvidace komunálního odpadu, p!istavo-
vání velkoobjemov2ch kontejner., svoz a*likvidace psích exkrement., likvidace $ern2ch skládek &0#-)
Smlouva o*zaji3t'ní slu1eb souvisejících se svozem odpadu – stanovi3t' MO &0#-
Objednávka – váno$ní v2zdoba
Objednávka – dodání a*instalace ko3. PE, oprava ko3.
Objednávka – p!istavení velkoobjemového kontejneru na*ulo1ení komunálního odpadu z*úklidu komunikací
Objednávka – v2sadba " ks ke!. – Blahoutova +"(
Objednávka – v2sadba % ks ke!. – Erno Ko36ála --"
Objednávka – v2sadba #& ks d!evin – Erno Ko36ála -)(
Objednávka – v2sadba ( ks d!evin – Dubinská )&&
Objednávka – v2sadba ke!. a*trvalek – Na*Drá1ce #,"(-#,",
Objednávka – v2sadba rostlinného materiálu – Lu$ní ("#
Objednávka – v2sadba d!evin – Z5 Dubina
Objednávka – v2sadba % ks strom. – Jana Zajíce
Objednávka – v2sadba d!evin – Barto/ova +"&-+",
Objednávka – dodávka borky
Objednávka – v2sadba % ks javor. – Barto/ova
Objednávka – obnova stromo!adí
Objednávka – v2sadba #) ks strom. – propojka Barto/ova
Objednávka – dodávka borky II.

Statutární m#sto Pardubice (M#stsk9 obvod Pardubice IV) – Slu!by m#sta Pardubic a. s.

Smlouva o* dílo (Pohotovostní slu1ba pro zaji3t'ní ozna$ení a* odstran'ní následk. havárií a* nenadál2ch 1iveln2ch 
událostí)
Rámcová smlouva (Údr1ba a*oprava místních a*ú$elov2ch komunikací)
Smlouva o*dílo (strojní se$ení p!íkop.)
Smlouva o*dílo – sekání svah. nadjezdu 7erná za*Boru
Smlouva o*dílo – zahradnické práce (pletí, 4P)
Smlouva o*poskytování slu1eb (V2syp odpadkov2ch ko3. v$etn' likvidace komunálního odpadu), p!istavování velkoob-
jemov2ch kontejner. &0#-)
Smlouva o*poskytování slu1eb (svoz a*likvidace psích exkrement. &0#-)
Smlouva o*dílo -("/&0#", dodatky #–&(svoz a*likvidace komunálního odpadu – stanovi3t' MO)
Objednávka – nadjezd 7erná za*Bory – se$ a*sb'r odpadk.
Objednávka – váno$ní v2zdoba

Objednávka – dodání a*instalace ko3. na*TKO, PE Objednávka – oprava ko3e PE
Objednávka – dodání sá$k. na*psí exkrementy
Objednávka – zálivka
Objednávka – likvidace plevel. – Infraweed
Objednávka – v2sadby Nemo3ice
Objednávka – v2sadby – kruh. obj. Kyjevská

Statutární m#sto Pardubice (M#stsk9 obvod Pardubice V) – Slu!by m#sta Pardubic a. s.

Smlouva o*poskytování slu1eb (P!istavování velkoobjemov2ch kontejner. a*likvidace odpadu &0#-)
Smlouva o*poskytování slu1eb, dodatky $. # (Svoz a*likvidace psích exkrement. umíst'n2ch do*ko3. na*PE &0#-)
Smlouva o*poskytování slu1eb, dodatek $. # (V2syp odpadkov2ch ko3. v$etn' likvidace komunálního odpadu &0#-)
Smlouva o*dílo #"--/&0#" na*svoz a*likvidaci komunálního odpadu, dodatky $. # a*& – stanovi3t' MO
Smlouva o*dílo – se$ trávník. na*území MO V*pro rok &0#-
Objednávka – nová váno$ní v2zdoba
Objednávka – dodání nov2ch ko3. TKO a*PE
Objednávka – oprava ko3. PE a*TKO po*oslavách Nového roku
Objednávka – májka
Objednávka – pletí v2sadeb Jiránkova
Objednávka – kácení smrku – Kpt.*Nálepky &(+0
Objednávka – zálivka
Objednávka – instalace váno$ního stromu
Smlouva o*dílo $. K-MO V*0#/&00"(oprava komunikací a*pohotovost) 
Objednávka – oprava venkovního osv'tlení kaple v*Dra1kovicích

Statutární m#sto Pardubice (M#stsk9 obvod Pardubice V) – Rozvojov9 fond Pardubice a. s.

Smlouva o*pronájmu prostor – 7e3kova && v*po$tu & ks
Smlouva o*pronájmu gará1í – 7e3kova && v*po$tu , ks

Statutární m#sto Pardubice (M#stsk9 obvod Pardubice VI) – Slu!by m#sta Pardubic a. s.

Smlouva o*dílo ,,#/&0#" na*svoz a*likvidaci komunálního odpadu, dodatek $. # – stanovi3t' MO 
Smlouva o*poskytování slu1eb (V2syp odpadkov2ch ko3. v$etn' likvidace komunálního odpadu)
Smlouva o*poskytování slu1eb (Svoz a*likvidace psích exkrement.)
Rámcová smlouva (P!istavování velkoobjemov2ch kontejner. a*likvidace odpadu)
Objednávka – váno$ní v2zdoba
Objednávka – frézování
Objednávka – jarní pro!ez d!evin
Objednávka – o!ez vrby M5 Doubek

Statutární m#sto Pardubice (M#stsk9 obvod Pardubice VII) – Slu!by m#sta Pardubic a. s.

Smlouva o*poskytování slu1eb (V2syp odpadkov2ch ko3. v$etn' likvidace komunálního odpadu)
Smlouva o*poskytování slu1eb (Svoz a*likvidace psích exkrement.)
Smlouva o*poskytování slu1eb (P!istavování velkoobjemov2ch kontejner. a*likvidace odpadu)
Smlouva o* dílo (Pohotovostní slu1ba pro zaji3t'ní ozna$ení a* odstran'ní následk. havárií a* nenadál2ch 1iveln2ch 
událostí)
Smlouva ##("/&0#+ o*zaji3t'ní slu1eb souvisejících se svozem odpadu stanovi3t' MO
Objednávka – váno$ní v2zdoba 
Objednávka – pronájem kontejneru a*likvidace odpadu (stanovi3t' Ohrazenice OD)
Objednávka – odvoz a*likvidace travní hmoty a*v'tví z*údr1by zelen'
Objednávka – dodání a*instalace nov2ch odpadkov2ch ko3. na*PE
Objednávka – úprava po3kozené zelen'
Objednávka – likvidace plevel. – Infraweed – Kréta
Objednávka – v2sadba jedle – ul. Bohdane$ská
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Slu!by m#sta Pardubic a. s. – Vodovody a$kanalizace Pardubice a. s.

Smlouva o*dodávce vody a*odvád'ní odpadních vod (Odb'rné místo: Areál H.rka #+0()
Smlouva o*dodávce vody a*odvád'ní odpadních vod (Odb'rná místa: dle seznamu ve*smlouv')
Smlouva o*dodávce a*odvád'ní odpadních vod (Na*Staré po3t')
Objednávka vyty$ení kabelov2ch tras VO

Slu!by m#sta Pardubic a. s. – Dostihov9 spolek a. s.

Smlouva o*reklam', propagaci a*spolupráci 
Objednávka – v2lep plakát.
Objednávka – vstupenky Velká Pardubická
Objednávka – osázení truhlík.

Slu!by m#sta Pardubic a. s. – HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s.

Smlouva o*zaji3t'ní bankovní záruky
Smlouva o*poskytování reklamních slu1eb

Slu!by m#sta Pardubic a. s. – SmP – Odpady a. s.

Smlouva o*nájmu nebytov2ch prostor (Pronájem kancelá!í a*prostor v*areálu H.rka)
Smlouva o*vedení ú$etnictví, personální a*mzdové agendy (Vedení ú$etnictví, personální a*mzdové agendy)
Smlouva o*poskytování slu1eb a*spolupráci (Poskytování slu1eb BOZP, PO, technické evidence vozidel STK, provoz po$í-
ta$ové sít', jídelny, úklid, provoz recepce)
Smlouva o*poskytování slu1eb a*spolupráci (Evidence mno1ství produkovan2ch odpad., v$etn' nebezpe$n2ch, evidence 
odpad. ze separa$ních dvor., odpad. jednotliv2ch divizí)
Smlouva o*nájmu pozemk. (Nájem separa$ních dvor.)
Smlouva o*u1ívání $ásti pozemk. (U1ívání $ásti pozemk. v*areálu H.rka)
Smlouva o*dílo $. )-%, dodatky $. #–% (Svoz a*likvidace komunálního odpadu)
Smlouva o*dílo $. SmP O/N"&/&0#0, dodatky $. #–( (Zabezpe$ení likvidace nebezpe$ného odpadu)
Smlouva o*dílo VOK (-/&0#"(P!istavování velkoobjemov2ch kontejner., p!ebírání a*likvidace komunálního odpadu pro MO)
Smlouva o*dílo – ( % z*ceny fakturované zhotovitelem
Smlouva o*podnájmu kompostárny, dodatky $. #–( (Podnájem kompostárny Dra1kovice)
Dohoda o*v2kladu ujednání Smlouvy o*podnájmu kompostárny (V2klad ujednání smlouvy o*podnájmu kompostárny)
Smlouva o*poskytování slu1eb, dodatky $. #–" (Poskytování slu1eb v*oblasti nakládání s*odpady, poskytování admini-
strativních a*marketingov2ch slu1eb)
Nájemní smlouva (Nájem sloup. ve!ejného osv'tlení k*umíst'ní ko3.)
Rámcová kupní smlouva – na*nákup motorové nafty – 00(%-(&0#+
Objednávka – svoz a*likvidace odpadu na*akci M'stské slavnosti – Zrcadlo um'ní
Objednávka – Aviatická pou6, DZ a*úklid leti3t'
Objednávka – svoz a*likvidace odpadu na*akci Sportovní park ve*dnech ##. +.–#+. +. &0#-
Objednávka – svoz a*likvidace odpadu na*akci Pardubick2 festival vína dle smluvních cen:
Objednávka – svoz a*likvidace odpadu na*akci Podzimní m'stské slavnosti.
Objednávka – svoz a*likvidace odpadu na*akci Pern3t2nská noc – Folklorní festival – Pern3t2nská noc
Objednávka – skartace archiválií dle normy DIN (&),)
Objednávka – svoz a*likvidace odpadu – Váno$ní trhy
Objednávka – Beko Fresh festival
Objednávka – Chance tour
Objednávka – vstupní tabule SD Stará po3ta

SmP – Odpady a. s. – Vodovody a$kanalizace a. s.

Smlouva o*dílo $. -"+, dodatky $. #–" (Svoz a*likvidace komunálního odpadu)
Smlouva $. SmP O/K#/&00- na*p!edání a*p!evzetí odpad. (Kaly z*$i3t'ní komunálních odpadních vod)
Smlouva o* nájmu nebytov2ch prostor (Nájem provozní místnosti separa$ního dvora Lonkova + fakturace spot!eby 
el. energie)

Statutární m#sto Pardubice (M#stsk9 obvod Pardubice VIII) – Slu!by m#sta Pardubic a. s.

Smlouva (%/&0#" o*dílo, dodatek $. # (Svoz a*likvidace komunálního odpadu)

$.$. P"EHLED VZÁJEMN'CH SMLUV MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A!DAL;ÍMI OVLÁDAN'MI OSOBAMI:

Dopravní podnik m#sta Pardubic a. s. – Slu!by m#sta Pardubic a. s.

Kupní smlouva, dodatky $. #–& (Prodej motorové nafty a*Ad Blue)
Smlouva o*dílo, dodatek $. # (Mytí zastávkov2ch p!íst!e3k.)
Dohoda o*poskytování elekt!iny
Smlouva o*reklam' na*vozidle MHD
Objednávka – akce Tenisov2 turnaj

Dopravní podnik m#sta Pardubic a. s. – SmP – Odpady a. s.

Smlouva o*dílo $. #-,/&0#+, dodatek $. # (Svoz a*likvidace komunálního odpadu)
Smlouva o*dílo $. #-", dodatek $. # (Svoz a*likvidace komunálního odpadu, dle seznamu)
Smlouva o*dílo $. SmP O/N#/&00- (Svoz a*likvidace nebezpe$ného a*ostatního odpadu)
Kupní smlouva (Prodej motorové nafty a*Ad Blue)
Objednávka – mytí vozidel SmP–Odpady v*areálu DP
Objednávka – 3kolení referent. a*!idi$.

Dopravní podnik m#sta Pardubic a. s. – Vodovody a$kanalizace Pardubice a. s.

Soubor smluv na*dodávku pitné vody v*po$tu &#
Rámcová smlouva – prodej motorové nafty
Dohoda o*cen' pohonn2ch hmot
Smlouva o*odvád'ní odpadních vod
Jednotlivé objednávky na*$erpání a*odvoz fekálií z*1ump u*sociálních zázemí !idi$. 

Dopravní podnik m#sta Pardubic a. s. – EAST BOHEMIAN AIRPORT a. s.

Mezi t'mito spole$nostmi neexistovaly v*ú$etním období 1ádné smluvní závazky.

Dopravní podnik m#sta Pardubic a. s. – Dostihov9 spolek a. s.

Smlouva o*vzájemném poskytnutí slu1eb (propaga$ní $innost, prostor pro v2cvik auto3koly)

Dopravní podnik m#sta Pardubic a. s. – HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s.

Rámcová smlouva o*zaji3t'ní autobusové dopravy a*jednotlivé realiza$ní smlouvy o*p!eprav'  
Smlouva o*poskytování reklamních slu1eb

$... P"EHLED VZÁJEMN'CH SMLUV MEZI DAL;ÍMI OVLÁDAN'MI OSOBAMI:

Slu!by m#sta Pardubic a. s. – Rozvojov9 fond Pardubice a. s.

%9 Objednávka – plo3ina – M/D banneru aréna
Objednávka – oprava plotu a*o!ez vrby – Kostelní ul.
Objednávka – úprava d!evin zahrady – Kostelní -+
Objednávka – zahradnické práce – aréna
Smlouva o*pronájmu nebytov2ch prostor #0"/(0# 
Smlouva o*nájmu $ásti pozemku – Kostelní #0"
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EAST BOHEMIAN AIRPORT a. s. – Vodovody a$kanalizace Pardubice a. s.

Smlouva na*dodávku pitné vody, $i3t'ní a*odvád'ní odpadních vod v*po$tu &
Smlouva o*pachtu a*provozování vodovodních a*kanaliza$ních !ad.

Mezi dalDími ovládan9mi osobami, jejich! vztahy nejsou v$tomto p&ehledu uvedeny, neexistovaly v$ú"etním období 
!ádné smluvní závazky.

Smlouva o*dodávce vody a*odvád'ní odpadních vod
Smlouva o*odvád'ní srá1kov2ch vod 
Objednávka – $erpání jímek Dra1kovice

SmP – Odpady a. s. – Dostihov9 spolek a. s.

Smlouva o*reklam', propagaci a*spolupráci (Poskytnutí slu1eb p!i dostizích, recipro$ní spolupráce)
Smlouva i*dílo $. VOK-0,/&00-
Objednávka – prodej lístky dostih Velká pardubická

SmP – Odpady a. s. – Rozvojov9 fond Pardubice a. s.

Smlouva o*dílo $. #&,,, dodatky $. #–( (Svoz a*likvidace komunálního odpadu, Zimní stadion)
Smlouva o*dílo $. &&-&, dodatky $. #–) (Svoz a*likvidace komunálního odpadu, Za*Pasá1í)
Smlouva o*dílo $. VOK (#/&0#0 (P!istavování velkoobjemov2ch kontejner., p!ebírání a*likvidace komunálního odpadu)
Smlouva o*poskytnutí slu1by $. VYN(0/& – D#–D( vyná3ka popelnic 7e3kova &&+T!. míru )%(

SmP – Odpady a. s. –  EAST BOHEMIAN AIRPORT a. s.

Smlouva o*dílo $. -0&, dodatky $. #–, (Svoz a*likvidace komunálního odpadu)
Smlouva o*dílo $. VOK-()/&#& (P!istavování velkoobjemov2ch kontejner., p!ebírání a*likvidace komunálního odpadu)
Smlouva o*dílo $. #/&0#0/BO (Svoz a*likvidace kuchy/ského odpadu z*dopravních prost!edk.)

SmP – Odpady a. s. – HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s.

Smlouva o*poskytování reklamních slu1eb #–"/&0#-
Smlouva o*poskytování reklamních slu1eb ,–#&/&0#-
Objednávka – prodej vstupenek utkáni play-o;

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s. – Rozvojov9 fond Pardubice a. s.

Nájemní smlouva– nebytové prostory ze dne #. #. &00+, v$etn' dodatk. $. #–% 
Nájemní smlouva (ledové plochy se slu1bami zaji36ujícími utkání hokejov2ch mu1stev a* sportovních t!íd) v$etn' 
dodatk. $. #–"
Nájemní smlouva – reklamní plochy v$. dodatk. $. # a*&
Dohoda o*skon$ení nájmu dodatku $. # nájemní smlouvy – reklamní plochy (ochranné sít' za*brankou)
Nájemní smlouva nebytové prostory – malá hala
Nájemní smlouva parkování
Smlouva o*podnájmu nebytov2ch prostor 
Objednávka na*úklid p!ed kabinami mláde1e
Smlouva o*nájmu prostoru slou1ícího k*podnikání – memoriál Zby/ka Kusého
Smlouva o*nájmu prostoru slou1ícího k*podnikání – restaurace a*bufety
Nájemní smlouva se Smlouvou o*pln'ní ve*prosp'ch t!etí strany ze dne #+. #&. &0#+ v$etn' dodatku $. #
Smlouva o*nájmu bytu na*t!. Míru %0

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s. – Vodovody a$kanalizace Pardubice a. s.

Objednávka permanentních vstupenek

Dostihov9 spolek a. s. – Vodovody a$kanalizace Pardubice a. s.

Smlouva o*dodávce vody a*odvád'ní odpadních vod

Rozvojov9 fond Pardubice a. s. – Vodovody a$kanalizace Pardubice a. s.

Soubor smluv na*dodávku pitné vody, $i3t'ní a*odvád'ní odpadních vod v*po$tu ()
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Podpisy +len0 p*edstavenstva spole+nosti 

p.*Robert Kl$o (p!edseda p!edstavenstva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing.*Tomá3 Pelikán (místop!edseda p!edstavenstva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing.*Petr Netolick2 ($len p!edstavenstva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.*Patrik Dosp'l ($len p!edstavenstva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing.*Mgr.*Martin Slezák ($len p!edstavenstva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.. POSOUZENÍ TOHO, ZDA OVLÁDANÉ OSOB- VZNIKLA ÚJMA, 

a$posouzení jejího p&ípadného vyrovnání podle § ?< a$?: ZOK:

Ovládaná osoba zaji36uje pro ovládající osobu na*základ' smluvního vztahu ve!ejné slu1by v*p!eprav' cestujících (dopravní 
obslu1nost na*území m'sta). V23e kompenzace za*poskytování t'chto slu1eb vychází z*finan$ního modelu náklad. a*v2nos. 
tak, aby spole$nost z*této $innosti netvo!ila ani ztrátu ani zisk. Ovládané osob' tak do*budoucna chybí zdroj pro investice 
do*obnovy majetku spole$nosti a*rozvoje její $innosti. Za*zp.sobenou újmu by tak bylo mo1no pova1ovat p!im'!en2 zisk 
(povolen2 právními p!edpisy pro poskytování kompenzace ve*ve!ejné doprav' a*obvykl2 v*daném odv'tví), kterého nem.1e 
ovládaná osoba vzhledem k*v23i kompenzace vynucené ovládající osobou dosáhnout.

Újma vzniklá v*d.sledku nedostate$né v23e smluvní kompenzace poskytované za*zaji3t'ní dopravní obslu1nosti ovládanou 
osobou není ovládané osob' nijak nahrazena. Vzhledem k*tomu, 1e jedin2m akcioná!em ovládané osoby je práv' ovládající 
osoba, povinnost nahradit újmu dal3ím akcioná!.m ovládané osoby ve*smyslu § )# odst. & zákona o*obchodních korpora-
cích z*podstaty v'ci nevzniká.

V*rámci obchodní $innosti ovládané spole$nosti dochází i*ke*vzniku dal3ích smluvních vztah. mezi ovládanou osobou, ovlá-
dající osobou a*dal3ími ovládan2mi osobami. Tyto smluvní vztahy byly uzav!eny za*obvykl2ch obchodních podmínek, p!i$em1 
sjednaná a*poskytnutá pln'ní nebo protipln'ní odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku. 

%. ZHODNOCENÍ V'HOD A!NEV'HOD 

plynoucích ze vztah) mezi propojen9mi osobami a$uvedení toho, zda p&evládají v9hody nebo nev9hody a$jaká z$toho 
pro ovládanou osobu plynou rizika

P!i uvá1ení v2hod a*nev2hod plynoucích ze vztah. mezi propojen2mi osobami je t!eba posoudit zejména vztah k*ovlá-
dající osob' – statutárnímu m'stu Pardubice. Ovládající osoba na*jedné stran' nutí ovládanou osobu uzavírat smluvní 
vztah za*podmínek, za*nich1 ovládané osob' vzniká újma v*podob' nemo1nosti dosahovat p!im'!eného zisku. Tato 
újma je v3ak vyrovnávána skute$ností, 1e ovládaná osoba má zaji3t'n v2kon $innosti, která je hlavním p!edm'tem 
jejího podnikání (provozování silni$ní osobní dopravy a*trolejbusové drá1ní dopravy) i*bez sout'1ení s*jin2mi subjekty 
na*trhu.

Za* situace, kdy ovládající osoba je sou$asn' jedin2m akcioná!em ovládané osoby, nelze pova1ovat skute$nost, 1e 
spole$nost nem.1e kv.li omezené v23i kompenzace vytvá!et zisk, kter2 by mohl b2t rozd'len formou dividendy akci-
oná!.m, za*podstatnou nev2hodu plynoucí ze vztah. mezi propojen2mi osobami. Jakkoliv je ovládající osoba podni-
katelem, dosahování zisku není hlavním ú$elem, za*ním1 byla ovládaná osoba zalo1ena. Nedostatek vlastních zdroj. 
spole$nosti pro obnovu majetku a*rozvoj $innosti je v*sou$asné dob' vyva1ován mo1ností získat pro projekty v*oboru 
hlavní $innosti ovládané osoby dotace zejména z*dota$ních program. Evropské unie. 7áste$n' byla pot!eba prost!edk. 
pro investice do*rozvoje majetku ovládané osoby ji1 v*uplynulém ú$etním období !e3ena nav23ením základního kapitálu 
ovládané osoby ovládající osobou. Do*budoucna p!iná3í dlouhodobé nevytvá!ení podstatn'j3ího zisku ovládané osob' 
riziko, 1e v*budoucnu nebude schopna obnovovat sv.j majetek z*vlastních zdroj.. Do*budoucna tak bude patrn' nutné, 
aby kompenzace za*poskytování ve!ejn2ch slu1eb v*doprav' vycházela z*kalkulace zahrnující té1 p!im'!en2 zisk, even-
tuáln' aby byly prost!edky pro rozvoj spole$nosti poskytnuty nav23ením základního kapitálu.

Celkov' lze tedy uzav!ít, 1e ve*vztahu mezi ovládající a*ovládanou osobou p!eva1ují v2hody, nebo6 tento vztah zaji36uje 
ovládané osob' jistotu v2konu hlavní $innosti a*tím i* jistotu existence. Nev2hody ze vztahu plynoucí se v*kontextu 
skute$nosti, 1e ovládající osoba je jedin2m akcioná!em ovládané osoby, a*1e existují alternativní mo1nosti pro financo-
vání investi$ních v2daj., nejeví jako podstatné.
Ze vztah. k*dal3ím propojen2m osobám neplynou ovládané osob' 1ádné v2hody ani nev2hody.

Sestaveno dne: #%. (. &0&0
Sestavil: Martin Slezák



Rozvaha

B



 B — Rozvaha(&



 B — Rozvaha(!



V2kaz zisku a!ztráty

C



 C — V)kaz zisku a!ztráty(#



Zpráva nezávislého 
auditora

D



 D — Zpráva nezávislého auditora"%



 D — Zpráva nezávislého auditora"!



Zpráva o!+innosti
dozor+í rady

E



 E — Zpráva o!"innosti dozor"í rady"#

ZPRÁVA O!#INNOSTI DOZOR#Í RADY SPOLE#NOSTI ZA!ROK ,7&4

Dozor$í rada se v*roce &0#- scházela ve*slo1ení Ing.*Martin Moj1í3 v*pozici p!edsedy, Ing.*Martin Kolovratník, Ing.*Petr 
Nachtigall, PhD, Ing.*Ji!í Hájek a*paní Zdenka Ku$erová, jako $lenové dozor$í rady. 

Dozor$í rada se v* roce &0#- se3la na* $ty!ech jednáních, z* nich1 to poslední bylo spole$né s* p!edstavenstvem 
spole$nosti. 

Vzhledem k*vypl2vající zákonné povinnosti z!ídila v*roce &0#- dozor$í rada sv.j nov2 poradní orgán, kter2m se stal 
V2bor pro audit na3í akciové spole$nosti. Ten byl valnou hromadou jmenován usnesením ze dne #(. (. &0#- ve*slo1ení 
Ing.*Jana Letá$ková, MBA, Ing.*Petr Bene3 a*Ing.*Martin Moj1í3 z*pozice p!edsedy dozor$í rady. V2bor zapo$al svoji 
$innost &%. (. &0#- s*tím, 1e p!edsedkyní v2boru byla zvolena Ing.*Jana Letá$ková, MBA.

Jednání dozor$í rady se pravideln' ú$astnil místop!edseda p!edstavenstva a*v*rámci sv2ch mo1ností p!edseda p!edsta-
venstva. Ti dozor$í radu podrobn' informovali o*v3ech jednáních p!edstavenstva spole$nosti a*dále o*d.le1it2ch stra-
tegick2ch, ekonomick2ch, finan$ních a*provozních zále1itostech spole$nosti. Dozor$í rada té1 p!ezkoumávala podklady 
k*ve!ejn2m zakázkám vyhla3ovan2m p!edstavenstvem, a*to v$etn' ve!ejn2ch zakázek malého rozsahu. V*neposlední 
!ad' dozor$í rada p!ezkoumávala investi$ní zám'ry, investi$ní strategie a* investi$ní plány. Zejména se jednalo o*ty, 
které m'ly, nebo mají vazbu na* dota$ní tituly plynoucí z* individuálních Evropsk2ch dota$ních fond., $i z* titul. ITI 
Hradecko-pardubické aglomerace. Z*hlediska d.le1itosti pak také projednávala zadávací dokumentace a* rozhodnutí 
zadavatele u*nadlimitních ve!ejn2ch zakázek majících dopady na*dota$ní tituly.

Dále dozor$í rada projednávala finan$ní plán spole$nosti v$etn' programu obnovy a*reprodukce investi$ního majetku, 
plánu oprav a*údr1by majetku a*pln'ní obchodních smluv spole$nosti.

Dozor$í rada se na*v3ech sv2ch zasedáních té1 pr.b'1n' zab2vala díl$ími hospodá!sk2mi v2sledky spole$nosti dosa-
hovan2mi od*po$átku roku, a*to prost!ednictvím $tvrtletních rozbor. hospoda!ení spole$nosti. Dále byla dozor$í rada 
informována o*v3ech d.le1it2ch rozhodnutích p!edstavenstva a*neshledala 1ádné nedostatky. Dozor$í rada tak m'la 
od*p!edstavenstva a*vedení spole$nosti v3echny informace pot!ebné k*v2konu své zákonné kontrolní $innosti p!edsta-
venstva i*samotného d'ní v*akciové spole$nosti.

Na*základ' v3ech skute$ností tedy dozor$í rada spole$nosti DPMP a. s. p!edkládá valné hromad' zprávu o*své $innosti 
za*rok &0#- a*doporu$uje ji valné hromad' spolu s*v2ro$ní zprávou p!ijmout ke*schválení.

Podpisy +len0 dozor+í rady spole+nosti:

Ing.*Martin Moj1í3, p!edseda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing.*Martin Kolovratník, $len . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing.*Petr Nachtigall, PhD, $len . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing.*Ji!í Hájek, $len . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

paní Zdenka Ku$erová, $lenka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V*Pardubicích dne &(. b!ezna &0&0

Stanovisko dozor+í rady k!V2ro+ní zpráv1 za!rok ,7&4

Dozor$í rada na*svém -,. zasedání dne &(. b!ezna &0&0 projednala v2ro$ní zprávu DPMP a. s. v$etn' ú$etní záv'rky 
a*zprávy nezávislého auditora a*doporu$uje valné hromad' akciové spole$nosti Dopravní podnik m'sta Pardubic a. s. 
p!edlo1en2 materiál schválit.

Pardubice dne &(. b!ezna &0&0

Ing.*Martin Moj1í3
p!edseda dozor$í rady DPMP a. s.



Certifikát ISO 477&:,7&%

V2ro$ní zpráva Dopravního podniku m'sta Pardubic a. s.
Grafick2 design: mixage.cz
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BČOV Pardubic a.s. 



ve zkráceném rozsahu
      k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČ

Od: Do:

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Označ. A K T I V A
číslo
řádku

Běžné účetní období

Brutto Korekce Netto

Minulé období

Netto (Rok 2018)

AKTIVA CELKEM A.+B.+C.+D. 001

 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál účty 353 002

 B. Stálá aktiva B.I.+...+B.III. 003

 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1.+...+B.I.x. 004

 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1+...+B.II.x 014

 B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1+...+B.III.x 027

 C. Oběžná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV. 037

 C.I. Zásoby C.I.1+...+C.I.x 038

 C.II. Pohledávky C.II.1+C.II.2.+C.II.3. 046

 C.II.1. Dlouhodobé pohledávky C.II.1.1.+...+C.II.1.x. 047

 C.II.2. Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x. 057

 C.II.3. Časové rozlišení aktiv C.II.3.1+...+C.II.3.x. 068

 C.III. Krátkodobý finanční majetek C.III.1+...+C.III.x. 072

 C.IV. Peněžní prostředky C.IV.1+...+C.IV.x. 075

 D. Časové rozlišení aktiv D.1+...+D.x. 078

. .3 1 1 2 2 0 1 9

1.1.2019 31.12.2019

v tisících Kč

2 6 0 0 8 4 5 9

BČOV Pardubice
a.s., v likvidaci

Pernštýnské nám. 1
Pardubice
530 21

+1 989 +1 989 +1 991

+1 989 +1 989 +1 991

+3 +3 +3

+3 +3 +3

+1 986 +1 986 +1 988

otisk podacího razítka

ROZVAHA



Sestaveno dne: Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka:

Právní forma
účetní jednotky:
Předmět podnikání:

Pozn.:

Označ. P A S I V A
číslo
řádku

Běžné účetní období

Netto

Minulé období

Netto (Rok 2018)

PASIVA CELKEM A.+B.+C.+D. 001

 A. Vlastní kapitál A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI. 002

 A.I. Základní kapitál A.I.1.+...+A.I.x. 003

 A.II. Ážio a kapitálové fondy A.II.1.+...+A.II.x. 007

 A.III. Fondy ze zisku A.III.1.+...+A.III.x. 015

 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) A.IV.1.+...+A.IV.x. 018

 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV -B.-C.-D.-A.VI 021

 A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) účty 432 022

 B.+C. Cizí zdroje B.+C. 023

 B. Rezervy B.1.+...+B.x. 024

 C. Závazky C.I.+C.II.+C.III. 029

 C.I. Dlouhodobé závazky C.I.1.+...+C.I.x. 030

 C.II. Krátkodobé závazky C.II.1.+...+C.II.x. 045

 C.III. Časové rozlišení pasiv C.III.1.+...+C.III.x. 063

 D. Časové rozlišení pasiv D.1.+...+D.x. 066

1.4.2020

a.s. v likvidaci

Shromažďování, úprava a rozvod vody

                 Ing.Miroslav Čada - likvidátor 

+1 989 +1 991
+1 983 +1 988
+2 000 +2 000

+5 +5
-17 -12

-5 -5

+6 +3

+6 +3

+6 +3



      k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČ

Od: Do:

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo
řádku

Skutečnost v účetním období

sledovaném (Rok 2018)

 I. Tržby z prodeje výrobků a služeb účty 601, 602  001

 II. Tržby za prodej zboží účty 604  002

 A. Výkonová spotřeba A.1.+...+A.x.  003

 A.1.      Náklady vynaložené na prodané zboží účty 504  004

 A.2.      Spotřeba materiálu a energie účty 501, 502, 503  005

 A.3.      Služby účty 511, 512, 513, 518  006

 B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) účty 581, 582, 583, 584  007

 C. Aktivace (-) účty 585, 586, 587, 588  008

 D. Osobní náklady D.1.+...+D.x.  009

 D.1.      Mzdové náklady účty 521, 522, 523  010

 D.2.      Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady D.2.1.+D.2.2.  011

 D.2.1.        Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 524, 525, 526  012

 D.2.2.        Ostatní náklady

 E. Úprava hodnot v provozní oblasti E.1.+...+E.x.  014

 E.1.      Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1.+E.1.2.  015

 E.1.1        Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé účty 551, 557  016

 E.1.2        Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné účty 559  017

 E.2.      Úpravy hodnot zásob účty 559  018

 E.3.      Úpravy hodnot pohledávek účty 558, 559  019

 III. Ostatní provozní výnosy III.1.+...+III.x.  020

 III.1.      Tržby z prodaného dlouhodobého majetku účty 641  021

 III.2.      Tržby z prodaného materiálu účty 642  022

 III.3.      Jiné provozní výnosy účty 644, 646, 647, 648, 697  023

 F. Ostatní provozní náklady F.1.+...+F.x.  024

 F.1.      Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku účty 541  025

 F.2.      Prodaný materiál účty 542  026

 F.3.      Daně a poplatky účty 531, 532, 538  027

 F.4.      Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období účty 552, 554, 555  028

 F.5.      Jiné provozní náklady účty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597  029

  * * Provozní výsledek hospodaření (+/-) I.+I.x.+II.+II.x.+III.-A.-B.-C.-D.-E.-F. 030

 IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly IV.1.+...+IV.x.  031

 IV.1.      Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba účty 661, 665  032

 IV.2.      Ostatní výnosy z podílů účty 661, 665  033

 G. Náklady vynaložené na prodané podíly účty 561  034

 V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku V.1.+...+V.x.  035

 V.1.      Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba účty 661, 665  036

 V.2.      Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku účty 661, 665  037

. .3 1 1 2 2 0 1 9

1.1.2019 31.12.2019

v tisících Kč

2 6 0 0 8 4 5 9

BČOV Pardubice
a.s., v likvidaci

Pernštýnské nám. 1
Pardubice
530 21

+3 +3

+3 +3

-3 -3

otisk podacího razítka

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

účty 527, 528  013



Sestaveno dne: Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka:

Právní forma
účetní jednotky:
Předmět podnikání:

Pozn.:

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo
řádku

Skutečnost v účetním období

sledovaném (Rok 2018)

 H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem účty 561, 566  038

 VI. Výnosové úroky a podobné výnosy VI.1.+...+VI.x.  039

 VI.1.      Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba účty 662, 665  040

 VI.2.      Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy účty 662, 665  041

 I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti účty 574, 579  042

 J. Nákladové úroky a podobné náklady J.1.+...+J.x.  043

 J.1.      Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba účty 562  044

 J.2.      Ostatní nákladové úroky a podobné náklady účty 562  045

 VII. Ostatní finanční výnosy účty 661, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 698  046

 K. Ostatní finanční náklady účty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598  047

  * Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K. 048

  ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * 049

 L. Daň z příjmů L.1.+...+L.x.  050

 L.1.      Daň z příjmů splatná účty 591, 593, 595, 599  051

 L.2.      Daň z příjmů odložená (+/-) účty 592  052

  ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** - L. 053

 M. Převod podílu na  výsledku hospodaření společníkům (+/-) účty 596  054

  *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** - M. 055

  * Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.  I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. 056

1.4.2020

a.s. v likvidaci

Shromažďování, úprava a rozvod vody

                 Ing.Miroslav Čada - likvidátor 

+2 +2
-2 -2
-5 -5

-5 -5

-5 -5
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Vodovody a kanalizace 
Pardubice a.s. 



VODOVODY A KANALIZACE

P ,ARDUBICE a.s.

V!RO"NÍ ZPRÁVA

2019

V!RO"NÍ ZPRÁVA

2019



Výroční zpráva 2019 



Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

Teplého 2014, Pardubice 

530 02 

60108631 

Krajský soud v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 999 ke dni 1. 1. 1994 

Zakladatelskou listinou ze dne 12. 10. 1993 ve formě notářského zápisu 

1 Základní údaje 
Obchodní jméno:  

Sídlo:  

PSČ:  

 IČO:  

Zápis v obchodním rejstříku: 

Forma založení:  

Právní forma:  akciová společnost 

Společnost byla založena jako akciová společnost Fondem národního majetku České republiky se sídlem 

v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42 podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem je Fond národního 

majetku ČR, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 2. zákona č. 92/1991 Sb. ve znění 

zákona č. 210/1993 Sb. 

Předmět podnikání dle Stanov akciové společnosti článku 5: 

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

3. Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti

do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad

3,5 tuny

4. Hostinská činnost

5. Vodoinstalatérství, topenářství

6. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Společnost nemá uzavřenou smlouvu s bankou nebo jinou k tomu oprávněnou osobou, jejímž prostřednictvím 

mohou majitelé akcií zdarma uplatňovat svá majetková práva spojená s těmito cennými papíry. 

 Dokumenty a materiály, které jsou uváděny nebo ze kterých jsou čerpány údaje do této výroční zprávy, jsou 

k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese: Teplého 2014, 530 02 Pardubice. 

2 Údaje o základním kapitálu 
Zapsaný základní kapitál společnosti činí   -   1 449 854 000,- Kč a je rozvržen na: 

  1 373 515 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč kmenové akcie s omezenou 

převoditelností 

76 339 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč kmenové akcie bez omezené 

převoditelnosti 

Nezapsaný základní kapitál společnosti činí  -  100 834 660,- Kč.  

Valná hromada společnosti dne 23.5.2019 rozhodla o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. Evidován 

nezapsaný základní kapitál ve výši 100.834.660, - Kč, z uvedené částky bude základní kapitál zvýšen

o 64.628.000, - Kč, částka ve výši 36.196.850,24 Kč bude představovat emisní ážio a 9.809,76 Kč bude jako

přeplatek vrácen společností jednotlivým upisovatelům ve smyslu ustanovení §249 ZOK.
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V roce 2019 byly uzavřeny Smlouvy o upsání akcií mezi společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.        

a upisovateli (Statutární město Pardubice, Město Dašice, Město Sezemice, Město Přelouč, Obec Rozhovice, 

Obec Rokytno, Obec Čeperka, Obec Vyšehněvice, Obec Staré Hradiště, Obec Újezd u Sezemic, Obec Spoji, 

Obec Opatovice n. L.) v celkové výši počtu upsaných akcií 64 628 ks ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, emisní 

kurz akcie ve výši 1.560,08 Kč na každou upsanou akcii.  

Akciová společnost není součástí koncernu a nemá organizační složku v zahraničí, nemá v držení vlastní akcie. 

 Statutární město Pardubice vlastní 42,74 % akcií na jméno s výkonem hlasovacího práva 35 % z celkového počtu 

hlasů připadajících na vydané akcie společnosti. 

Údaje o cenných papírech 
Akcie byly vydány jako kmenové na jméno v podobě listinné. Akcie na jméno s omezenou převoditelností, jakož  

i všechna práva s ní spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti ve 

znění § 12 stanov akciové společnosti.  

Dne 23. 5. 2019 se konala valná hromada společnosti, která schválila: 

- výroční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

- roční účetní závěrku

- návrh na rozdělení zisku

- zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Organizační struktura společnosti: 

Akciová společnost se člení na vedení společnosti a výrobní provozy. 

V čele společnosti v roce 2019 byl ředitel společnosti Ing. Aleš Vavřička. Vedení společnosti tvoří úsek vedení, 

obchodně-ekonomický, výrobní a technický. 

3 Zpráva představenstva o hospodaření, podnikatelské 
činnosti a stavu majetku 

3.1 Strategie hospodářské činnosti 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. je akciovou společností smíšeného typu tj., že je vlastník a provozovatel 

vodohospodářské infrastruktury. Hlavní činností je provozování vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod   

s cílem rozvíjet a udržovat vodohospodářskou infrastrukturu v regionu. Akciová společnost má dominantní 

postavení na trhu v oboru zásobení pitnou vodou z veřejných vodovodů odpovídající svojí kvalitou normě, 

odkanalizování a čištění odpadních vod s vyhovující účinností.  

Akciová společnost v oblasti výzkumu a vývoje nevykazuje žádné aktivity, dodržuje zákonná ustanovení v oblasti 

ochrany životního prostředí i pracovněprávních vztazích. 
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Údaje o hospodaření společnosti (v tis. Kč) 

Údaje o hospodaření společnosti — činnosti  
ROK  

  2019 2018 
Výnosy celkem 752 764 727 229 
v tom: 

- vodné   292 918  273 025 
- stočné 327 982 317 824 
- ostatní výnosy 131 864 136 380 
Náklady celkem 716 609 712 217 

v tom: 
- osobní náklady 187 552 175 856 
- suroviny, materiál, energie, apod. 329 961 341 142 
- odpisy 152 988 154 541 
- ostatní náklady 46 108 40 678 

Výsledek hospodaření před zdaněním 36 155 15 012 

Hodnota celkových nákladů a výnosů ve výše uvedené tabulce je vykazována dle příslušných účetních 

nákladových a výnosových položek. 

3.2 Komentář k vývoji finančního hospodaření
V roce 2019 výnosy dosáhly  752 764 tis. Kč a plán byl splněn na 102 % a jsou vyšší než v roce 2018 o 3,5 %. 

Roční plán tržeb za vodné byl překročen o 2,9 % a za stočné byl překročen o  2,7 %. 

Náklady byly čerpány ve výši 716 609 tis. Kč tj. plnění plánu na 100,5 % a oproti roku 2018 byly náklady vyšší      

o 0,6%.

Za rok 2019 byl vytvořen před zdaněním hospodářský výsledek ve výši  36 155 tis. Kč. 

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významným událostem, které by mohly mít závažný dopad

do hospodářských výsledků společnosti. 

U Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice je vedeno soudní řízení o návrhu na vyslovení 

neplatnosti usnesení valné hromady a o návrhu na určení, že valná hromada dne 23.5.2019 přijala usnesení 

týkající se rozdělení zisku dle návrhu předloženého představenstvem společnosti. 

3.3 Přehled o průměrném přepočteném stavu pracovníků 
a mzdovém vývoji 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl ve sledovaném období 286 osob. Oproti roku 2018 došlo k navýšení 
o 4 osoby.  

Kategorie 2019 2018

D 189 186
THP 97 96
CELKEM 286  282  

Mzdové prostředky včetně ostatních osobních nákladů a odměn statutárních orgánů byly čerpány v objemu     

135 091 tis. Kč. 
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3.4 Komentář k vývoji zisku
V roce 2019 byl vytvořen hospodářský výsledek před zdaněním v celkové výši 36 155 tis. Kč, odložená daň      

ve výši 6 334 tis. Kč, daň z příjmu právnických osob ve výši 2 108 tis. Kč.  Výsledek hospodaření po zdanění 

ve výši  27 713 tis. Kč. 

3.5 Údaje o finanční situaci 
Vzhledem k charakteru rozhodující hospodářské činnosti jsou výnosy akciové společnosti limitovány množstvím 

spotřeby dodávaných a odváděných vod a jejich cenou. Veškeré závazky jsou hrazeny ve stanovených lhůtách. 

Přehled závazků a pohledávek je uveden v „Účetní závěrce sestavené podle českých účetních standardů“       

za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 

Účetní závěrka sestavená podle českých účetních standardů
Auditorem ověřená účetní závěrka v rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát, cash flow, výkazu změn ve vlastním 

kapitálu za dvě účetní období včetně komentáře je uvedena v příloze výroční zprávy. Za ověření účetní závěrky 

za rok 2019 činily náklady na odměnu auditorovi 79 tis. Kč bez DPH. 

Přehled o změnách vlastního kapitálu za poslední dvě účetní období (v tis. Kč)

Změny ve vlastním kapitálu ROK 
2019 2018

Zapsaný základní kapitál 1 449 854 1 449 854 
Nezapsaný základní kapitál (změny základního kapitálu) 100 835 
Emisní ážio 8 8
Kapitálové fondy 394 349 394 349 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 0 0 
Zákonný rezervní fond 71 938 71 938 
Statutární a ostatní fondy 334 657 334 657 
Nerozdělený zisk/ztráta minulých let (kumulované zisky/ztráty) 11 089 0 
Výsledek hospodaření běžného úč. období 27 713 11 089 
Vlastní kapitál celkem 2 390 443 2 261 895 
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4 Výroba a odbytové podmínky 

4.1 Výroba a rozvod vody 
Výroba vody na jednotlivých zdrojích byla realizována v potřebných množstvích tak, aby byla zajištěna dodávka 

vody na jednotlivých vodovodech co do množství a kvality. Ve skupinovém vodovodu Pardubice byla výroba na 

vlastních zdrojích koordinována ve smyslu jednání a dohody uzavřené mezi Vodárenskou společností Chrudim, 

a.s. a Královéhradeckou provozní, a.s. a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

 Na vlastních zdrojích bylo vyrobeno 6 295 tis. m3 pitné vody. Od Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. bylo 

převzato 2 511 tis. m3 pitné vody. Královéhradecká provozní, a.s. odebrala  300 tis. m3 a současně  předala 240 

tis. m3. Společnost VODOS s.r.o. Kolín  ( od 1.10.2019 Energie AG Kolín a.s. ) odebrala 126 tis. m3 a akciová 

společnost Synthesia, a.s. odebrala 159 tis. m3. Kvalita vyrobené a dodávané pitné vody odpovídá požadavkům 

vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb. 

Na provozovanou vodovodní síť je napojeno 36 980 ks vodovodních přípojek. Tyto vodovodní přípojky zásobují 

164 779 obyvatel, tj. 96,8 % obyvatel bývalého okresu Pardubice.  

4.2 Voda fakturovaná 
V roce 2019 bylo fakturováno celkem 7 270  tis. m3, a to v následujícím členění: 

domácnosti 5 176 tis. m3  

ostatní 2  094 tis. m3 

Oproti roku předchozímu došlo ke snížení  o 14 tis. m3. Fakturace domácností se zvýšila o 34 tis. m3. Pro ostatní 

odběratele (průmysl, zemědělství a ostatní) bylo fakturováno o 49 tis. m3 méně  než v roce 2018.   

Specifické množství vody fakturované domácnostem je 86,0 l/osoba/den.  

4.3 Voda nefakturovaná a ztráty ve vodovodní síti 
Množství vody  nefakturované v roce 2019 bylo  1 189 tis. m3 . 

Ztráty vody v trubní síti dosáhly hodnoty 11,14 %, tj. 942 tis. m3.  

Celorepublikový průměr hodnoty ztrát v trubní síti v roce 2018 byl  15,8 % ( Vodovody a kanalizace České 

republiky 2018, Ministerstvo zemědělství).  
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rok voda
realizovaná 

voda 
fakturovaná  

voda 
fakturovaná 
obyvatelstvo  

voda fakturovaná 
ostatní 

voda 
nefakturovaná 

tis. m3 tis. m3 tis. m3 tis. m3 tis. m3 

2006 9 250 7 569 5 135 2 434 1 681 
2007 9 258 7 703 5 216 2 486 1 556 
2008 9 003 7 526 5 087 2 439 1 477 
2009 9 050 7 495 5 143 2 352 1 555 
2010 9 527 7 447 5 144 2 303 2 080 
2011 8 771 7 070 5 095 1 975 1 701 
2012 8 451 7 086 5 134 1 952 1 365 
2013 8 023 6 901 4 990 1 911 1 122 
2014 8 014 6 813 4 928 1 885 1 201 
2015 8 337 7 032 5 009 2 023 1 305 
2016      8 584 7 129 5 046 2 083 1 455 
2017 8 677 7 167 5 063 2 104 1 510 
2018 8 768 7 284 5 142 2 142 1 484 
2019 8 459 7 270 5 176 2 094 1 189 

4.4 Voda odkanalizovaná 
V roce 2019 bylo odkanalizováno celkem 7 809 tis. m3, a to v následujícím členění: 

domácnosti  4 261  tis. m3 

ostatní (bez vody srážkové) 2  149 tis. m3 

voda srážková  1  391 tis. m3 

 odpadní voda převzatá ( Vinařice )      8 tis. m3  

Veškeré odpadní vody jsou čištěny na čistírnách odpadních vod s vyhovující účinností. 

Množství odkanalizované vody v roce 2019 se zvýšilo  o 111 tis. m3, tj.  1,44 % proti roku 2018. 
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Rozdíly ve srovnání s předcházejícím rokem v jednotlivých kategoriích jsou následující:  

domácnosti  zvýšení o 9 tis. m3  

ostatní (bez vody srážkové) zvýšení o 104 tis. m3  

srážková voda  snížení o 3 tis. m3  

BČOV Pardubice 
Na BČOV Pardubice se čistí odpadní vody ze skupinové kanalizace Pardubice a průmyslové odpadní vody 

z kanalizace pro veřejnou potřebu společnosti Synthesia. Na BČOV Pardubice se vyčistilo celkem 11 326 tis. m3 

odpadních vod včetně dešťových. Z tohoto množství připadá na městské odpadní vody 9 074 tis. m3. 

Vývoj odkanalizované a čištěné vody 
Společnost k 31. 12. 2019 provozovala 730 km kanalizační sítě, na kterou je napojeno 24 224 ks kanalizačních 

přípojek. Tyto kanalizační přípojky odvádějí odpadní vody od 132 302, tj. 77,4 % obyvatel bývalého okresu 

Pardubice.  
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rok celkem domácnosti ostatní srážková
tis. m3 tis. m3 tis. m3 tis. m3 

2006 8 308 4 255 2 566 1 487 
2007 8 289 4 312 2 634 1 343 
2008 8 013 4 179 2 509 1 325 
2009 8 148 4 263 2 462 1 423 
2010 8 427 4 306 2 678 1 443 
2011 8 297 4 301 2 561 1 435 
2012 8 132 4 327 2 344 1 461 
2013 7 882 4 222 2 205 1 455 
2014 7 682 4 171 2 072 1 437 
2015 7 680 4 200 2 046 1 429 
2016 7 739 4 215 2 115 1 404 
 2017        7 762 4 226 2 132 1 398 
2018 7 698 4 252 2 045 1 394 
2019 7 809 4 261 2 149 1 391 

10



5 Investiční výstavba 

5.1 Přehled investiční výstavby a jejího financování 
Pořízení dlouhodobého majetku v letech 2019  a  2018 (v tis. Kč)  

Pořízení dlouhodobého 
majetku          Rok 2019      Rok 2018 

pořízeno          pořízeno 
   dotace 

1 Stavební práce 41 470 73 167 
2 Projekty, inženýrská činnost 2 675 2 459 

3 
Movitý majetek (DM (tlakosací kanalizační vozidlo 9 304
tis. Kč, minirypadlo, 859 tis. Kč, ost. movitý majetek) 13 453 17 952 

4 Skupinový vodovod Holicko (dotační akce) 10 92
5 Kanalizace a ČOV Horní Jelení (dotační akce) 7 7
6 Dary  (dlouhodobý majetek - Prodloužení vod. a tlak. 

kanal. Staré Ždánice, ZTV pro 5 rod.domků Býšť, vod. 
Pohřebačka, kan. Pohřebačka, ČS odpad.vod 
Pohřebačka, prodloužení inž.sítí Staré Čívice) 3 952 5 545 

7 Sanace SN 13 BČOV  4 299 0 
8  Likvidace kapalných odpadů BČOV 249 0
9 Skupinový vodovod Holicko II. 22 392 21 838 

10 
Elektromobily (dotační akce), vratka dotace v roce 2019
ve výši 38.189,20 Kč 38 -38   0 

11 Úpravy administrativní budovy  788 39

12 
Investice realizované  vlastními pracovníky (aktivace) -
výstavba vodovodů 0 221

   13 Kanalizace Dašice – Zminný  (dotační akce)   5 987  3 527 8 170 

14 
Zajištění kvality pitné vody pro skupinový vodovod
Přelouč (rekonstrukce ÚV Mokošín, dotační akce) 58 793   21 318 84 407 

15 
Splašková kanalizace Škudly – Lhota pod Přel. (dotační
akce) 5 609   7 167 12 122 

   16 

Odstranění zápachu ze zakryté aer. nádrže a odstr. 
zápachu z objektu česlovny na ČOV Pardubice (dotační 
akce - v roce 2019 byl majetek i současně zařazen) 0 2 450 4 400 

17 Pardubice, Opočínek – kanalizace (dotační akce) 207 736
18 Zastřešení nádrže BČOV 464 865
19 Úpravy střediska elektro 0 2 520
20 Zpevněné plochy areál VAK 0 58
21 Intenzifikace ÚV Hrobice (prameniště I.) 424 0 

22 Intenzifikace ÚV Hrobice (prameniště II.) 316 0 

23 Intenzifikace  ÚV Hrobice (prameniště  III.) 6 417 0 

24 Pozemky (k.ú. Rybitví, k.ú. Pardubice) 0 1 066

25 
Zmařené investice (spl. kanalizace Kostěnice, vodovod 
Dolní edice, kanalizace Holubova Holice v roce 2019) - 312 - 238

26 
Nehmotný majetek (SW HG, SW GIST, SW Flowmon,
SW pro hydraulické modelování) 5 090 2 797 
Pořízení dlouhodobého majetku celkem 172 328 34 424 238 223 
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5.2 Přehled zahajovaných a realizovaných staveb 

Zajištění kvality pitné vody pro skupinový vodovod Přelouč (rekonstrukce ÚV Mokošín) 

Zahájení stavby: 12.9.2017 
Dokončení stavby: 31.7.2019   

Za rok 2019 bylo profinancováno: 58 793 tis. Kč 
Celková profinancovaná částka k 31.12.2019 včetně odečtené dotace  je 86 882 tis. Kč 

Text: V rámci této stavby byla provedena rekonstrukce úpravny vody, stávajícího přivaděče Brloh, Jankovice 
vyvložkováním stávajícího potrubí, včetně výměny technologie na vrtech V2 a V3, výstavba nových 
zahušťovacích nádrží, demolice části stávajících kalových polí a oprava zbylých, včetně úprav příjezdové 
komunikace. Zároveň byla provedena rekonstrukce souvisejících vodojemů. Stavba byla spolufinancována 
s pomocí dotace ze SFŽP. 

Splašková kanalizace Škudly – Lhota pod Přeloučí 

Zahájení stavby: 20.7.2017 
Dokončení stavby: 30.6.2019   

Za rok 2019 bylo profinancováno: 5 609 tis. Kč 
Celková profinancovaná částka k 31.12.2019 včetně odečtené dotace je 10 091 tis. Kč 

Text: Jednalo se o výstavbu gravitační oddílné splaškové kanalizace, která bude sloužit pro odvedení 
splaškových vod od jednotlivých producentů z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí. Stavba je spolufinancována 
s pomocí dotace ze SFŽP. 

Kanalizace Dašice – Zminný 

Zahájení stavby: 20.7.2017  
Dokončení stavby: 31.7.2019  

Za rok 2019 bylo profinancováno: 5 987 tis. Kč 
Celková profinancovaná částka k 31.12.2019 včetně odečtené dotace je 7 203 tis. Kč 

Text: Tato stavební akce spočívala v provedení stavebních prací v souvislosti s výstavbou gravitační oddílné 
splaškové kanalizace s možností napojení přilehlých nemovitostí a vytvoření podmínek pro připojení plánované 
zástavby v místní části Zminný a Malolánské. Stavba je spolufinancována s pomocí dotace ze SFŽP. 

Další realizované stavby  - financované v roce 2019 

Skupinový vodovod Holicko II. - úsek Dašice – Lány u Dašic  22 392 tis. Kč 

VO Dašice – Komárov  5 441 tis. Kč 

Rekonstrukce PSOV Sezemice – Počáply 6 300 tis. Kč 
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6 Opravy dodavatelské  
V roce 2019 bylo vynaloženo na dodavatelské opravy celkem 88 184tis. Kč. 

Práce na opravách byly prováděny na základě uzavřených smluv o dílo se zhotoviteli vybranými na základě 
výsledků výběrového řízení. 

Na opravy vodárenských zařízení bylo vynaloženo  32 262 tis. Kč. 
Opravy kanalizací a ČOV byly provedeny v objemu   49 904tis. Kč. 
Opravy na ostatních činnostech činily  6 018 tis. Kč. 

Přehled vybraných dodavatelských oprav: 

Přehled vybraných dodavatelských oprav vodovodů 

Pardubice, ul.Mikulovická 3 671 tis. Kč 

Vodovod Chvaletice 6 032 tis. Kč 

Pardubice, ul. Hrabalova vodovod a kanalizace   13 812 tis. Kč 

Přehled vybraných dodavatelských oprav kanalizací : 

Pardubice, ul. Kostelní 5 264 tis. Kč 

Pardubice, ul. Sezemická 5 679 tis. Kč 

Pardubice, stoka  4 745 tis. Kč 

Nad rámec dodavatelských oprav byly vlastními pracovníky provedeny práce na údržbě a opravách ve výši  

60 278 tis. Kč, z toho na vodovodech 42 591 tis. Kč, na kanalizacích 17 687tis. Kč. 

7  Komentář k vývoji zadluženosti  
Akciová společnost měla k 31. 12. 2019 závazky z titulu úvěrů a půjček na financování investiční výstavby 

v celkové výši 169 903 tis. Kč (rozpis splátek závazků na financování investičních akcí je uveden v „Účetní 

závěrce za rok 2019“ jako nedílná součást výroční zprávy 2019). 

1. Závazky ke státnímu rozpočtu ČR ve výši 2 035  tis. Kč.

Tyto závazky jsou postupně splatné až do roku 2021. Jedná se především o závazky z titulu návratných

finančních výpomocí a „zvýhodněných“ úvěrů se státní zárukou na investiční akce (Technická obnova

vodovodu Přelouč).

2. Závazek – úvěr ČSOB, a.s. na nákup BČOV ve výši 115 044 tis. Kč (dle smlouvy o úvěru ze dne

21. 10. 2009 se splatností do roku 2025).

3. Závazek – úvěr ČSOB, a.s. na financování investiční akce „Skupinový projekt Labe – Loučná“ ve výši

52 824  tis. Kč se splatností do roku 2026.
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8 Komentář k vývoji pohledávek 
Pohledávky z obchodního vztahů (netto) činí k 31.12.2019   67 785  tis. Kč 

V tom: ve lhůtě splatnosti  61 524 tis. Kč 

po lhůtě splatnosti  6 261 tis. Kč 

Obchodní pohledávky tvoří zejména neuhrazené vyfakturované částky odběratelům za vodné, stočné a srážkové 

vody. K obchodním pohledávkám za odběrateli po lhůtě splatnosti byly vytvořeny opravné položky k 31. 12. 2019 

ve výši 2 526 tis. Kč (jedná se především o pohledávky za odběrateli v insolvenčním a soudním řízení). 

 9 Hospodářská a finanční situace v roce 2020 

Plán na rok 2020 navazuje na schválenou cenovou kalkulaci vodného a stočného. Plánuje se kladný hospodářský 

výsledek ve výši 30 653 tis. Kč.  

Hospodářská a finanční situace (v tis. Kč) 
ROK 

2019 2020
Skutečnost Plán

Výnosy celkem 752 764 770 809 
Náklady celkem 716 609 740 156 
Výsledek hospodaření před zdaněním 36 155 30 653 
Tržby vodné 292 918 304 805 
Tržby stočné 327 982 332 450 
Kalkulovaná cena vodného za 1 m3 bez DPH v Kč 39,04 41,66
Kalkulovaná cena stočného za 1 m3 bez DPH v Kč 42,26 44,--
Dodavatelské opravy a udržování majetku 88 184 105 000 

I pro další výhledové roky lze předpokládat plán hospodaření s kladným hospodářským výsledkem při úměrném 

zvyšování výnosů a nákladů v rámci cenové politiky akciové společnosti a v souladu s Výměrem MF ČR

o věcném usměrňování cen.

Plán investiční výstavby na rok 2020 byl zpracován na základě znalostí jednání na MŽP a SFŽPČR s prioritou 

využití dotačních fondů EU při výstavbě vodohospodářské infrastruktury. Do plánu byly zahrnuty investiční 

požadavky měst a obcí, zejména pokud se týká koordinace těchto staveb s rekonstrukcí komunikací.  Dále byly 

při návrhu plánu zařazeny akce, které řeší zvýšení kapacity vodních zdrojů a zlepšení kvality pitné vody.  

V oblasti zásobení pitnou vodou jsou prioritou tyto akce:  

- Vodárenská soustava Východní Čechy

- Zajištění kvality pitné vody pro skupinový vodovod Přelouč

- Skupinový vodovod Holicko II.

- Zajištění kapacity a kvality pro skupinový vodovod Pardubice - intenzifikace úpravny vody Hrobice

- Vodní zdroj Nemošice
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V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod jsou prioritou tyto akce:  

- Kanalizace Opočínek

- ČS Černá za Bory

- Rekonstrukce ČOV Záboří nad Labem

- Kanalizace Dašice – Zminný a kanalizace Přelouč, Lhota – Škudly

Dodavatelské opravy v roce 2020 na vodárenských, kanalizačních a ostatních zařízeních jsou plánovány 

v objemu  105 000 tis. Kč a nad rámec dodavatelských oprav se plánuje vlastními pracovníky provedení oprav 

v objemu 55 000 tis. Kč. 
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Údaje o statutárních orgánech akciové společnosti 

Představenstvo

Ing. Martin Charvát předseda představenstva 
nar. 7. 2. 1973, bytem – Rybitevská 699, 533 51 Pardubice – Rosice 
vzdělání: vysokoškolské 
v představenstvu působí od 14. 5. 2015 

Mgr. Ing. Vítězslav Štěpánek  místopředseda představenstva 
nar. 6. 1. 1958, bytem – Erno Košťála 958, 530 12 Pardubice 
vzdělání: vysokoškolské 
v představenstvu působí od 23. 5. 2019 

Ing. Aleš Vavřička místopředseda představenstva 
nar. 14. 2. 1973, bytem – Bartoňova 846, 530 12 Pardubice 
vzdělání: vysokoškolské 
v představenstvu působí od 27. 5. 2011 

Martin Staněk člen představenstva  
nar. 14. 10. 1963, bytem – Jiráskova 309, 533 04 Sezemice 
vzdělání: středoškolské 
v představenstvu působí od 23. 5. 2019 
v dozorčí radě působil od 14. 5. 2015 do 14. 5. 2019 

Jaroslav Kocourek  člen představenstva 
nar. 22. 8. 1947, bytem – Pionýrů 1220, 535 01 Přelouč 
vzdělání: středoškolské 
v představenstvu působí od 23.1. 2003 

Mgr. Ondřej Výborný člen představenstva 
nar. 29. 7. 1980, bytem – kpt. Jaroše 1164, 534 01 Holice 
vzdělání: vysokoškolské 
v představenstvu působí od 23. 5. 2019 

Ing. František Weisbauer člen představenstva 
nar. 9. 9. 1963, bytem – U Josefa 117, 530 09 Pardubice 
vzdělání: vysokoškolské 
v představenstvu působí od 14. 5. 2015 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mgr. Ladislav Effenberk místopředseda představenstva 
nar. 21. 10. 1955, bytem – Dukelská 775, 534 01 Holice 
vzdělání: vysokoškolské 
v představenstvu působil od 24. 2. 2000 do14. 5. 2019 
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Dozorčí rada  

Ing. Josef Fedák  předseda dozorčí rady 
nar. 17. 8. 1953, bytem – K Višňovce 1778, 530 02 Pardubice 
vzdělání: vysokoškolské 
v dozorčí radě působí od 23. 5. 2019 
v představenstvu působil od 5. 6. 2003 do 14. 5. 2019 

Miloš Vlasák místopředseda dozorčí rady 
nar. 8. 6. 1964, bytem – Ostřetín 34, 534 01 
vzdělání: středoškolské 
v dozorčí radě působí od 14. 5. 2015 

Ing. Jana Bílá člen dozorčí rady 
nar. 21. 11. 1967, bytem – Kojice 6, 533 12 
vzdělání: vysokoškolské 
v dozorčí radě působí od 14. 5. 2015 

Ing. Jana Exnerová člen dozorčí rady 
nar. 7. 10. 1961, bytem – Vyšehněvice 31, 533 41 
vzdělání: vysokoškolské 
v dozorčí radě působí od 14. 5. 2015 

Leoš Malina člen dozorčí rady 
nar. 16. 2. 1978, bytem – Brožíkova 435, 530 09 Pardubice 
vzdělání: středoškolské 
v dozorčí radě působí od 23. 5. 2019 

Ing. Zdeňka Marková člen dozorčí rady 
nar. 19. 1. 1956, bytem – Palackého 180, 533 12 Chvaletice 
vzdělání: vysokoškolské 
v dozorčí radě působí od 23. 5. 2019 

Bc. Eva Šmeralová člen dozorčí rady 
nar. 24. 8. 1976, bytem – Veverkova 9, 533 54 Rybitví 
vzdělání: vysokoškolské 
v dozorčí radě působí od 23. 5. 2019 

Iva Vinařová  člen dozorčí rady 
nar. 30. 9. 1951, bytem – Horní Roveň 244, 533 71 Dolní Roveň 
vzdělání: středoškolské 
v dozorčí radě působí od 7. 1. 1998 

Blanka Zaklová  člen dozorčí rady 
nar. 16. 8. 1947, bytem – Obránců míru 147, 533 12 Chvaletice 
vzdělání: středoškolské 
v dozorčí radě působí od 23. 5. 2019 
v představenstvu působila od 27. 5. 2011 do 14. 5. 2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ing. Milan Barták  předseda dozorčí rady  
nar. 30. 5. 1947, bytem – Semín 225, 535 01 Přelouč 
vzdělání: vysokoškolské 
v dozorčí radě působil od 11. 6. 2007 do 14. 5. 2019 
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Ing. Ladislav Štěpánek místopředseda dozorčí rady 
nar. 8. 11. 1958, bytem – Šípkova 72,533 41 Lázně Bohdaneč 
vzdělání: vysokoškolské 
v dozorčí radě působil od 14. 5. 2015 do 14. 5. 2019 

Ing. Jindřich Janko člen dozorčí rady 
nar. 6. 4. 1952, bytem – Svojšice 38, 533 62 Svojšice 
vzdělání: vysokoškolské 
v dozorčí radě působil od 7. 1. 1998 do 14. 5. 2019 

Mgr. Libor Malý člen dozorčí rady 
nar. 1. 4. 1961, bytem – nábř. Závodu Míru 2739, 530 02 Pardubice 
vzdělání: vysokoškolské 
v dozorčí radě působil od 14. 5. 2015 do 14. 5. 2019 

Výbor pro audit 

Ing. Antonín Fejfar  předseda výboru pro audit 
nar. 23. 12. 1947, bytem – Na Výsluní 277, Srch, 533 52 St. 
Hradiště 
vzdělání: vysokoškolské 
ve výboru pro audit působí od 28. 4. 2017 

Ing. Jana Bílá člen výboru pro audit 
nar. 21. 11. 1967, bytem – Kojice 6, 533 12 Chvaletice 
vzdělání: vysokoškolské 
ve výboru pro audit působí od 28. 4. 2017 

Ing. Jana Exnerová člen výboru pro audit 
nar. 7. 10. 1961, bytem – Vyšehněvice 31, 533 41 Lázně Bohdaneč 
vzdělání: vysokoškolské 
ve výboru pro audit působí od 28. 4. 2017 
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Funkční období představenstva a dozorčí rady je čtyřleté. S ukončením funkce nejsou spojeny žádné výhody. 

Valná hromada společnosti schvaluje členům představenstva a dozorčí rady smlouvu o výkonu funkce a výši 

jejich odměn.  

Za výkon funkce bylo v roce 2019 členům představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit akciové společnosti 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. vyplaceno v Kč: 

Statutární orgány společnosti Odměny Tantiémy CELKEM 
Představenstvo 535 270 0 535 270 
Dozorčí rada 494 720 0 494 720 
Výbor pro audit 42 000 0 42 000 
CELKEM 1 071 990 0 1 071 990 

Členům představenstva a dozorčí rady náleží měsíční odměny, o kterých na návrh představenstva rozhoduje     

v souladu s příslušnými právními předpisy a směrnicemi valná hromada. 

V souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nejsou těm členům představenstva a dozorčí rady 

společnosti, kteří jsou veřejnými činiteli, odměny s účinností od 1. 1. 2007 vypláceny. 

Společnost neeviduje žádné půjčky, záruky úvěrů, a jiná podobná plnění poskytnutá členům představenstva      

a dozorčí rady společnosti. 

Prohlašujeme, že žádný z členů představenstva, dozorčí rady společnosti nebyl v uplynulých 5 letech odsouzen 

pro trestný čin ani čin majetkové povahy. Nebyl spojován s likvidací, konkurzními řízeními či správou jiných 

právnických osob. Zároveň proti nim nebylo vedeno žádné veřejné obvinění. Dále prohlašují, že si nejsou vědomi 

možných střetů zájmů mezi povinnostmi členů správních, řídících a dozorčích orgánů a vrcholových manažérů   

k emitentovi a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi. Prohlašují, že splňují odbornou způsobilost pro 

výkon zastávané funkce. 

Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti. 

V Pardubicích dne 28. 2. 2020 

 Ing. Martin Charvát 

předseda představenstva Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 
Společnost VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. 

k 31. 12. 2019 

Zpráva je zpracována v souladu s § 80 - § 88 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále též „ZOK“). Údaje zprávy vycházejí z účetních 
písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, 
které má účetní jednotka k dispozici. Zpráva je zpracována za účetní období začínající dnem 1. ledna 2019 
a končící dnem 31. prosince 2019. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není 
uvedeno jinak. 

Obsah zprávy: 

1. Podrobný popis propojených osob
1. 1. Základní údaje o účetní jednotce
1. 2. Organizační struktura (§ 82/2/a ZOK)
1. 3.   Struktura vztahů mezi propojenými osobami (§ 82/2/a ZOK)
1. 4. Úloha společnosti v této struktuře (§ 82/2/b ZOK)
1. 5. Způsob a prostředky ovládání společnosti (§ 82/2/c ZOK)

2. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období (§ 82/2/d ZOK)

3. Přehled vzájemných smluv uzavřených mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi
osobami ovládanými (§ 82/2/e ZOK)

4. Posouzení toho, zda ovládané osobě vznikla újma, a posouzení jejího případného vyrovnání
(§ 82/2/f ZOK)

5. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami (§ 82/4 ZOK)
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1. PODROBNÝ POPIS PROPOJENÝCH OSOB

1.1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
Sídlo:  Teplého 201, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
Právní forma: Akciová společnost 
IČ: 60108631
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1527 

1.2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Ovládající osoba: 

Statutární město Pardubice 
Sídlo: Pernštýnské nám. 1, Pardubice 530 21 
IČ: 002 74 046      
Podíl v účetní jednotce: 42,74 % základního kapitálu, 35 % hlasovacích práv 
Podíl v ostatních jednotkách: 

100 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti BČOV Pardubice a.s. 
100 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s.  
100 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
100 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti Služby města Pardubic a.s. 
66 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 
51,54 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti Dostihový spolek a.s.  
73,59 % základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. 
0% základního kapitálu i hlasovacích práv ve společnosti SmP - Odpady a.s. 
Poznámka: 
Ovládající osoba (statutární město Pardubice) má 100 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech 
společnosti Služby města Pardubic a.s., která má 100 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech 
společnosti SmP - Odpady a.s. Statutární město Pardubice tak může nepřímo (prostřednictvím společnosti Služby 
města Pardubic a.s. a jejího statutárního orgánu) uplatňovat rozhodující vliv ve společnosti SmP – Odpady a.s.
(§ 74 odst. 1 ZOK) a může prosadit jmenování nebo odvolání členů statutárního a kontrolního orgánu společnosti
SmP – Odpady a.s. (§ 75 odst. 1 ZOK).

Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou: 

BČOV Pardubice a.s.  
Sídlo: Pardubice, Pernštýnské nám. 1,  
IČ: 26 00 84 59 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2372  
Podíl v účetní jednotce: není 
Podíl v ostatních jednotkách: nejsou 

Rozvojový fond Pardubice a.s.  
Sídlo: třída Míru 90, Zelené předměstí, Pardubice, PSČ 530 02 
IČ: 25 29 14 08 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1822 
Podíl v účetní jednotce: není 
Podíl v ostatních jednotkách: nejsou 

Nadace pro rozvoj města Pardubic 
Sídlo: Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 
IČ: 46495801 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl N, vložka 87 
Podíl v účetní jednotce: není 
Podíl v ostatních jednotkách: nejsou 
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Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
Sídlo: Teplého 2141, Zelené Předměstí, 532 20 Pardubice 
Právní forma: Akciová společnost 
IČ: 632 17 066
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1241 
Podíl v účetní jednotce: není 
Podíl v ostatních jednotkách: nejsou 

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 
Sídlo: Pražská 179, Popkovice, Pardubice 6, PSČ 530 06  
IČ: 48 15 49 38 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 915 
Podíl v účetní jednotce: není 
Podíl v ostatních jednotkách: nejsou 

Dostihový spolek a.s.    
Sídlo: Pražská 607, Pardubice, PSČ 530 02  
IČ: 48 15 51 10 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 918 
Podíl v účetní jednotce: není 
Podíl v ostatních jednotkách: nejsou 

Služby města Pardubic a.s. 
Sídlo:  Hůrka 1803, Pardubice, PSČ 530 12 
IČ:  252 62 572 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1527  
Podíl v účetní jednotce: není 
Podíl v ostatních jednotkách: nejsou 

SmP – Odpady a.s. 
Sídlo: Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice,  
IČ: 275 47 230 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2804 
Podíl v účetní jednotce: není 
Podíl v ostatních jednotkách: nejsou 

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. 
Sídlo: Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice,  
IČ: 601 12 476 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2804 
Podíl v účetní jednotce: není 
Podíl v ostatních jednotkách: nejsou 

1.3. STRUKTURA VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI  
Ovládající osoba (statutární město Pardubice) ovládá ovládané osoby prostřednictvím svých majetkových podílů 
v jednotlivých osobách. Ve všech ovládaných osobách vyjma společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. tak 
ovládající osoba může prosadit jmenování, volbu a odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho 
členem, nebo členem dozorčího orgánu. Ve společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice pak ovládající osoba může 
prosadit jmenování, volbu a odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, nebo členem 
dozorčího orgánu postupováním ve shodě s dalšími akcionáři společnosti. Všichni členové orgánů ovládaných osob, 
v nichž má ovládající osoba nebo jí ovládaná osoba podíl 100 %, byli do orgánů ovládaných společností zvoleni 
rozhodnutím jediného akcionáře příslušné obchodní společnosti na základě návrhu Zastupitelstva města Pardubic 
v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích) v platném znění. Členové 
orgánů ovládaných osob, v nichž má ovládající osoba menší podíl, byli do orgánů ovládaných osob zvoleni na valné 
hromadě společnosti, přičemž ovládající osoba prosadila část členů orgánů příslušné obchodní společnosti na základě 
návrhu Zastupitelstva města Pardubic v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. (zákon 
o obcích) v platném znění. Členové orgánů nepřímo ovládané osoby SmP – odpady a.s. byli zvoleni rozhodnutím
jediného akcionáře – společnosti Služby města Pardubic a.s., ovládané ovládající osobou.

Vztahy mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, jsou upraveny podle smluv 
uzavřených mezi těmito osobami. 
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1.4. ÚLOHA SPOLEČNOSTI V TÉTO STRUKTUŘE 
Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména dodávkou pitné vody, odváděním a čištěním 
odpadních vod. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti a aktuálním výpisu 
z obchodního rejstříku společnosti. 

1.5. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI 
Ovládající osoba (Statutární město Pardubice) má akcie ovládané osoby (Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.), 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 42,74 % základního kapitálu. Ovládající osoba v pozici akcionáře vykonává svá 
hlasování práva na valné hromadě. Valná hromada má podle § 438 odst. 1 a podle § 448 odst. 2 zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, právo volit a odvolávat veškeré členy představenstva a dozorčí rady, 
přičemž stanovy nesvěřily tuto působnost dozorčí radě ovládané osoby. Podle stanov je počet hlasů ovládající osoby 
při hlasování na valné hromadě omezen, a to tak, že ovládající osoba disponuje nejvýše 35 % hlasů.   

2. PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH V POSLEDNÍM ÚČETNÍM
OBDOBÍ,

která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo 
majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky:

V posledním účetním období, tedy v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 nebyla učiněna žádná jednání na 
popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, které by se týkalo majetku, který přesahuje 10 % 
vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle účetní závěrky. 

3. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV uzavřených mezi osobou ovládanou
a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými:

Přehled vzájemných smluv, případně smluvních vztahů podle objednávek, mezi osobou ovládající     
a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou: 

Statutární město Pardubice – Služby města Pardubic a.s. 
Příkazní smlouva (vedení evidence souboru veřejného osvětlení, vyjádření k investičním akcím, 
odstraňování vozidel) z 21.12.2015 
Smlouva o manipulaci a umísťování dlažebního materiálu 
Příkazní smlouva, dodatek č. 3(provozování veřejných pohřebišť) 
Smlouva o výpůjčce, dodatek č. 1 (provozování veřejných pohřebišť) 
Smlouva o poskytování služeb, dodatek č. 4 (zajištění svícení souboru veřejného osvětlení) 
Smlouva o poskytování služeb, dodatek č.  4 (provoz a údržba světelně signalizačních zařízení) 
Smlouva o poskytování služeb (svoz a odstraňování uhynulých zvířat) 
Smlouva o poskytování služeb (aktualizace pasportu dopravního značení) 
Smlouva o nájmu kompostárny, dodatky č. 1–5 
Smlouva o poskytování služeb, dodatek č. 4(umístění systému varování a vyrozumění obyvatelstva) 
Smlouva o poskytování služeb (provoz protipovodňových zařízení) 
Smlouva o poskytování služeb č. 1015/00049/15, dodatky č. 1–4 (svoz a odstraňování odpadu, provoz 
separačních dvorů) 
Smlouva o poskytování služeb (čištění města) 
Smlouva o poskytování služeb (zimní údržba komunikací) 
Smlouva o poskytování služeb (odstraňování vozidel) 
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Smlouva o poskytování služeb, dodatek č. 3 (hospodaření v lesích) 
Smlouva o poskytnutí služeb (instalace a údržba – květináče Třída Míru, Masaryk. nám.) 
Smlouva o dílo (revitalizace zahrad u škol MO III) 
Smlouva o poskytování služeb (sběr a odstraňování odpadků v lesích) 
Smlouva o poskytování služeb (údržba komunikací) 
Smlouva o poskytování služeb (údržba a provoz objektu Zámeček) 
Smlouva o zpřístupnění a ochraně dat geografického informačního systému 
Smlouvy o umístění reklamního zařízení včetně dodatků 
Smlouva 550/2014 o zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu, dodatky č. 1–6 
Smlouva 432/2014 o zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu (Odbor školství, kultury a sportu), 
dodatek č. 1  
Smlouva 655/2014 o dílo (svoz a likvidace komunálního odpadu – objekty spravované Odborem majetku    
a investic) 
Smlouva 1361/2014 o dílo, dodatky č. 1–7(svoz a likvidace komunálního odpadu – objekty spravované 
Městskou policií Pardubice) 
Smlouva o poskytnutí služby VYN 29/20014(vynáška a zanáška odpadových nádob), dodatky č. 1–5 
Smlouva o výpůjčce (výpůjčka části pozemků k umístění a provozování sběrného dvora v ulici Průmyslová) 
Smlouva o výpůjčce (výpůjčka části pozemků k umístění a provozování sběrného dvora v ulici Lonkova) 
Smlouva o dílo, dodatek č. 1 (sekání veřejné zeleně) 
Smlouva o zajištění péče „Hroby v péči města Pardubic“ 
Smlouva o poskytnutí služeb (Zrcadlo umění 2019) 
Smlouva o reklamě (Zrcadlo umění 2019) 
Smlouva o poskytnutí služeb Podzimní městské slavnosti 2019 
Smlouva o reklamě Podzimní městské slavnosti 2019 
Smlouva o zřízení věcného břemene – VO Podél Labe 
Smlouva o zřízení věcného břemene – VO ul. Jungmannova 
Smlouva o zřízení věcného břemene – VO v ul. Bezdíčkova 
Smlouva o zřízení věcného břemene – VO Ohrazenice 
Smlouva o vzájemné spolupráci (CLV - tř. Míru) 
Smlouva o poskytnutí služeb – Evropské město koní 2020 
Smlouva o reklamě – Evropské město koní 2020Smlouva o údržbě – údržba dráhy a zeleně dostihového 
závodiště Pardubice 
Objednávka – propagace na akci "Dny evropského dědictví 2019" 
Objednávka – sociální pohřeb – Potůčková Věra 
Objednávka – rozptyl s účastí – Špaček Vratislav 
Objednávka – rozptyl s účastí – Šela Libor 
Objednávka – rozptyl s účastí – Skokan Karel 
Objednávka – rozptyl s účastí – David Jiří 
Objednávka – rozptyl s účastí – Banincová Jana 
Objednávka – rozptyl s účastí – Bláha Petr 
Objednávka – sociální pohřeb – Pechánková 
Objednávka – sociální pohřeb – Červený Miroslav 
Objednávka – sociální pohřeb – Ženčúch Miroslav 
Objednávka – sociální pohřeb – Slezák Milan 
Objednávka – sociální pohřeb – Vasserbauer Ivan 
Objednávka – sociální pohřeb – Vu Nhat Le 
Objednávka – sociální pohřeb – Kindelmann Filip 
Objednávka – sociální pohřeb – Vlk Josef 
Objednávka – sociální pohřeb – Blažková Róza 
Objednávka – sociální pohřeb – Nováková Sofie 
Objednávka – sociální pohřeb – Novák Jaroslav 
Objednávka – sociální pohřeb – Vlachá Růžena 
Objednávka – sociální pohřeb – Kaiserová Milena 
Objednávka – sociální pohřeb – Dračková Jindřiška 
Objednávka – sociální pohřeb – Štěchová Jana 
Objednávka – sociální pohřeb – Fabián Josef 
Objednávka – sociální pohřeb – Tobiášek Josef 
Objednávka – sociální pohřeb – Oberlander Jindřich 
Objednávka – sociální pohřeb – Zrůst Miloslav 
Objednávka – sociální pohřeb – Prokůpek Václav 
Objednávka – sociální pohřeb – Šmatláková Marie 
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Objednávka – sociální pohřeb – Bechný Ivan 
Objednávka – kácení a náhradní výsadba U Kamenné vily 
Objednávka – zdokumentování stromů nutných ke kácení 
Objednávka – likvidace vichřice – MŠ Sluneční 
Objednávka – prořezy stromu – ZŠ A.Krause 
Objednávka – plošina – Evropský spolkový dům 
Objednávka – borovice havarijní stav – MŠ Sluneční 
Objednávka – ošetření 5 ks památných dubů – MŠ Závod Míru 
Objednávka – výměna bezpečnostní vazby stromů – MŠ Závod Míru 
Objednávka – náhradní výsadba a následná péče – U Kamenné vily 
Objednávka – ořez větví – Lentilka 
Objednávka – seč kolem cestiček – lesopark Dukla 
Objednávka – výsadba 3 ks dubů – Pražská ul. 
Objednávka – vyřezání akátů – lesopark Dukla 
Objednávka – zálivka – Pražská ul., lesopark Dukla 
Objednávka – výsadba stromů v ul. Gagarinova 
Objednávka – ošetření mlatových cest – lesopark Dukla 
Objednávka – ořezy – ZŠ Gorkého 
Objednávka – údržba pozemků u trati 
Objednávka – odstranění vlajek – Evropský spolkový dům 
Objednávka – odstranění pavučin ze Zelené brány 
Objednávka – kácení – MŠ Kamínek, MŠ Pastelka 
Objednávka – kácení – MŠ Rumunská 
Objednávka – kácení – Lentilka 

Statutární město Pardubice – Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících (na roky 2016 – 2025) včetně dodatků č. 1 a 2  
Služební smlouva (provoz parkovacích automatů) včetně dodatku č. 1 
Smlouvy o nájmu bytů   
Smlouvy o výpůjčce pozemků v místech technické infrastruktury (umístění sociálních zařízení 
a ekologických WC, zastávkových přístřešků, jízdenkového automatu, příslušenství měníren) 
Smlouvy o poskytování zlevněného jízdného pro zaměstnance Městské policie Pardubice (pro rok 2019    
a pro první pololetí 2020) 
Smlouva o umístění převaděče RS, Bělehradská 379 
Kupní smlouva – odběr motorové nafty 
Smlouva o podnájmu nebytových prostor 
Smlouva o zajištění služby placení parkovného prostřednictvím SMS včetně dodatku č. 1 
Dohoda o poskytování elektřiny (MO VI, pro jízdenkový automat) 
Smlouva o poskytování elektřiny (MO II, pro jízdenkový automat) 
Smlouva o poskytování elektřiny (MO VII, pro jízdenkový automat) 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřené mezi ovládající osobou a společností Barth - media, a.s., 
kterým ovládaná osoba k této smlouvě přistoupila 
Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „provozování osobní motorové lodi Arnošt z Pardubic na řece Labi 
v plavebním úseku Srnojedy – Kunětice v roce 2019“ 
Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „provozování zvláštní přepravy osob se sníženou schopností 
pohybu vozidlem upraveným pro přepravu vozíků pro invalidy v roce 2019“ 
Příkazní smlouva – činnost projektového manažera projektu „Inteligentní dopravní systém“ 
Smlouva o výpůjčce – pozemky pro výstavbu trolejbusové trati 
Příkazní smlouva o provozování věžové kolárny 
Smlouva o vypořádání závazku v souvislosti s poskytnutím reklamních ploch 
Smlouva o poskytnutí reklamních ploch 
Smlouva o výpůjčce – pozemky pro zastávkové přístřešky 
Smlouva o umístění reklamních zařízení (CLV) 
Smlouva o upsání akcií 
Kupní smlouva o koupi pozemku pod sociálním zázemím řidičů v Pardubičkách 
Kupní smlouva o koupi pozemku pod sociálním zázemím řidičů v Dražkovicích 
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Statutární město Pardubice – Dostihový spolek a.s.  
Smlouva o poskytnutí dotace D1734/00047/19 
Smlouva o poskytnutí dotace D1734/00013/18 
Smlouva o poskytnutí dotace D1734/00009/18 
Smlouva o poskytnutí dotace D1734/00480/19 
Smlouva o poskytnutí dotace D/01070/19 
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. 07/2019 
Darovací smlouva (usnesení rady obvodu II ze dne 25.11.2019) 
Dohoda o odložení splatnosti nájemného 
Smlouva o poskytnutí služeb (městská policie) 
Smlouva o údržbě OMI-VZMR-2015-002 
Příkazní smlouva 364/2019 
Smlouva o reklamě, propagaci a spolupráci 76/MK/2019 
Smlouva o reklamě, propagaci a spolupráci 107/ES/2019 
Smlouva o užívání prostor 55/PD/2017 
Zástavní smlouva k ochranným známkám v majetku společnosti 
Smlouva o smlouvě budoucí kupní týkající se ochranných známek 
Smlouva o předkupním právu týkající se ochranných známek 
Dohoda o změně závazků ze sml. o půjč. a dod. č. 5 nájemní smlouvy na areál dostihového závodiště 
Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z r. 2012 
Nájemní smlouva 

Statutární město Pardubice – EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 
Smlouva o výpůjčce budov a pozemků vč. dodatku č. 1 

Statutární město Pardubice – HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s. 
Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00487/19 
Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00425/19 
Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00012/19 
Smlouvy o pronájmu bytů 6x 
Smlouva o poskytování reklamních služeb na období 1. 1. 2019 až 30. 4. 2019 
Smlouva o poskytování reklamních služeb na období 1. 5. 2019 až 31. 12. 2019 
Rámcová reklamní smlouva  
Smlouva o zápůjčce, včetně dodatku č. 1 a č. 2 
Smlouva o zápůjčce ze dne 3. 12-. 2019 
Dohoda o změně závazků plynoucích ze smlouvy o půjčce a smluv o zápůjčce, včetně dodatku č. 1 a č. 2 
Uspání akcií z 9. 4. 2019  
Smlouva o započtení pohledávek č. 1 
Smlouva o započtení pohledávek č. 2 
Smlouva o upsání akcií ze dne 11. 12. 2019 

Statutární město Pardubice – Rozvojový fond Pardubice a.s. 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 1. 7. 2002  
Smlouva o výpůjčce – poz. parc. č. 372/8 (10999m2) a p.p. č.4138 (318m2) 
Smlouva o výpůjčce – poz. parc. č. 372/1 (440m2) 
Smlouva o výpůjčce – poz. parc. č. 372/8 (111m2) 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 22. 6. 2010 
Dodatek č. 1 ke sml. o obchodní spolupráci z 30. 7. 2013 („Hodiny s reklamou“) 
Příkazní smlouva o obstarání provozu veřejných WC z 3. 1. 2019 
Smlouva o poskytnutí dotace č. D/00033/19 z 18. 2. 2019 – MFA 
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/00033/19 z 18. 2. 2019 – MFA ze dne 29. 11. 2019 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o užívání ze dne 22. 11. 2007 z 9. 10. 2017, primátorská a městská lóže 
Smlouva o podmínkách provedení stavby ze 7. 11. 2017 
Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu z 29. 12. 2017 
Narovnání ze dne 17. 12. 2019 
Smlouva o upsání akcií (peněžitý vklad ve výši 16 mil. Kč) 
Smlouva o výpůjčce – poz. p. č. 380/1 (3.183 m2) 
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Statutární město Pardubice – Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 
Soubor smluv na dodávku vody a odvádění odpadních a srážkových vod v počtu 354 smluv 
Smlouva o zřízení věcného břemene – bezúplatné „odlehčovací stoka Pce“ (VAK Pardubice, a.s. – 
oprávněný)  
Smlouva o pachtu a provozování vodovodních a kanalizačních řadů 
Smlouva „Sdružení k vytvoření a využívání digitální technické mapy města Pardubic“ 
Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty – Dražkovice  
CS Pardubice – Chrudim – budoucí kupní smlouva a budoucí bezúplatné věcné břemeno  
Smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
Smlouva nájemní  
Smlouva o smlouvě budoucí kupní 
Smlouva o zápůjčce 
Smlouva o reklamě – Městské slavnosti 
Smlouva o upsání akcií 

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice I) - Služby města Pardubic a.s. 
Smlouva o dílo (o zajištění a odstranění akutních závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací) 
Smlouva o poskytování služeb (Přistavování velkoobjemových kontejnerů) 
Smlouva o poskytování služeb, dodatek č. 1 (Výsyp odpadkových košů včetně likvidace komunálního 
odpadu) 
Rámcová smlouva na stavební práce 
Smlouva o dílo, dodatek č. 1 (seč trávy) 
Smlouva 1498/2014 o dílo (svoz a likvidace komunálního odpadu odpadu) - st. MO 
Smlouva o poskytování služeb, dodatek č. 1 a 2 a 3 (Péče a údržba parku Tyršovy sady) 
Smlouva o finanční záruce 
Smlouva o poskytování služeb, dodatky č. 1 a 2 (Likvidace psích exkrementů 2019) 
Objednávka – mytí mobiliáře - tř. Míru, divadlo, Pernštýnské nám. 
Objednávka – mytí a čištění rohových zákoutí – Staré město  
Objednávka – osvětlení vánočního stromu 
Objednávka – dodání a opravy košů na PE a TKO 
Objednávka – pronájem a vývoz 4 ks kontejnerů na odpadky; pronájem a vývoz 1 kontejneru na odpadky – 
park Na Špici 
Objednávka – kácení 1 x tilia – park Na Špici 
Objednávka – ořez javoru – Dašická 1226 
Objednávka – ořezy, frézování MO I 

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice II) - Služby města Pardubic a.s. 
Smlouva o dílo (údržba a opravy komunikací, pohotovost) 
Smlouva o poskytnutí služeb (ošetřování veřejné zeleně) 
Smlouva o dílo, dodatek č. 1 a 2 (seč trávníků) 
Smlouva o dílo, dodatek č. 1,2 a 3 (Svoz a likvidace odpadu, výsyp odpadkových košů včetně likvidace 
komunálního odpadu, likvidace psích exkrementů, přistavování velkoobjemových kontejnerů 2018) 
Smlouva o dílo č. 933/2014, dodatek č. 1-4 (svoz a likvidace komunálního odpadu) 
Objednávka – zapůjčení DZ – Staročeská polabinská pouť 
Objednávky na reklamu – Staročeská polabinská pouť 
Objednávka – údržba fontán  
Objednávka – vánoční výzdoba 
Objednávka – sběr psích exkrementů pomocí mobilního vysavače 
Objednávka – oprava košů na psí exkrementy 
Objednávka – stálé přistavení velkoobjemového kontejneru v ul. Družby 
Objednávka – přistavení kontejneru a likvidace odpadu (větve, zeleň) 
Objednávka – svoz a likvidace odpadu 2019 
Objednávka – dodávka zeminy 2019 
Objednávka – dodávka borky 2019 
Objednávka – zálivka 2019 
Objednávka – výchovný řez mladých dřevin – Polabiny 2+4 
Objednávka – prořez sakur – ul. Kosmonautů 
Objednávka – terénní úpravy 
Objednávka – dosběr listí  
Objednávka – zahradnický materiál 
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Objednávka – seč Lonkova ul. 
Objednávka – svoz a likvidace odpadu 2019 – II. část  
Objednávka – dodání a výsadba rostlin 
Objednávka – prořez dřevin v Polabinách 1+C, 2 a 4 
Objednávka – seč trávy v ul. Mozartova před poutí 
Objednávka – seč trávy v ul. Lonkova před drakiádou 
Objednávka – dodání a výsadba rostlin 
Objednávka – kácení javoru – ul. Lonkova 
Objednávka – prořez dřevin – Lonkova, Hradecká 

Statutární město (Městský obvod Pardubice II) - SmP – Odpady a.s.  
Objednávka na reklamu – Staročeská polabinská pouť 

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice III) - Služby města Pardubic a.s. 
Smlouva o dílo (zahradnické práce a práce spojené s ošetřováním veřejné zeleně 2019) 
Smlouva o dílo (seč trávníků 2019) 
Rámcová smlouva o dílo (údržba a opravy komunikací, pohotovost) 
Rámcová smlouva, dodatek č. 1 (Inventarizace stromů a péče o stromy na MO III), dohody č. 1–5 dodatek 
č. 1 k dohodě č. 1, dodatek č. 1 k dohodě č. 2 
Smlouva o poskytování služeb, dodatek č. 1 (Výsyp odpadkových košů včetně likvidace komunálního 
odpadu, přistavování velkoobjemových kontejnerů, svoz a likvidace psích exkrementů, likvidace černých 
skládek 2019) 
Smlouva o zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu – stanoviště MO 2019 
Objednávka – vánoční výzdoba 
Objednávka – dodání a instalace košů PE, oprava košů 
Objednávka – přistavení velkoobjemového kontejneru na uložení komunálního odpadu z úklidu komunikací 
Objednávka – výsadba 4 ks keřů – Blahoutova 843 
Objednávka – výsadba 6 ks keřů – Erno Košťála 994 
Objednávka – výsadba 12 ks dřevin – Erno Košťála 973 
Objednávka – výsadba 3 ks dřevin – Dubinská 722 
Objednávka – výsadba keřů a trvalek – Na Drážce 1543-1545 
Objednávka – výsadba rostlinného materiálu – Luční 341 
Objednávka – výsadba dřevin – ZŠ Dubina 
Objednávka – výsadba 6 ks stromů – Jana Zajíce 
Objednávka – výsadba dřevin – Bartoňova 842-845 
Objednávka – dodávka borky 
Objednávka – výsadba 6 ks javorů – Bartoňova 
Objednávka – obnova stromořadí 
Objednávka – výsadba 17 ks stromů – propojka Bartoňova 
Objednávka – dodávka borky II. 

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice IV) - Služby města Pardubic a.s. 
Smlouva o dílo (Pohotovostní služba pro zajištění označení a odstranění následků havárií a nenadálých 
živelných událostí) 
Rámcová smlouva (Údržba a oprava místních a účelových komunikací) 
Smlouva o dílo (strojní sečení příkopů) 
Smlouva o dílo – sekání svahů nadjezdu Černá za Boru 
Smlouva o dílo – zahradnické práce (pletí, ŽP) 
Smlouva o poskytování služeb (Výsyp odpadkových košů včetně likvidace komunálního odpadu), 
přistavování velkoobjemových kontejnerů 2019) 
Smlouva o poskytování služeb (svoz a likvidace psích exkrementů 2019) 
Smlouva o dílo 934/2014, dodatky 1-2(svoz a likvidace komunálního odpadu – stanoviště MO) 
Objednávka – nadjezd Černá za Bory – seč a sběr odpadků 
Objednávka – vánoční výzdoba 
Objednávka – dodání a instalace košů na TKO, PE Objednávka – oprava koše PE 
Objednávka – dodání sáčků na psí exkrementy 
Objednávka – zálivka 
Objednávka – likvidace plevelů – Infraweed 
Objednávka – výsadby Nemošice 
Objednávka – výsadby – kruh. obj. Kyjevská 
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Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice V) - Služby města Pardubic a.s. 
Smlouva o poskytování služeb (Přistavování velkoobjemových kontejnerů a likvidace odpadu 2019) 
Smlouva o poskytování služeb, dodatky č. 1 (Svoz a likvidace psích exkrementů umístěných do košů 
na PE 2019) 
Smlouva o poskytování služeb, dodatek č. 1 (Výsyp odpadkových košů včetně likvidace komunálního 
odpadu 2019) 
Smlouva o dílo 1499/2014 na svoz a likvidaci komunálního odpadu, dodatky č. 1 a 2 - stanoviště MO 
Smlouva o dílo – seč trávníků na území MO V pro rok 2019 
Objednávka – nová vánoční výzdoba 
Objednávka – dodání nových košů TKO a PE 
Objednávka – oprava košů PE a TKO po oslavách Nového roku 
Objednávka – májka 
Objednávka – pletí výsadeb Jiránkova 
Objednávka – kácení smrku – Kpt. Nálepky 2380 
Objednávka – zálivka 
Objednávka – instalace vánočního stromu 
Smlouva o dílo č. K-MO V 01/2004(oprava komunikací a pohotovost)  
Objednávka – oprava venkovního osvětlení kaple v Dražkovicích 

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice V) – Rozvojový fond Pardubice a.s. 
Smlouva o pronájmu prostor – Češkova 22 v počtu 2 ks 
Smlouva o pronájmu garáží – Češkova 22 v počtu 5 ks 

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice VI) - Služby města Pardubic a.s. 
Smlouva o dílo 551/2014 na svoz a likvidaci komunálního odpadu, dodatek č. 1 - stanoviště MO  
Smlouva o poskytování služeb (Výsyp odpadkových košů včetně likvidace komunálního odpadu) 
Smlouva o poskytování služeb (Svoz a likvidace psích exkrementů) 
Rámcová smlouva (Přistavování velkoobjemových kontejnerů a likvidace odpadu) 
Objednávka – vánoční výzdoba 
Objednávka – frézování 
Objednávka – jarní prořez dřevin 
Objednávka – ořez vrby MŠ Doubek 

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice VII) - Služby města Pardubic a.s. 
Smlouva o poskytování služeb (Výsyp odpadkových košů včetně likvidace komunálního odpadu) 
Smlouva o poskytování služeb (Svoz a likvidace psích exkrementů) 
Smlouva o poskytování služeb (Přistavování velkoobjemových kontejnerů a likvidace odpadu) 
Smlouva o dílo (Pohotovostní služba pro zajištění označení a odstranění následků havárií a nenadálých 
živelných událostí) 
Smlouva 1134/2018 o zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu stanoviště MO 
Objednávka – vánoční výzdoba  
Objednávka – pronájem kontejneru a likvidace odpadu (stanoviště Ohrazenice OD) 
Objednávka – odvoz a likvidace travní hmoty a větví z údržby zeleně 
Objednávka – dodání a instalace nových odpadkových košů na PE 
Objednávka – úprava poškozené zeleně 
Objednávka – likvidace plevelů – Infraweed – Kréta 
Objednávka – výsadba jedle – ul. Bohdanečská 

Statutární město Pardubice (Městský obvod Pardubice VIII) - Služby města Pardubic a.s. 
Smlouva 36/2014 o dílo, dodatek č. 1 (Svoz a likvidace komunálního odpadu) 

Přehled vzájemných smluv mezi osobami ovládanými stejnou ovládající osobou: 

Služby města Pardubic a.s. - Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
Kupní smlouva, dodatky č. 1–2 (Prodej motorové nafty a Ad Blue) 
Smlouva o dílo, dodatek č. 1 (Mytí zastávkových přístřešků) 
Dohoda o poskytování elektřiny 
Smlouva o reklamě na vozidle MHD 
Objednávka – akce Tenisový turnaj 
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Služby města Pardubic a.s. - Rozvojový fond Pardubice a.s. 
6 x Objednávka – plošina – M/D banneru aréna 
Objednávka – oprava plotu a ořez vrby – Kostelní ul. 
Objednávka – úprava dřevin zahrady – Kostelní 98 
Objednávka – zahradnické práce – aréna 
Smlouva o pronájmu nebytových prostor 104/301 
Smlouva o nájmu části pozemku – Kostelní 104 

Služby města Pardubic a.s. - Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 
Soubor smluv na dodávku vody a odvádění odpadních a srážkových vod v počtu 33 smluv 
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod (Odběrné místo: Areál Hůrka 1803) 
Smlouva o dodávce a odvádění odpadních vod (Na Staré poště) 
Smlouva o dílo – odvoz odpadu  
Soubor objednávek vytyčení podzemních sítí VO, oprava komunikace, zajištění dopravního značení, montáž veřejného 
osvětlení 

Služby města Pardubic a.s. - Dostihový spolek a.s. 
Smlouva o reklamě, propagaci a spolupráci  
Objednávka – výlep plakátů 
Objednávka – vstupenky Velká Pardubická 
Objednávka – osázení truhlíků  

Služby města Pardubic a.s. - HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. 
Smlouva o zajištění bankovní záruky 
Smlouva o poskytování reklamních služeb 

Služby města Pardubic a.s. - SmP – Odpady a.s. 
Smlouva o nájmu nebytových prostor (Pronájem kanceláří a prostor v areálu Hůrka) 
Smlouva o vedení účetnictví, personální a mzdové agendy (Vedení účetnictví, personální a mzdové 
agendy) 
Smlouva o poskytování služeb a spolupráci (Poskytování služeb BOZP, PO, technické evidence vozidel 
STK, provoz počítačové sítě, jídelny, úklid, provoz recepce) 
Smlouva o poskytování služeb a spolupráci (Evidence množství produkovaných odpadů, včetně 
nebezpečných, evidence odpadů ze separačních dvorů, odpadů jednotlivých divizí) 
Smlouva o nájmu pozemků (Nájem separačních dvorů) 
Smlouva o užívání části pozemků (Užívání části pozemků v areálu Hůrka) 
Smlouva o dílo č. 796, dodatky č. 1–6 (Svoz a likvidace komunálního odpadu) 
Smlouva o dílo č. SmP O/N42/2010, dodatky č. 1–3 (Zabezpečení likvidace nebezpečného odpadu) 
Smlouva o dílo VOK 39/2014(Přistavování velkoobjemových kontejnerů, přebírání a likvidace komunálního 
odpadu pro MO) 
Smlouva o dílo - 3 % z ceny fakturované zhotovitelem 
Smlouva o podnájmu kompostárny, dodatky č. 1–3 (Podnájem kompostárny Dražkovice) 
Dohoda o výkladu ujednání Smlouvy o podnájmu kompostárny (Výklad ujednání smlouvy o podnájmu 
kompostárny) 
Smlouva o poskytování služeb, dodatky č. 1–4 (Poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, 
poskytování administrativních a marketingových služeb) 
Nájemní smlouva (Nájem sloupů veřejného osvětlení k umístění košů) 
Rámcová kupní smlouva – na nákup motorové nafty – 0036932018 
Objednávka – svoz a likvidace odpadu na akci Městské slavnosti – Zrcadlo umění 
Objednávka – Aviatická pouť, DZ a úklid letiště 
Objednávka – svoz a likvidace odpadu na akci Sportovní park ve dnech 110.-18.8.2019 
Objednávka – svoz a likvidace odpadu na akci Pardubický festival vína dle smluvních cen: 
Objednávka – svoz a likvidace odpadu na akci Podzimní městské slavnosti. 
Objednávka – svoz a likvidace odpadu na akci Pernštýnská noc – Folklorní festival – Pernštýnská noc 
Objednávka – skartace archiválií dle normy DIN 32757 
Objednávka – svoz a likvidace odpadu – Vánoční trhy 
Objednávka – Beko Fresh festival 
Objednávka – Chance tour 
Objednávka – vstupní tabule SD Stará pošta 
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SmP – Odpady a.s. - Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
Smlouva o dílo č. 195/2018, dodatek č. 1 (Svoz a likvidace komunálního odpadu) 
Smlouva o dílo č. 194, dodatek č. 1 (Svoz a likvidace komunálního odpadu, dle seznamu) 
Smlouva o dílo č. SmP O/N1/2009 (Svoz a likvidace nebezpečného a ostatního odpadu) 
Kupní smlouva (Prodej motorové nafty a Ad Blue) 
Objednávka – mytí vozidel SmP-Odpady v areálu DP 
Objednávka – školení referentů a řidičů 

SmP – Odpady a.s. - Vodovody a kanalizace a.s. 
Smlouva o dílo č. 948, dodatky č. 1–4 (Svoz a likvidace komunálního odpadu) 
Smlouva č. SmP O/K1/2009 na předání a převzetí odpadů (Kaly z čištění komunálních odpadních vod) 
Smlouva o nájmu nebytových prostor (Nájem provozní místnosti separačního dvora Lonkova 
+ fakturace spotřeby el. energie)
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod
Smlouva o odvádění srážkových vod
Objednávka – čerpání jímek Dražkovice

SmP – Odpady a.s. - Dostihový spolek a.s. 
Smlouva o reklamě, propagaci a spolupráci (Poskytnutí služeb při dostizích, reciproční spolupráce) 
Smlouva i dílo č. VOK-05/2009 
Objednávka – prodej lístky dostih Velká pardubická 

SmP – Odpady a.s. - Rozvojový fond Pardubice a.s. 
Smlouva o dílo č. 1255, dodatky č. 1–3 (Svoz a likvidace komunálního odpadu, Zimní stadion) 
Smlouva o dílo č. 2292, dodatky č. 1–7 (Svoz a likvidace komunálního odpadu, Za Pasáží) 
Smlouva o dílo č. VOK 31/2010 (Přistavování velkoobjemových kontejnerů, přebírání a likvidace 
komunálního odpadu) 
Smlouva o poskytnutí služby č. VYN30/2 - D1-D3 vynáška popelnic Češkova 22+Tř. míru 763 

SmP – Odpady a.s. - EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 
Smlouva o dílo č. 902, dodatky č. 1–5 (Svoz a likvidace komunálního odpadu) 
Smlouva o dílo č. VOK-37/212 (Přistavování velkoobjemových kontejnerů, přebírání a likvidace 
komunálního odpadu) 
Smlouva o dílo č. 1/2010/BO (Svoz a likvidace kuchyňského odpadu z dopravních prostředků) 

SmP – Odpady a.s. – HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. 
Smlouva o poskytování reklamních služeb 1-4/2019 
Smlouva o poskytování reklamních služeb 5-12/2019 
Objednávka – prodej vstupenek utkáni play – off 

Dopravní podnik města Pardubic a.s. - Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 
Soubor smluv na dodávku pitné vody v počtu 21 
Rámcová smlouva – prodej motorové nafty 
Dohoda o ceně pohonných hmot 
Smlouva o odvádění odpadních vod 
Jednotlivé objednávky na čerpání a odvoz fekálií z žump u sociálních zázemí řidičů  

Dopravní podnik města Pardubic a.s. - EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 
Smlouva o přepravě osob 

Dopravní podnik města Pardubic a.s. - Dostihový spolek a.s. 
Smlouva o vzájemném poskytnutí služeb (propagační činnost, prostor pro výcvik autoškoly) 

Dostihový spolek a.s. – Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod 

Rozvojový fond Pardubice a.s. - Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 
Soubor smluv na dodávku vody a odvádění odpadních a srážkových vod v počtu 44 smluv 
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Dopravní podnik města Pardubic a.s. - Dostihový spolek a.s. 
Smlouva o vzájemném poskytnutí služeb (propagační činnost, prostor pro výcvik autoškoly) 

Dopravní podnik města Pardubic a.s. – HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. 
Rámcová smlouva o zajištění autobusové dopravy a jednotlivé realizační smlouvy o přepravě   
Smlouva o poskytování reklamních služeb 

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. – Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 
Smlouva na dodávku pitné vody, čištění a odvádění odpadních vod v počtu 2 
Smlouva o pachtu a provozování vodovodních a kanalizačních řadů 

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s. – Rozvojový fond Pardubice a. s. 
Nájemní smlouva– nebytové prostory ze dne 1. 1. 2008, včetně dodatků č. 1 - 6  
Nájemní smlouva (ledové plochy se službami zajišťujícími utkání hokejových mužstev a sportovních tříd) 
včetně dodatků č. 1 - 4 
Nájemní smlouva – reklamní plochy vč. dodatků č. 1 a 2 
Dohoda o skončení nájmu dodatku č. 1 nájemní smlouvy – reklamní plochy (ochranné sítě za brankou) 
Nájemní smlouva nebytové prostory – malá hala 
Nájemní smlouva parkování 
Smlouva o podnájmu nebytových prostor  
Objednávka na úklid před kabinami mládeže 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání – memoriál Zbyňka Kusého 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání – restaurace a bufety 
Nájemní smlouva se Smlouvou o plnění ve prospěch třetí strany ze dne 18. 12. 2018 včetně dodatku č. 1 
Smlouva o nájmu bytu na tř. Míru 60 

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. - Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 
Objednávka permanentních vstupenek 

Rozvojový fond Pardubice a.s. - Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 
Soubor smluv na dodávku vody a odvádění odpadních a srážkových vod v počtu 44 smluv 

NADACE PRO ROZVOJ M STA PARDUBIC – Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
Soubor smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod v počtu 5 smluv 
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4. POSOUZENÍ TOHO, ZDA OVLÁDANÉ OSOBĚ VZNIKLA
ÚJMA, a posouzení jejího případného vyrovnání podle § 71 a 72 ZOK:

K naplnění strategie hospodářské činnosti a v rámci obchodní činnosti dochází mezi ovládající a ovládanou osobou     
a mezi ovládanými osobami k běžné fakturační činnosti na základě smluvních vztahů uvedených v oddíle 3 Zprávy 
o vztazích. Dále mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládanými osobami nebyla poskytnuta jiná plnění
v souvislosti s uzavřením a plněním výše uvedených smluv.

Všechny výše uvedené smluvní vztahy byly uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek, přičemž sjednaná
a poskytnutá plnění nebo protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku.  

V případech, kdy poskytovatelem služby, zhotovitelem díla nebo dodavatelem jiného plnění byla ovládaná osoba, 
předmět plnění zahrnuje dohodnutý předmět díla, služby nebo dodávky v souladu s uzavřenou smlouvou, resp. 
objednávkou. Příslušné protiplnění pak vesměs zahrnuje zaplacení dohodnuté smluvní ceny, včetně vytvoření 
podmínek na straně objednatele, nezbytných pro řádnou realizaci předmětu plnění v místě plnění. V případech, kde 
ovládaná osoba vystupuje v pozici objednatele, je plnění a protiplnění ze smluvního vztahu vyplývající obdobné výše 
uvedenému. 

Z uzavřených smluvních vztahů nevznikla ovládané osobě žádná újma. 

5. ZHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD plynoucích ze vztahů mezi
propojenými osobami a uvedení toho, zda převládají výhody nebo nevýhody a jaká
z toho pro ovládanou osobu plynou rizika. Dále uvedení toho, zda a jakým způsobem
a v jakém období byla nebo bude vyrovnána případná újma podle § 71 nebo 72.:

Všechny smluvní vztahy uvedené v oddíle 3 Zprávy o vztazích byly uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek. 
Ze vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou ani ze vztahů mezi ovládanou osobou a dalšími osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou nevyplynuly žádné výhody ani nevýhody pro žádnou z těchto stran. 

Zpracováno dne:  
28. 2. 2020

Zpracoval:  
Mgr. Aleš Hudec 

Podpis statutárního zástupce: 

Ing. Martin Charvát 
předseda představenstva 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
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Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
Sídlo: Pardubice, Teplého 2014, PSČ 530 02 

IČ: 60108631     DIČ: CZ60108631 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. B, vložka 999 

Účetní závěrka 

sestavená podle CAS 
 (české účetní standardy) 

za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 
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1.1 
31.12.2019 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
60108631 
akciová společnost 

Rozvaha v plném rozsahu ‐ AKTIVA 

(v celých tisících Kč) k: Název účetní jednotky: 
IČ: 

Právní forma: 
Předmět podnikání:  hlavní předmět podnikání ‐ provozování vodovodů a kanalizací 

číslo 
řádku 

Běžné účetní období  Minulé období 
Označ.  AKTIVA   brutto  korekce  netto  netto 

Aktiva celkem  001  5 543 140  ‐2 713 092  2 830 048  2 732 042 
A.  Pohledávky za upsaný vlastní kapitál  002  100 835    100 835   
B.  Dlouhodobý majetek  003  5 099 496  ‐2 710 566  2 388 930  2 419 665 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  004  26 213  ‐16 846  9 367  5 128 
B.I.1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  005  4 953 ‐4 953  0  30 
B.I.2 Ocenitelná práva  006  18 415  ‐11 128  7 287  1 840 
B.I.2.1 Software  007  18 415 ‐11 128  7 287  1 840 
B.I.2.2 Ostatní ocenitelná práva  008 0   
B.I.3 Goodwill  009 0   
B.I.4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  010  768 ‐765  3  223 

B.I.5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený  dlouhodobý 
nehmotný majetek  011  2 077  0  2 077  3 035 

B.I.5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  012 0   
B.I.5.2 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   013  2 077  2 077  3 035 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek  014  5 072 172  ‐2 693 498  2 378 674  2 413 648 
B.II.1. Pozemky a stavby  015  4 265 352  ‐2 226 267  2 039 085  2 103 438 
B.II.1.1 Pozemky  016  62 390    62 390  62 371 
B.II.1.2 Stavby  017  4 202 962 ‐2 226 267  1 976 695  2 041 067 
B.II.2 Hmotné movité věci a jejich soubory  018  571 641 ‐467 231  104 410  124 191 
B.II.3 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  019 0   
B.II.4 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek  020  0  0  0  0 
B.II.4.1 Pěstitelské celky trvalých porostů  021 0   
B.II.4.2 Dospělá zvířata a jejich skupiny  022 0   
B.II.4.3 Jiný dlouhodobý hmotný majetek  023 0   

B.II.5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek  024  235 179  0  235 179  186 019 

B.II.5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  025  695    695  769 
B.II.5.2 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  026  234 484    234 484  185 250 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek  027  1 111  ‐222  889  889 
B.III.1 Podíly ‐ ovládaná nebo ovládající osoba  028 0   
B.III.2 Zápůjčky a úvěry ‐ ovládaná nebo ovládající osoba  029 0   
B.III.3 Podíly ‐ podstatný vliv  030 0   
B.III.4 Zápůjčky a úvěry ‐ podstatný vliv  031 0   
B.III.5 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly  032 0   
B.III.6 Zápůjčky a úvěry ‐ ostatní  033 0   
B.III.7 Ostatní dlouhotrvající finanční majetek  034  1 111  ‐222  889  889 
B.III.7.1 Jiný dlouhotrvající finanční majetek  035  1 111 ‐222  889  889 
B.III.7.2 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek  036 0   
C.  Oběžná aktiva  037  331 632  ‐2 526  329 106  299 265 
C.I. Zásoby  038  13 103  0  13 103  13 474 
C.I.1 Materiál  039  13 103    13 103  13 474 
C.I.2 Nedokončená výroba a polotovary  040 0   
C.I.3 Výrobky a zboží  041  0  0  0  0 
C.I.3.1 Výrobky  042 0   
C.I.3.2 Zboží  043 0   
C.I.4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny  044 0   
C.I.5 Poskytnuté zálohy na zásoby  045 0   
C.II. Pohledávky  046  170 359  ‐2 526  167 833  196 221 
C.II.1 Dlouhodobé pohledávky  047  0  0  0  0 
C.II.1.1 Pohledávky z obchodních vztahů  048 0   
C.II.1.2 Pohledávky ‐ ovládaná nebo ovládající osoba  049 0   
C.II.1.3 Pohledávky ‐ podstatný vliv  050 0   
C.II.1.4 Odložená daňová pohledávka  051 0   
C.II.1.5 Pohledávky ‐ ostatní  052  0  0  0  0 
C.II.1.5.1 Pohledávky za společníky  053 0   
C.II.1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy  054 0   
C.II.1.5.3 Dohadné účty aktivní  055 0   
C.II.1.5.4 Jiné pohledávky  056 0   
C.II.2 Krátkodobé pohledávky   057  170 359  ‐2 526  167 833  196 221 
C.II.2.1 Pohledávky z obchodních vztahů  058  70 311 ‐2 526  67 785  71 211 
C.II.2.2 Pohledávky ‐ ovládaná nebo ovládající osoba  059 0   
C.II.2.3 Pohledávky ‐ podstatný vliv  060 0   
C.II.2.4 Pohledávky ‐ ostatní  061  100 048  0  100 048  125 010 
C.II.2.4.1 Pohledávky za společníky  062 0   
C.II.2.4.2 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  063 0   
C.II.2.4.3 Stát ‐ daňové pohledávky  064 0   
C.II.2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy  065  2 539    2 539  541 
C.II.2.4.5 Dohadné účty aktivní  066  74 751    74 751  76 351 
C.II.2.4.6 Jiné pohledávky  067  22 758    22 758  48 118 
C.III. Krátkodobý finanční majetek  068  0  0  0  0 
C.III.1 Podíly ‐ ovládaná nebo ovládající osoba  069 0   
C.III.2 Ostatní krátkodobý finanční majetek  070 0   
C.IV. Peněžní prostředky  071  148 170  0  148 170  89 570 
C.IV.1 Peněžní prostředky v pokladně  072  301    301  370 
C.IV.2 Peněžní prostředky na účtech  073  147 869    147 869  89 200 
D  Časové rozlišení aktiv  074  11 177  0  11 177  13 112 
D.1  Náklady příštích období  075  11 109    11 109  13 054 
D.2  Komplexní náklady příštích období  076 0   
D.3  Příjmy příštích období  077  68    68  58 

Kontrolní číslo  999  26 752 254 ‐13 092 511  13 659 743  13 531 508 

37



 1.2  31.12.2019 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
60108631 
akciová společnost 

Rozvaha v plném rozsahu ‐ PASIVA 

(v celých tisících Kč) k: Název účetní jednotky: 
IČ: 

Právní forma: 
Předmět podnikání:  hlavní předmět podnikání ‐ provozování vodovodů a kanalizací 

Označ.  PASIVA     
číslo 
řádku  Stav v běž. účet. období  Stav v min. účet. období 

Pasiva celkem  078  2 830 048  2 732 042 
A.  Vlastní kapitál  079  2 390 443  2 261 895 
A.I.  Základní kapitál  080  1 550 689  1 449 854 
A.I.1  Základní kapitál  081  1 449 854  1 449 854 
A.I.2  Vlastní podíly (‐)  082
A.I.3  Změny základního kapitálu  083  100 835   
A.II.  Ážio a kapitálové fondy  084  394 357  394 357 
A.II.1  Ážio  085  8  8 
A.II.2  Kapitálové fondy  086  394 349  394 349 
A.II.2.1  Ostatní kapitálové fondy  087  394 349  394 349 
A.II.2.2  Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/‐)  088
A.II.2.3  Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/‐)  089
A.II.2.4  Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/‐)  090
A.II.2.5  Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/‐)  091
A.III.  Fondy ze zisku  092  406 595  406 595 
A.III.1  Ostatní rezervní fondy  093  71 938  71 938 
A.III.2  Statutární a ostatní fondy  094  334 657  334 657 
A.IV.  Výsledek hospodaření minulých let (+/‐)  095  11 089  0 
A.IV.1  Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/‐)  096  11 089   
A.IV.2  Jiný výsledek hospodaření minulých let  097
A.V.  Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/‐)  098  27 713  11 089 
A.VI.  Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku  099  0  0 
B. + C.  Cizí zdroje  100  439 475  470 147 
B  Rezervy  101  11 699  11 699 
B.1  Rezerva na důchody a podobné závazky  102
B.2  Rezerva na daň z příjmu  103
B.3  Rezervy podle zvláštních právních předpisů  104
B.4  Ostatní rezervy  105  11 699  11 699 
C.  Závazky  106  427 776  458 448 
C.I.  Dlouhodobé závazky  107  229 352  257 233 
C.I.1  Vydané dluhopisy  108  0  0 
C.I.1.1  Vyměnitelné dluhopisy  109
C.I.1.2  Ostatní dluhopisy  110
C.I.2  Závazky k úvěrovým institucím  111  139 687  169 902 
C.I.3  Dlouhodobé přijaté zálohy  112
C.I.4  Závazky z obchodních vztahů  113
C.I.5  Dlouhodobé směnky k úhradě  114
C.I.6  Závazky ‐ ovládaná nebo ovládající osoba  115  10 000   
C.I.7  Závazky ‐ podstatný vliv  116
C.I.8  Odložený daňový závazek  117  79 665  73 331 
C.I.9  Závazky ‐ ostatní  118  0  14 000 
C.I.9.1  Závazky ke společníkům  119 14 000 
C.I.9.2  Dohadné účty pasivní  120
C.I.9.3  Jiné závazky  121
C.II.  Krátkodobé závazky  122  198 424  201 215 
C.II.1  Vydané dluhopisy  123  0  0 
C.II.1.1  Vyměněné dluhopisy  124
C.II.1.2  Ostatní dluhopisy  125
C.II.2  Závazky k úvěrovým institucím  126  30 216  35 451 
C.II.3  Krátkodobé přijaté zálohy  127  18  18 
C.II.4  Závazky z obchodních vztahů  128  64 569  81 322 
C.II.5  Krátkodobé směnky k úhradě  129
C.II.6  Závazky ‐ ovládaná nebo ovládající osoba  130 10 000 
C.II.7  Závazky ‐ podstatný vliv  131
C.II.8  Závazky ostatní  132  103 621  74 424 
C.II.8.1  Závazky ke společníkům  133  14 000   
C.II.8.2  Krátkodobé finanční výpomoci  134
C.II.8.3  Závazky k zaměstnancům  135  10 876  11 294 
C.II.8.4  Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění  136  6 119  6 285 
C.II.8.5  Stát ‐ daňové závazky a dotace  137  29 740  52 348 
C.II.8.6  Dohadné účty pasivní  138  37 881 ‐508 
C.II.8.7  Jiné závazky  139  5 005  5 005 
D.  Časové rozlišení pasiv  140  130  0 
D.1  Výdaje příštích období  141
D.2  Výnosy příštích období  142  130   

Kontrolní číslo  999  12 218 095  11 858 300 
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2 31.12.2019 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
60108631 
akciová společnost 

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu
(v celých tisících Kč) k: Název účetní jednotky: 

IČ: 
Právní forma: 

Předmět podnikání:  hlavní předmět podnikání ‐ provozování vodovodů a kanalizací 

Označ.  Text      číslo 
řádku 

Skutečnost v účetním období 
sledovaném  minulém 

I.  Tržby z prodeje výrobků a služeb  01  742 359  716 434 
II.  Tržby za prodej zboží  02  2 692  2 629 
A.  Výkonová spotřeba  03  325 888  337 096 
A.1  Náklady vynaložené na prodané zboží  04  1 436  1 421 
A.2  Spotřeba materiálu a energie  05  157 309  149 626 
A.3  Služby  06  167 143  186 049 
B.  Změna stavu zásob vlastní činností (+/‐)  07
C.  Aktivace  08 ‐221 
D.  Osobní náklady  09  191 626  179 901 
D.1  Mzdové náklady  10  135 091  126 541 
D.2  Náklady na soc.zabezpečení, zdr.pojištění a ostatní náklady  11  56 535  53 360 
D.2.1  Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  12  45 603  42 689 
D.2.2  Ostatní náklady  13  10 932  10 671 
E.  Úpravy hodnot v provozní oblasti  14  152 884  153 911 
E.1  Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  15  152 988  154 541 
E.1.1  Úpravy hodnot dlouhodob.nehmot.a hmot.majetku ‐ trvalé  16  152 988  154 541 
E.1.2  Úpravy hodnot dlouhodob.nehmot.a hmot.majetku ‐ dočasné  17
E.2  Úpravy hodnot zásob  18
E.3  Úpravy hodnot pohledávek  19 ‐104 ‐630 
III.  Ostatní provozní výnosy  20  7 678  8 110 
III.1  Tržby z prodaného dlouhodobého majetku  21  204  69 
III.2  Tržby z prodaného materiálu   22  343  1 694 
III.3  Jiné provozní výnosy  23  7 131  6 347 
F.  Ostatní provozní náklady  24  39 149  35 284 
F.1  Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  25  15 504  9 460 
F.2  Zůstatková cena prodaného materiálu  26 1 359 
F.3  Daně a poplatky  27  16 527  17 234 
F.4  Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období  28  0  0 
F.5  Jiné provozní náklady  29  7 118  7 231 
*   Provozní výsledek hospodaření (+/‐)  30  43 182  21 202 
IV.  Výnosy dlouhodobého finančního majetku ‐ podíly  31  0  0 
IV.1  Výnosy z podílu ‐ ovládaná a ovládajíci osoba  32
IV.2  Ostatní výnosy z podílu  33
G.  Náklady vynaložeé na prodané podíly  34
V.  Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku  35  0  0 
V.1  Výnosy z ost.dlouhodob.fin.majetku‐ovládaná nebo ovládající os.  36
V.2  Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku  37
H.  Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem  38
VI.  Výnosové úroky a podobné výnosy  39  28  56 
VI.1  Výnosové úroky a podobné výnosy‐ovládaná nebo ovládající osoba  40
VI.2  Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy  41  28  56 
I.  Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti  42
J.  Nákladové úroky a podobné náklady  43  5 177  4 402 
J.1  Nákladové úroky a podobné náklady‐ovládaná nebo ovládající os.  44
J.2  Ostatní nákladové úroky a podobné náklady  45  5 177  4 402 
VII.  Ostatní finanční výnosy  46  7   
K.  Ostatní finanční náklady  47  1 885  1 844 
*  Finanční výsledek hospodaření (+/‐)  48  ‐7 027  ‐6 190 
**  Výsledek hospodaření před zdaněním (+/‐)  49  36 155  15 012 
L.  Daň z příjmů   50  8 442  3 923 
L.1  Daň z příjmu splatná  51  2 108   
L.2  Daň z příjmu odložená (+/‐)  52  6 334  3 923 
**  Výsledek hospodaření po zdanění (+/‐)  53  27 713  11 089 
M.  Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/‐)  54
***  Výsledek hospodaření za účetní období (+/‐)  55  27 713  11 089 

Čistý obrat za účetní období = I+II+III+IV+V+VI+VII  56  752 764  727 229 
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 3  Cash flow (v tis. Kč) 
(přímá metoda)  ROK 

2019  2018 
Řádek  Počáteční stav k 1.1.  89 570  98 258 

P Ř Í J M Y 
Provozní činnost  ‐ tržby   866 679  832 199 

1   Tžby ‐ vodné a stočné   714 909  676 433 
2   Tržby ‐ stav.práce,doprava,ostatní  10 668  10 532 
3   Přijaté úroky, kurzové zisky  36  56 
4   Ost.prov.výnosy, nájemné, přij.penále, ostatní  141 066  145 178 
5   Poskytnutý úvěr‐kontokorent  0  0 
6   Poskytnutý úvěr‐inv.krátkodobé  0  0 
7   Poskytnutý úvěr   0  0 

Investiční činnost ‐ příjmy   34 971  45 861 
8   Přijaté zalohy od obcí  0  0 
9   Ostatní fin.výnosy,prodej.majetku  547  1 694 
10   Dotace   34 424  44 167 
11   Poskytnutý úvěr na investice  0  0 

Finanční(kapitálová) čin.‐ příjmy   0  0 
12   Sociální výdaje (vratka půjček)  0  0 
13   DPH nadměrný odpočet  55 910  76 450 

C E L K E M   P Ř Í J M Y  957 560  954 510 

V Ý D A J E 
Provozní činnost ‐ výdaje  601 236  609 477 

14   Nákup materiálu, ostatní mat. nákl.  125 469  124 411 
15   Nákup energie  60 999  52 519 
16   Dodavatelské opravy  106 703  115 451 
17   Platby služeb, ostat.  93 850  107 945 
18   Odměny čl. statut.orgánu  1 072  3 362 
19   Ostat.prov.výdaje a zálohy, ost. daně a popl.  20 415  25 532 
20   Splátka  úvěru kontokorent  0  0 
21   Splátka úvěru ‐ inv. krátkodobé  0  0 
22   Splátka úvěru (provozní)  0  0 
23   Splátky úroků, kurzové ztráty  5 176  4 402 
24   Platby mezd, soc.a zdravot. pojištění,daň z příjmu FO  187 552  175 855 

Provozní činnost ‐ daně   0  0 
25   Zaplacená daň z příjmu PO  0  0 

Investiční činnost ‐ výdaje   202 027  255 494 
26   Investič.činnost ‐ výdaje vč. záloh  166 577  218 785 
27   Splátky úvěrů ‐ investiční  35 450  36 709 
28   Finanční majetek   0  0 

Finanční (kapitálová) čin. ‐ výdaje  3 846  3 694 
29   Výdaje ‐ sociální náklady  3 846  3 694 

30   DPH úhrada  91 851  94 533 
C E L K E M   V Ý D A J E  898 960  963 198 

Konečný zůstatek k 31.12.  148 170  89 570 
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4 Výkaz změn ve vlastním kapitálu 

Základní 
kapitál 

Emisní 
ážio 

Ostatní 
fondy 

Oceňovací 
rozdíly 

Rezervní 
fond 

Statutární 
fondy 

Neuhrazená 
ztráta min. 

let 

Kumulované 
zisky / 
ztráty  Celkem 

Stav k 1.1.2018 

Počáteční stav  1 449 854  8  394 349  0  71 938  324 567  0  10 090  2 250 806 

Zvýšení ZK peněžitými vklady 0 

Zvýšení ZK nepeněžitými vklady 0 

Oceň.rozdíly z přec.maj. a závazků  0 

Rozdělení zisku    10 090    ‐10 090  0 

Čistý zisk za dané období 11 089  11 089 

Stav k 31.12.2018  1 449 854  8  394 349  0  71 938  334 657  0  11 089  2 261 895 

Zvýšení ZK peněžitými vklady 0 

Zvýšení ZK nepeněžitými vklady 0 

Změny ZK nepeněžitými vklady  100 835    100 835 

Oceň.rozdíly z přec.maj. a závazků  0 

Rozdělení zisku    11 089  ‐11 089  0 

Čistý zisk za dané období 27 713  27 713 

Stav k 31.12.2019  1 550 689  8  394 349  0  71 938  334 657  11 089  27 713  2 390 443 
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Příloha k účetní závěrce 

5 Popis účetní jednotky – všeobecné informace 

Firma:    Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
IČ: 60108631 
Založení: 1. ledna 1994
Sídlo:    Teplého 2014, 530 02 Pardubice ‐ Zelené předměstí, Česká republika
Právní forma:    Akciová společnost
Spisová značka:  Oddíl B, vložka 999 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové
Předmět podnikání:  Hlavním předmětem podnikání společnosti je

- provozování vodovodů a kanalizací

Zapsaný základní kapitál:    1 449 854.000,‐ Kč 
Nezapsaný základní kapitál:  100 834 660,‐ Kč 

Osoby podílející se více jak 20 % na základním kapitálu účetní jednotky:

Podíl v % 
Jméno/Firma  Běžné obd.  Minulé obd.  
Město Pardubice                                                                 42,74        42,74 

Dle stanov akciové společnosti  je výkon hlasovacího práva  jednoho akcionáře omezen nejvyšším přípustným počtem 
hlasů, který činí 35 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti. 
Změny a dodatky provedené v uplynulém období v obchodním rejstříku: 
Valná  hromada  společnosti  dne  23.5.2019  rozhodla  o  zvýšení  základního  kapitálu  nepeněžitými  vklady.  Evidován 
nezapsaný základní kapitál ve výši 100.834.660, ‐ Kč, z uvedené částky bude základní kapitál zvýšen o 64.628.000, ‐ Kč, 
částka ve výši 36.196.850,24 Kč bude představovat emisní ážio a 9.809,76 Kč bude jako přeplatek vrácen společností 
jednotlivým upisovatelům ve  smyslu ustanovení §249 ZOK. V roce 2019 byly uzavřeny Smlouvy o upsání akcií mezi 
společností Vodovody  a  kanalizace Pardubice,  a.s.  a upisovateli  (Statutární město Pardubice, Město Dašice, Město 
Sezemice, Město  Přelouč, Obec Rozhovice, Obec Rokytno, Obec  Čeperka, Obec Vyšehněvice, Obec  Staré Hradiště, 
Obec Újezd u Sezemic, Obec Spoji, Obec Opatovice n. L.) v celkové výši počtu upsaných akcií 64 628 ks ve  jmenovité 
hodnotě 1 000,‐ Kč, emisní kurz akcie ve výši 1.560,08 Kč na každou upsanou akcii.  

Způsob jednání za společnost: 
Vůči  třetím  osobám,  před  soudy  a  jinými  orgány  jedná  společnost  pod  její  firmou  v celém  rozsahu  jednak  celým 
představenstvem,  nebo  jedním  členem  představenstva,  který  byl  k tomuto  představenstvem  písemně  pověřen. 
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu obchodní firmy společnosti připojí 
svůj  podpis  předseda  představenstva  nebo  předseda  představenstva  a  místopředseda  představenstva,  v případě 
nepřítomnosti  předsedy  představenstva  připojí  svůj  podpis  místopředseda  představenstva  a  jeden  člen 
představenstva. 

Představenstvo  společnosti  Vodovody  a  kanalizace  Pardubice,  a.s.  schválilo  tuto  účetní  závěrku  ke  zveřejnění  dne  
28.2.2020. 

Za ověření účetní závěrky za rok 2019 činily náklady na odměnu auditorovi 79 tis. Kč bez DPH.  
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Členové statutárních orgánů  a dozorčích orgánů k rozhodnému dni: 
1. Statutární orgán – představenstvo

Předseda představenstva:   Ing. Martin Charvát 
Místopředseda představenstva:  Ing. Aleš Vavřička 
Místopředseda představenstva:  Mgr. Ing. Vítězslav Štěpánek 
Člen představenstva: Jaroslav Kocourek 

Martin Staněk 
Mgr. Ondřej Výborný 
Ing. František Weisbauer 

2. Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady: Ing. Josef Fedák 
Místopředseda dozorčí rady: Miloš Vlasák 
Člen dozorčí rady: Ing. Jana Bílá 

Ing. Jana Exnerová 
Leoš Malina 
Ing. Zdeňka Marková 
Bc. Eva Šmeralová 
Iva Vinařová 
Blanka Zaklová   

6 Přehled základních účetních pravidel 
Hlavní  účetní  zásady  použité  při  přípravě  této  účetní  závěrky  jsou  uvedeny  níže.  Účetní  metody  a  zásady  byly 
konzistentně použity pro všechna zveřejněná účetní období, jestliže není uvedeno jinak.  

6.1 Základní zásady sestavení účetní závěrky 
Účetní závěrka byla sestavena v souladu s CAS (českými účetními standardy).  
Rozvahový den je 31.12.2019. 
Všechny částky jsou uvedeny v tisících Kč, jestliže není uvedeno jinak. 

6.2 Konsolidace 
Společnost netvoří skupinu podniků, společnost nemá investice do dceřiných podniků. 

6.3 Pozemky, budovy a zařízení 
Pozemky nabyté privatizací jsou vykázány v hodnotě dle pravidel pro privatizaci k datu vzniku společnosti 1. 1. 1994. 
Budovy,  stroje  a  zařízení  jsou  vykázány  v historických  cenách  snížených  o  hodnotu  odpisů.  Historické  ceny  zahrnují 
výdaje, které  jsou přímo přiřaditelné na pořízení  jednotlivých položek. Hmotná aktiva vytvořená vlastní činností  jsou 
přímý materiál, přímé mzdy a ostatní přímo přiřaditelné náklady.  
Účetní jednotka ve sledovaném období nepoužila ocenění majetku a závazků reálnou hodnotou. 
Hmotná aktiva zahrnují aktiva s dobou životnosti delší než 1 rok a s individuální vstupní cenou přesahující 40 tis. Kč. 
Následné  výdaje  jsou  zahrnuty  do  hodnoty  jednotlivých  položek  nebo  jsou  uznány  jako  samostatná  aktiva         
za  podmínky, že  je pravděpodobné, že budoucí ekonomické užitky vytvářené aktivem poplynou do společnosti                
a výdaje na aktivum jsou spolehlivě měřitelné. Všechny další výdaje na opravy a údržbu jsou zaúčtovány výsledkově      
v průběhu účetního období, ve kterém vznikly. 
Pozemky se neodepisují.  
Odpisy ostatních aktiv  jsou převážně vypočteny  lineární metodou a představují systematické alokování odepisované 
částky aktiva po dobu odhadnuté doby použitelnosti aktiva (dle odpisového plánu účetní jednotky). 

- Budovy           45 let 
- Vodovodní a kanalizační sítě      30 až 60 let (dle použitého mat.) 
- Technologická zařízení  a stroje    8 až 15 let 
- Dopravní prostředky, počítače, inventář  4 až 8 let

Odpisový  plán  vč.  odpisů  dlouhodobého  majetku  sestavila  účetní  jednotka  v interních  směrnicích,  kde  vycházela  
z předpokládaného  opotřebení  zařazovaného  majetku  odpovídající  běžným  podmínkám      jeho  používání.  Účetní    
a daňové odpisy se nerovnají.  
Drobný  dlouhodobý  hmotný  majetek  do  40  tis.  Kč  je  veden  jako  zásoba  a  je  účtován  do  nákladů  společnosti  při 
vyskladňování na účet 501 55 – Spotřeba materiálu. 
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6.4 Nehmotná aktiva 
Nehmotná aktiva zahrnují aktiva s dobou životnosti delší než 1 rok a s individuální vstupní cenou přesahující 60 tis. Kč. 

6.5 Finanční investice 
Investice   jsou   klasifikovány   do   následujících   kategorií:   cenné   papíry   oceňované reálnou   hodnotou proti  
nákladům a výnosům, půjčky a pohledávky, investice držené do splatnosti a realizovatelná  finanční  aktiva.  Klasifikace 
záleží  na účelu, pro který byly  investice pořízeny. Vedení stanoví příslušnou klasifikaci  investic při    jejich výchozím  
zachycení   a  toto  zařazení  ke  každému  datu  vykázání  přehodnocuje.  Změny  reálné  hodnoty  realizovatelných  
cenných  papírů  se  účtují do vlastního kapitálu. 

6.6 Zásoby 
Zásoby se vykazují v pořizovacích cenách. Účtování zásob  je prováděno způsobem A. Ocenění zásob nakoupených          
je prováděno  ve  skutečných  pořizovacích  cenách  zahrnujících  cenu  pořízení,  vedlejší  pořizovací  náklady  (dopravné, 
balné, clo, provize, pojistné apod.) 
Výdej zásob při vyskladnění se provádí metodou FIFO (first‐in‐first‐out). 

6.7 Obchodní pohledávky 
Obchodní  pohledávky  se  prvotně  vykazují  v reálné  hodnotě,      opravná  položka  na  snížení  hodnoty  pohledávky 
je  tvořena,  jestliže  má  společnost  objektivní  podklad,  že  nebude  schopna  inkasovat  celou  částku  splatnou  
k termínu  splatnosti pohledávek (tj. u „rizikových“ pohledávek).  

6.8 Peněžní prostředky 
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty zahrnují finanční hotovost (peníze v pokladně a stav peněžních prostředků 
na běžných účtech). 

 6.9 Přijaté půjčky 
Při výchozím zachycení se přijaté půjčky účtují v reálné hodnotě snížené o transakční náklady.  
Půjčky jsou klasifikovány jako krátkodobé závazky se splatností do 1 roku a jako dlouhodobé se splatností delší než 
1 rok.  

6.10 Odložená daň z příjmu 
Odložená  daň  z příjmu  je  účtována  v plné  výši  s použitím  závazkové  metody  (při  použití  rozvahového  přístupu), 
z přechodných rozdílů vznikajících mezi daňovou hodnotou aktiv a závazků a jejich účetní hodnotou v účetní závěrce. 
Odložená daň z příjmu se stanoví za použití daňové sazby (a daňových zákonů), které byly schváleny nebo proces jejich 
schvalování je v podstatě dokončen a o kterých se předpokládá, že budou účinné v období, ve kterém bude příslušná 
daňová pohledávka realizována nebo závazek odložené daně z příjmu vyrovnán. 

6.11 Penzijní systém 
Na základě zákonem stanoveného procentního podílu z hrubých mezd  jsou odváděny příspěvky na pojistné na sociální 
zabezpečení  a  na  státní  politiku  zaměstnanosti.  Náklady  na  sociální  zabezpečení   jsou  zaúčtovány   jako  náklad      
do  účetního období jako související mzdové náklady. Společnost nemá další důchodové závazky. 

6.12 Zaměstnanecké požitky 
Penzijní a obdobné příspěvky zaměstnancům 
Společnost realizuje dva druhy penzijních příspěvků, a to příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a příspěvek 
na kapitálové životní pojištění zaměstnanců (dle příslušné vnitropodnikové směrnice). Společnost hradí příspěvky do 
samostatných  penzijních  či  životních  fondů  spravovaných  veřejnými  nebo  soukromými  subjekty.  Společnost  nemá 
žádné  další  platební  závazky.  Příspěvky  jsou  vykazovány  jako  sociální  náklady  s přímou  vazbou  na  závazkové  vztahy 
k zaměstnancům.   
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6.13 Rezervy 
Akciová společnost v roce 2017 vytvořila  rezervu ve výši 2.699.014,‐ Kč. V souvislosti s pokutou od ÚOHS  (investiční 
akce Modernizace BČOV) ve výši 9 mil. Kč a  její úhradou v roce 2012, společnost obdržela na svůj účet dne 7.4.2017 
úroky od Celního úřadu pro Jihomoravský kraj na účet společnosti ve výši 2.699.014,‐ Kč („vratitelný přeplatek – úrok 
z neoprávněného jednání správce daně“ dle Rozhodnutí CÚ pro JM ze dne 5.4.2017).  
V souvislosti s rozsudkem Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 18.9.2015, kterým Nejvyšší správní soud rozhodl 
tak, že se rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 6.8.2014, zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení, byla 
v roce 2015 opět vytvořena rezerva na pokutu ve výši 9 mil. Kč. 
Jelikož dosud není v této věci pravomocně rozhodnuto, důvody k vytvořeným rezervám k 31.12.2019 i nadále trvají. 

6.14 Vykazování výnosů 
Výnosy představují reálnou hodnotu prodeje zboží a služeb bez daně z přidané hodnoty, které se vykazují do období  
se kterým věcně a časově souvisí.  
Vzhledem  k hlavnímu  předmětu  podnikání  společnosti,  tj.  provozování  vodovodů  a  kanalizací  a  s tím  související 
i  dodávky  pitné  vody  a  odvádění  odpadních  vod  podnikatelům  i  obyvatelstvu,  je  pro  společnost  rozhodující  
výše přijatých  tržeb  za  vodné  a  stočné,  event.  srážkových  vod  od  podnikatelských  subjektů,  a  to  na  základě  
příslušných  písemných smluv s jednotlivými odběrateli.  

6.15 Výplata dividend 
Výplata dividend akcionářům společnosti se vykazuje v účetní závěrce jako závazek v období, ve kterém jsou dividendy 
schváleny akcionáři společnosti. 
Dividendy nebyly dosud ve společnosti vypláceny.  

6.16 Státní dotace  
Dotace je vykázána v reálné hodnotě, pokud má společnost přiměřenou jistotu, že splní podmínky, které jsou s dotací 
spojené a dotace bude přijata.  
Státní dotace na úhradu nákladů  se uznávají na  systematickém  základě  jako výnosy v období vykázání  souvisejících 
nákladů. 
Společnost dále  získala  i  státní podporu  formou bezúročných půjček  (úvěrů) na pořízení dlouhodobého majetku při 
nulových úrokových  sazbách. Úvěry byly  zpravidla poskytovány  Českomoravskou  záruční a  rozvojovou bankou, a.s., 
(dále jen ČMZRB) nebo SFŽP ČR, a to jako „zvýhodněné“ bezúročné úvěry dle Programu podpory vodohospodářských 
investic v České republice. Společnost tedy získala  i státní podporu formou půjček (úvěrů) při nulových nebo nízkých 
úrokových sazbách.  

6.17 Přepočet cizích měn na českou měnu 
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost aktuální denní kurz vyhlášený ČNB. 

6.18  Přehled o peněžních tocích – cash flow 
Přehled o peněžních tocích je sestaven přímou metodou.  
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7 Pozemky, budovy a zařízení 

Pozemky, budovy a zařízení 
Dlouhodobý hmotný majetek (bez poskytnutých záloh) 

Náklady/ocenění  Pozemky  Budovy,stavby 
Stroje a 
zařízení 

Dopravní 
prostředky  
a ostatní 

Pořízení 
investic 

CELKEM 

Pořizovací cena k 1.1.2018  61 305  4 099 893  499 139  124 674  75 711  4 860 722 
Přírůstky  1 066  61 054  6 210  12 941  234 360  315 631 
Úbytky  0  ‐11 956  ‐45 000  ‐2 761  ‐124 821  ‐184 538 
Převody  0  0  0  0  0 
Pořizovací cena k 31.12.2018  62 371  4 148 991  460 349  134 854  185 250  4 991 815 

Oprávky k 1.1.2018  0  1 997 722  406 270  71 792  0  2 475 784 
Odpisy daného roku + ZC vyř. 
maj.  0  122 157  30 780  9 931  0 

162 868 

Úbytky  0  ‐11 956  ‐45 000  ‐2 761  0  ‐59 717 
Převody  0  0  0  0  0  0 
Oprávky k 31.12.2018  0  2 107 923  392 050  78 962  0  2 578 935 

Netto hodnota k 31.12.2018  62 371  2 041 068  68 299  55 892  185 250  2 412 880 

Náklady/ocenění  Pozemky  Budovy,stavby 
Stroje a 
zařízení 

Dopravní 
prostředky  
a ostatní 

Pořízení 
investic 

CELKEM 

Pořizovací cena k 1.1.2019  62 371  4 148 991  460 349  134 854  185 250  4 991 815 
Přírůstky  19  64 521  9 329  9 658  167 204  250 731 
Úbytky  ‐10 549  ‐34 985  ‐7 653  ‐117 969  ‐171 156 
Převody  0 
Pořizovací cena k 31.12.2019  62 390  4 202 963  434 693  136 859  234 485  5 071 390 

Oprávky k 1.1.2019  0  2 107 923  392 050  78 962  0  2 578 935 
Odpisy daného roku + ZC vyř. 
maj.  128 891  27 395  11 375  0 

167 661 

Úbytky  ‐10 549  ‐34 985  ‐7 653  ‐53 187 
Převody  0 
Oprávky k 31.12.2019  0  2 226 265  384 460  82 684  0  2 693 409 

Netto hodnota k 31.12.2019  62 390  1 976 698  50 233  54 175  234 485  2 377 981 

V průběhu roku 2019 byl pořízen dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v celkové výši 172,3 mil. Kč (2018: 238,2 
mil. Kč).  

V roce 2019 došlo k likvidaci neupotřebitelného majetku s účetní zůstatkovou cenou v celkové výši 15,5 mil. Kč (např.: 
sušič Rovactor T22, mosty odsávací, dopravník šnekový, elektrorozvod provozní, zásobník s míchadlem na BČOV). 

Akciová společnost v roce 2017 vytvořila  rezervu ve výši 2.699.014,‐ Kč. V souvislosti s pokutou od ÚOHS  (investiční 
akce Modernizace BČOV) ve výši 9 mil. Kč a  její úhradou v roce 2012, společnost obdržela na svůj účet dne 7.4.2017 
úroky od Celního úřadu pro Jihomoravský kraj na účet společnosti ve výši 2.699.014,‐ Kč („vratitelný přeplatek – úrok 
z neoprávněného jednání správce daně“ dle Rozhodnutí CÚ pro JM ze dne 5.4.2017).  
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V roce 2015 byla vytvořena rezerva ve výši 9 mil. Kč v souvislosti s doručeným rozsudkem Nejvyššího správního soudu 
v Brně ze dne 18. 9. 2015, kterým Nejvyšší správní soud rozhodl tak, že se rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne          
6. 8.2014 zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. Tímto rozhodnutím i v roce 2017 pokračuje neukončené
řízení  ve  věci  „Zhotovení  stavebního  díla  Modernizace  BČOV  Pardubice“.  Představenstvo  společnosti  po
důkladném rozkladu  tohoto  rozhodnutí  rozhodlo  o  podání  „Ústavní  stížnosti“  k ústavnímu  soudu  a  požádalo
Celní  úřad  pro Jihomoravský kraj o posečkání s plněním znovu uložené povinnosti uhradit pokutu 9 mil. Kč, žádosti
bylo vyhověno. Jelikož dosud není v této věci pravomocně rozhodnuto, důvody k vytvořeným rezervám k 31.12.2019
i nadále trvají.

V roce 2019 a 2018 nedošlo ke kapitalizaci úroků. 

Dotace na pořízení dlouhodobého majetku ( v tis. Kč)
 

Akce  Poskytovatel  
Přiznaná 

výše celkem 
(předpis) 

Přijatá výše dotace v jednotlivých letech 
(čerpání) 

2019  2018  2017  2016  2015 

1   Modernizace BČOV  ČIŽP ‐ odložené 
poplatky  64 699 ‐4 496 

2   Modernizace BČOV  MŽP ‐ dotace z FS a  
SFŽP  249 590 ‐2 465

3   Kanalizace a ČOV Horní Jelení 
MŽP ‐ dotace z FS a 
SFŽP  23 190     22 002 

4   Skupinový vodovod Holicko 
MŽP ‐ dotace z FS a 
SFŽP  91 208     47 981 

5  

Zajištění kvality 
pitné vody pro 
skupinnový vodovod 
Přelouč 

MŽP  71 872  21 318  39 579

6  
Splašková kanalizace 
Škudly a Lhota pod 
Přeloučí 

MŽP  7 959  7 167  792

7   Kanalizace Dašice  
Zminný  MŽP  7 269  3 527  3 648

8  
Nákup automobilu s 
alternativním 
pohonem (2 ks) 

SFŽP  460  ‐38  460

9  

Odstranění zápachu 
ze zakryté 
aer.nádrže a 
odstr.zápachu z 
objektu česlovny na 
ČOV, Pardubice 

SFŽP  2 450  2 450

10   Pardubice, Opočinek ‐ kanalizace  MŽP  10 800  0

Pozn.: 
K ad 1) Vyúčtování odložených poplatků za vypouštění odpadních vod v období 1.8.2010 až 20.12.2014: 
Celková skutečná výše odložených poplatků za období 1.8.2010 až 20.12.2014 činila 64.699.309,‐ Kč. V rámci 
vyúčtování odložených poplatků za rok 2014, vznikl přeplatek v částce 4.495.720,‐ Kč, který byl dne 29.4.2015 vrácen 
zpět poskytovateli. 
K ad 2) Rozhodnutím MŽP ze dne 4.4.2016 byla společnost povinna vrátit poskytnutou investiční dotaci na investiční 
akci Modernizace BČOV ve výši 2.465.028,75 Kč za porušení Podmínek poskytnutí dotace. Dotace byla vrácena dne 
3.5.2016. 
K ad 5) Celková výše dotace dle "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" od MŽP z roku 2017 v částce 71.872 tis. Kč          
( rok 2017: 6.534 tis.Kč, 2018: 56.268 tis.Kč, 2019: 9.070 tis. Kč). V roce 2019 došlo k čerpání dotačních prostředků. 
K ad 6) Celková výše dotace dle "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" od MŽP z roku 2017 v částce 7.959 tis. Kč              
(rok 2017: 2.991 tis.Kč, 2018: 4.055 tis.Kč, 2019: 913 tis. Kč). V roce 2019 došlo k čerpání dotačních prostředků. 
K ad 7) Celková výše dotace dle "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" od MŽP z roku 2017 v částce 7.269 tis. Kč              
(rok 2017: 2.352 tis.Kč, 2018: 3.677 tis.Kč, 2019: 1.240 tis. Kč). V roce 2019 došlo k čerpání dotačních prostředků. 
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K ad 8) Výše dotace dle "Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP"z roku 2017 v částce 460 tis. Kč. Na  základě "Výzvy 
SFŽP k vrácení poskytnuté podpory" ze dne 27.3.2019 byla poskytovateli dne 9.4.2019 dotace ve výši 38.189,20 Kč 
vrácena, a to z důvodu porušení podmínek Smlouvy ‐ nedodržení minimálního ročního nájezdu nově pořízených 
vozidel nejméně ve výši 25.000 km.  

K ad 9) Celková výše dotace dle "Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR" z roku 2016    
a Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP z roku 2018 v částce 2.449.800,‐ Kč. V roce 2019 došlo k čerpání 
dotačních prostředků v plné výši.  
K ad 10) Celková výše dotace dle "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" ze dne 2.9.2019 v částce 10.800 tis. Kč 
(rok 2019: 4.016 tis. Kč, 2020: 6.784 tis. Kč). V roce 2019 nedošlo k čerpání dotačních prostředků. 

8 Nehmotná aktiva 

Nehmotný majetek 
Software  Pořízení investic  CELKEM 

Pořizovací cena k 1.1.2018  17 524  1 000  18 524 
Přírůstky  762  2 797  3 559 
Převody z DNM  0  ‐762  ‐762 
Úbytky  0  0  0 
Pořizovací cena k 31.12.2018  18 286  3 035  21 321 

Oprávky k 1.1.2018  15 008  0  15 008 
Odpisy daného roku  1 185  0  1 185 
Úbytky  0  0  0 
Oprávky k 31.12.2018  16 193  0  16 193 

Netto hodnota k 31.12.2018  2 093  3 035  5 128 

Software  Pořízení investic  CELKEM 
Pořizovací cena k 1.1.2019  18 286  3 035  21 321 
Přírůstky  6 083  5 124  11 207 
Převody z DNM  ‐233  ‐6 083  ‐6 316 
Úbytky  0 
Pořizovací cena k 31.12.2019  24 136  2 076  26 212 

Oprávky k 1.1.2019  16 193  0  16 193 
Odpisy daného roku  885  885 
Úbytky  ‐233  ‐233 
Oprávky k 31.12.2019  16 845  0  16 845 

Netto hodnota k 31.12.2019  7 291  2 076  9 367 

V roce 2019 došlo k pořízení dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 5,1 mil. Kč (SW Helios Green, SW GIST, 
SW Flowmon). 
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9 Finanční majetek 

Dlouhodobý finanční majetek 

Typ investice    Netto hodnota 
k 31.12.2019 

Netto hodnota 
k 31.12.2018 

Stav k 1. lednu  889  889 
Přírůstky  0  0 
Stav k 31. prosinci 889  889 

Jedná  se  o  finanční majetek  –  finanční  vklad  do  Sdružení  k vytvoření  a  využívání  digitální  technické mapy města 
Pardubic  (dále  jen DTMMP).  Sdružení  je  zájmovým  sdružením  právnických  osob  (Statutární město  Pardubice,  ČEZ 
Distribuce, a.s., Služby města Pardubic, a.s., Elektrárny Opatovice, a.s., Grid Services, s.r.o. a Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s.).  

10 Zásoby 

Zásoby 

Celkový přehled ‐ rozvaha Netto hodnota k 
31.12.2019 

Netto hodnota k 
31.12.2018 

Materiál    13 103  13 474 
Zboží  0  0 

Celkem    13 103  13 474 

Zásoby materiálu z převážné části tvoří: litinové tvarovky, armatury, trubky PVC apod. pro zajištění provozu,  zejména 
vodovodních, kanalizačních řadů, čistíren odpadních vod apod. 

11 Obchodní a jiné pohledávky 

Obchodní a jiné pohledávky 

Celkový přehled ‐ rozvaha   Netto hodnota k 
31.12.2019 

Netto hodnota k 
31.12.2018 

Obchodní pohledávky   1) 67 785  71 211 
Daně, sociální a zdravotní pojištění  0  0 
Poskytnuté zálohy  2 539  541 
Dohadné účty aktivní  74 751  76 351 
Jiné pohledávky  22 758  48 118 

Celkem 167 833  196 221 
Pozn.: 1) pohledávky ve lhůtě splatnosti k 31.12.2019:   61.524 tis. Kč, po lhůtě splatnosti 6.261 tis. Kč 

Hodnota opravných položek na snížení hodnoty pohledávek v roce 2019 činí 2,5 mil. Kč (2018:  2,6 mil. Kč).  
Opravné položky  k pohledávkám: počáteční  stav  k 1.1.2019  ve výši 2.631  tis. Kč,  konečný  stav  k 31.12.2019  ve  výši 
2.526 tis. Kč, během účetního období došlo ke snížení opravných položek ve výši 105 tis. Kč. 

Hodnota dohadných položek aktivních je ve výši cca 74,8 mil. Kč (2018: 76,4 mil. Kč),  jedná se především o dohadnou 
položku za vodné a stočné ve výši +74,7 mil. Kč (2018: 75,5 mil. Kč).   
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Hodnota jiných pohledávek je ovlivněna v roce 2019 zejména předpisem dotací na pořízení dlouhodobého majetku dle 
„Rozhodnutí poskytovatele dotací“, a to: „Zajištění kvality pitné vody pro Skupinový vodovod Přelouč“ ve výši 10,9 mil. 
Kč,, , „Kanalizace Dašice ‐ Zminný“ ve výši 0,094 mil. Kč a „Pardubice Kanalizace Opočinek“ ve výši 10,8 mil. Kč. 

12 Peněžní prostředky  

Peněžní prostředky 

Peníze 

Stav k počátku období k 1.1.  89 569 938,79  
Pohyb za období  58 600 036,60 

Stav na konci období k 31.12.  148 169 975,39  

Účetní hodnota peněz a peněžních ekvivalentů odpovídá jejich reálné hodnotě. 

13  Půjčky a úvěry 

Půjčky a úvěry (závazky) 
Netto hodnota k 

31.12.2019 
Netto hodnota k 

31.12.2018 
Úvěry (úvěr, kontokorent, ostatní půjčky)  167 869  202 156 
Návratné finanční výpomoci  0  0 
Bezúročné půjčky (ČMZRB) se státní zárukou  2 034  3 197 

Celkem  169 903  205 353 

Mínus splátky splatné za více než jeden rok  ‐139 687  ‐169 902 

Bankovní úvěry a přečerpání účtů splatné do jednoho roku  30 216  35 451 

Rozbor dlouhodobých půjček a úvěrů 
Netto hodnota k 

31.12.2019 
Netto hodnota k 

31.12.2018 
Splatné déle než 1 rok    139 687  169 902 

Celkem     139 687  169 902 
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Rozbor krátkodobých půjček a úvěrů 
Netto hodnota k 

31.12.2019 
Netto hodnota k 

31.12.2018 
Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů  30 216  35 451 

Jiné krátkodobé půjčky a úvěry   0  0 

Celkem     30 216  35 451 

Rozpis splátek závazků na financování investičních akcí: 

Věřitel 

Zůstatek 
závazku k 
31.12.2019 
celkem 

Výše závazku 
celkem (předpis) 

Splat. do 
roku: 

Splaceno do 
31.12.2019 

1  
Úvěry se státní zárukou 
(bezúročné) na inv. akce ČMZRB, a.s.  15 695   2021  13 661   2 034  

2  
Úvěr ‐ splátka kupní ceny za BČOV 
Pardubice   ČSOB, a.s.  285 000   2025  169 955   115 045  

3  
Úvěr‐na inv.akci Skupinový projekt 
Labe‐Loučná ČSOB, a.s.  332 504   2026  279 680   52 824  

CELKEM  x  x  x   x  169 903  

Pozn.: 
ČMZRB = Českomoravská záruční a rozvojová banka 
ČSOB = Československá obchodní banka 

Návratné finanční výpomoci a půjčky od ČMZRB mají charakter bezúročných půjček (úvěrů) na pořízení dlouhodobého 
majetku při nulových úrokových sazbách, a to jako „zvýhodněné“ bezúročné půjčky se státní zárukou. 
Položky  dlouhodobých  bankovních  úvěrů   a  návratných   finančních   výpomocí   jsou   zajištěny   zástavním  právem 
k pozemkům, budovám a stavbám zejména ve prospěch ČMZRB, a.s. a ČSOB, a.s.  
Účetní zůstatková hodnota celkového zastaveného majetku (účetní zůstatková cena) k  31.12.2019  vykazuje výši     
103,3 mil. Kč.   

Výše nesplaceného úvěru od ČSOB  (viz. výše  ř. 2) za nákup BČOV k 31. 12. 2019  činí 115 mil. Kč.   Úvěrová smlouva 
s ČSOB,  a.s.  na  nákup  BČOV ve  výši  285  mil.  Kč  byla uzavřena dne  21. 10. 2009.  Úvěr  je  zajištěn zástavním  právem 
k nemovitostem a movitým věcem ve vlastnictví společnosti (ručení na základě prohlášení ručitele Statutárního města 
Pardubice do souhrnné výše zajišťovaného závazku v částce 183 mil. Kč bylo koncem roku 2015 ukončeno). 
Výše  nesplaceného  úvěru  ČSOB  (viz.  výše  ř.  3)  na  financování  investiční  výstavby  Skupinový  projekt  Labe‐Loučná 
k 31.12.2019 činí 52,8 mil. Kč.   
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Obchodní a jiné závazky 

Druh závazku      Zůstatek k 
31.12.2019 

Zůstatek k 
31.12.2018 

Dlouhodobé závazky         1) 229 352 257 233 

Krátkodobé závazky  198 424 201 215 

v tom: závazky k úvěrovým institucím  30 216  35 451 

   závazky z obchodních vztahů        64 569  81 322 

  daně, dotace, soc.a zdrav.poj., ostatní závazky  2) 60 753 79 945 

  dohadné účty pasivní  3) 37 881 ‐508 

  jiné závazky  4) 5 005 5 005 

Celkem   427 776  458 448 

1) 2018: dlouhodobé závazky z titulu odložené daně ve výši 73.331 tis. Kč, závazky k úvěr.institucím ve výši 169.902 tis. Kč a 
závazky ke společníkům ve výši 14.000 tis. Kč (Město Přelouč a Dašice). 2019: dlouhodobý závazek z titulu odložené daně ve výši
79.665 tis. Kč, závazky k úvěrovým institucím ve výši 139.687 tis. Kč, závazek k ovlád. osobě ve výši 10.000 tis. Kč na základě 
smlouvy o zápůjčce se Statutátním městem Pardubice na financování investiční akce "Kanalizace Opočinek II. část". 

2) 2018: jedná se zejména o dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotací "Zajištění kvality pitné vody pro Skupinový vodovod
Přelouč" , "Splašková kanalizace Škudly a Lhota pod Přeloučí", "Kanalizace Dašice Zminný" v celkové výší 45.531 tis. Kč a částka 
10.000 tis. Kč Statutární město Pardubice ‐ smlouva o zápůjčce na investiční akci "Kanalizace Opočínek II. 2019:  jedná se zejména
o dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotací "Zajištění kvality pitné vody pro Skupinový vodovod Přelouč" , "Kanalizace Dašice 
Zminný"a Pardubice, Opočinek ‐ kanalizace v celkové výší 21.869 tis. Dále o závazky ke společníkům na základě smlouvy 
o poskytnutí půjčky od Města Dašice ve výši 7.000 tis. Kč na financování investiční akce "Kanalizace Dašice, místní část Zminný 
‐  I.etapa" a od Města Přelouč ve výši 7.000 tis. Kč na financování investiční akce "Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota
pod Přeloučí do kanalizačního systému Města Přelouč".

3) 2019: jedná se zejména o dohadné položky pasivní, a to: očekávané náklady za poplatky za vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových na BČOV ve výši 16.031 tis. Kč, čištění odpadních vod Synthesia Semtín ve výši 10.139 tis. Kč (očekávaný přeplatek ‐
vratka pro Synthesia Semtín), poplatky za odběr podzemních vod ve výši 8.223 tis. Kč, nevyfakturované dodávky el. energie za rok 
2019 ve výši 2.645 tis. Kč. 

4) 2018:  jiné závazky ‐ přijatá bankovní záruka od spol. Marius Pedersen ke smlouvě o převzetí, využití a likvidaci odpadních vod
s obsahem kalu ve výši 5.000 tis. Kč a 5 tis. Kč jistota od fyzické osoby ‐ odběratele vodného stočného za odběr od roku 2018.
2019: jiné závazky ‐ přijatá bankovní záruka od spol. Marius Pedersen ke smlouvě o převzetí, využití a likvidaci odpadních vod
s obsahem kalu ve výši 5.000 tis. Kč a 5 tis. Kč jistota od fyzické osoby ‐ odběratele vodného stočného.�

Společnost  nevykazuje  žádné  závazky  po  splatnosti  na  sociální  a  zdravotní  pojištění  ani  daňové  nedoplatky    
po  splatnosti. 

15 Odložená daň  

Odložená daň 

Odložený daňový závazek 
Rozdíl daňových a účetních 
zůstatkových cen dlouhodobého 
majetku 

Stav k začátku běžného období  73 331 
Účtováno do výsledovky 6 334 
Stav ke konci běžného období  79 665 

14 Obchodní a jiné závazky
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16 Základní kapitál 

Základní kapitál  (zapsaný) 
Akcie na 
jméno v 
listinné 
podobě 

Akcie na 
majitele v 

listinné podobě 
Celkem 

Počáteční stav k 1.1.2018  1 373 515  76 339  1 449 854 

Zvýšení základního kapitálu 
peněžitými vklady a nepeněž.vklady 

0  0 

Stav na konci období k 31.12.2018  1 373 515  76 339  1 449 854 

Akcie na 
jméno v 
listinné 
podobě 

Akcie na 
majitele v 

listinné podobě 
Celkem 

Počáteční stav k 1.1.2019  1 373 515  76 339  1 449 854 

Zvýšení základního kapitálu 
peněžitými vklady a nepeněž.vklady 

0  0 

Stav na konci období k 31.12.2019  1 373 515  76 339  1 449 854 

Pozn.: nezapsaný ZK ve výši 100.835 tis. Kč z titulu upsání akcií měst a obcí. 

Základní kapitál společnosti zapsaný k 31.12.2019 činí  1 449 854 tis. Kč  ve jmenovité hodnotě 1 000,‐ Kč za akcii.  
Nezapsaný základní kapitál k 31.12.2019 v celkové výši činí 100 834 660,‐ Kč. 
O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada akcionářů společnosti.  
Kmenové akcie jsou klasifikovány jako vlastní kapitál.  
Společnost v průběhu účetního období nenabyla a nemá v držení vlastní akcie. 

17  Kapitálové fondy a fondy ze zisku 

O  rozdělení  zisku  společnosti  rozhoduje  valná  hromada  na  návrh  představenstva  po  přezkoumání  tohoto  návrhu 
dozorčí radou. 
Zisk  společnosti  dosažený  v účetním  období  po  splnění  daňových  povinností  podle  obecně  závazných  daňových 
předpisů  lze  použít  jako  příděl  do  rezervního  fondu,  případně  jiných  fondů  společnosti,  které  je možno  použít  na 
výplatu podílu na zisku akcionářům (dividend) a podílu na zisku statutárních orgánů společnosti (tantiém).  
Řízení kapitálu:  
Řízení vlastního kapitálu společnosti podléhá rozhodnutí valné hromady akcionářů společnosti. 
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18 Tržby 

Tržby/výnosy 
2019  2018 

Tržby za vodné a stočné (vč. zúčt. dohad. pol.)  620 900  590 849 

Ostatní tržby (tržby z prodeje služeb)  124 151  128 214 

Ostatní výnosy   7 713  8 166 
Celkem   752 764  727 229 

19 Odpisy 

Odpisy 
2019  2018 

Odpisy dlouhodobého majetku (úpravy hodnot dlouh. maj.)  152 988  154 541 

V roce 2019 došlo k zařazení následujících významných investičních akcí do dlouhodobého hmotného  
majetku společnosti: např.: Kanalizace a vodovod Svítkov ul. Dlouhá 23,3 mil. Kč, Vodovod Holice ul.  
Staroholická 10,5 mil. Kč, Kanalizace Opočinek II.etapa 15,7 mil. Kč. 

20  Finanční náklady/výnosy 

Finanční náklady/výnosy 
2019  2018 

Nákladové úroky  5 177  4 402 

Výnosové úroky  28  56 

Ostatní finanční náklady  1 885  1 844 

Ostatní finanční výnosy  0  0 

Výše  ostatních  finančních  nákladů  obsahuje  zejména  správní  poplatky,  poplatky  peněžním  ústavům  a  náklady 
související se zajištěním úrokových rizik dlouhodobých úvěrů.  
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21  Zaměstnanci spol., osobní náklady a poskytnutá peněžní plnění     

Zaměstnanci  2019    2018 
Kategorie:  Dělníci        189    186 

THP (technicko‐hosp. prac.)    97      96 
Celkem      286    282 

Zaměstnanci spol.: osobní náklady (v Kč) 
Zaměstnanci celkem  z toho: řídících prac. 
2019  2018  2019  2018 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců  286  282  4  4 

Mzdové náklady  134 018 806  123 179 028  6 912 920  4 790 769 
Odměny členům stat.org. spol.‐představ.  577 270  2 782 596  133 990  2 329 713 
Odměny členům dozorčích orgánů spol.  494 720  579 600  0  0 
Náklady na sociální zabezpečení  45 603 271  42 688 932  2 215 713  2 160 290 

Sociální náklady  3 846 195  3 694 264  48 720  46 900 

Osobní náklady celkem  184 540 262  172 924 420  9 311 343  9 327 672 

Poskytnutá peněžitá či jiná plnění (v Kč) 
Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů 

Druh plnění  statutárních   řídících  dozorčích 
2019  2018  2019  2018  2019  2018 

Půjčky a úvěry 0   
Poskytnuté záruky 0   
Důchodové připojištění  0  30 000  3 200  0  6 600  0 
Bezplatné užívání os. auta 12 000  2 139   

Jiné

Celkem  0  30 000  15 200  2 139  6 600  0 

22  Zisk na akcii     
2019      2018 

Zisk připadající na akcionáře společnosti (v tis. Kč)  27 713    11 089 
Základní ukazatel zisku na akcii (v Kč)  19,11      7,65 
Pozn.: zisk na akcii vychází z hodnoty zapsaného základního kapitálu. 
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23 Transakce se spřízněnými osobami    

Za spřízněnou osobu  je považováno Statutární město Pardubice (osoba s podstatným vlivem na hlasovacích právech 
ve společnosti). 

Kompletní zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou je uvedena ve výroční zprávě společnosti za rok 2019 
jako její nedílná součást. 

K 31.12.2019 nemá společnost za Statutárním městem Pardubice žádné významné pohledávky.  

24 Události po rozvahovém dni 
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významným událostem, které by mohly mít závažný dopad do hospodářských 
výsledků společnosti. 

V Pardubicích dne 28.2.2020 

Sestavil a zpracoval: Ing. Ivana Nagyová 
vedoucí oddělení daní a účetnictví 

………………………………….. 
Ing. Martin Charvát

   předseda představenstva
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Zpráva dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
o výsledcích kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady 

k přezkoumání účetní uzávěrky, zprávě o vztazích a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 

Ve smyslu Zákona o obchodních korporacích, stanov společnosti dozorčí rada plní funkci kontrolního 
orgánu.  Dohlíží  na  provádění  podnikatelské  činnosti  společnosti  i  na  výkon  působnosti 
představenstva. Jednotliví členové dozorčí rady jsou zapsáni v obchodním rejstříku a vyjmenováni ve 
výroční zprávě společnosti.  

Jednání představenstva  se vždy zúčastnil předseda nebo místopředseda dozorčí  rady, který byl  tak 
přímo  seznámen  s projednávanými  záležitostmi  a  rozhodnutím  představenstva.  Dozorčí  radě  byly 
pravidelně  předkládány  písemné  podklady  a  materiály  projednávané  a  schvalované 
představenstvem.  Jednání  dozorčí  rady  se  pravidelně  účastnili  předseda,  místopředseda 
představenstva  a  další  pracovníci  z  vedení  společnosti  k podání  podrobnějších  informací 
k projednávané  problematice.  Dozorčí  rada  konstatuje,  že  ve  výkonu  působnosti  představenstva 
neshledala porušení právních předpisů a stanov společnosti ani jednání proti zájmům společnosti. 

Na  svých  zasedáních  se  dozorčí  rada  zabývala  plněním  finančního  a  hmotného  plánu  společnosti, 
hodnocením  finanční  situace,  problematikou  vývoje  salda  pohledávek,  cenotvorbou  vodného  
a stočného, plněním podnikatelského záměru v oblasti  investiční výstavby a oprav  infrastrukturního 
majetku.   

Na  jednání valné hromady dne 23.5.2019 byl zvolen Výbor pro audit ve složení  Ing. Fejfar,  Ing. Bílá   
a  Ing. Exnerová. Výbor pro audit předložil dozorčí radě k projednání a schválení zprávu Výboru pro 
audit za rok 2019. Ve zprávě se konstatuje že: 

1) Valná hromada na svém jednání 23.5.2019 odsouhlasila v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb.,
§ 17 pro roky 2019, 2020, 2021, 2022 a 2023 auditora, a to společnost SYSTEMA AUDIT a.s.,
Sukova  1935,  530  02  Pardubice. Výbor pro  audit postup  týkající  se určení  auditora  taktéž
odsouhlasil.

2) V průběhu  roku  2019  započaly  přípravné  práce  na  ověřování  některých  skutečností,  které
mají  ověřit  připravenost  společnosti  na  přechod  na  nový  informační  systém.  Byl  ověřen
a  překontrolován  způsob  postupného  slučování  dat  z dříve  používaného  SW  TES  do  SW
Helios.

3) Výbor pro audit konstatuje, že se ve společnosti postupně daří zajistit elektronická evidence
smluv, z které vyplývá, kdo za jaké uzavřené smlouvy ručí a kdo kontroluje jejich plnění.

4) Vnitřní  kontrola  v návaznosti  na  nově  zaváděný  SW  ve  společnosti  by  měla  spočívat
v průběžné implementaci v následujících oblastech:
- Kontrolní  prostředí,  kde  zaměstnanci  rozumí  předpisům  etického  chování  a  jsou

pravidelně proškolováni.
- Informační systém, včetně odpovídajících obchodních procesů, které se týkají finančního

výkaznictví a vzájemné komunikace.
- Kontrolní  činnost,  kdy  každý  nákup  musí  být  schválen  pověřeným  pracovníkem  dle

vnitropodnikové směrnice.
- Společnost provádí odsouhlasení pohledávek a závazků s největšími odběrateli.
- Společnost má podrobně zpracované interní směrnice pro konkrétní postupy

v jednotlivých oblastech ekonomických činností.
5) Byl prověřen spis auditora společnosti, který kvalifikovaně dokumentuje průběžné auditorské

práce a získané důkazní informace byly plném rozsahu použity pro závěrečný výrok auditora
za rok 2019.

Dozorčí rada zprávu Výboru pro audit za rok 2019 schválila. 
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Jako  členové  komisí  pro  zadávání  veřejných  zakázek,  hodnocení  nabídek  a  výběru  zhotovitelů 
v oblasti  investiční  výstavby  a  významných  dodavatelských  oprav  a  služeb,  dozorčí  rada 
zabezpečovala dohled nad správnou aplikací zákona o veřejných zakázkách.  

Po přezkoumání Zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za  rok 2019 
dozorčí rada konstatuje, že neshledala nedostatky v této zprávě a v její úplnosti.  

Ve  sledovaném  období  dozorčí  rada  neobdržela  žádný  podnět  na  případnou  kontrolu  konkrétní 
činnosti.  

Na  základě  §  447  Zákona  č.  90/2012  Sb.,  o  obchodních  korporacích,  a  podle  článku  36  stanov 
společnosti dozorčí rada přezkoumala postup sestavování a výsledek řádné účetní závěrky, posoudila 
návrh na rozdělení zisku za rok 2019 a doporučuje valné hromadě tyto dokumenty schválit.  

Tato zpráva byla projednána a schválena dozorčí radou dne 28. 2. 2020.  

Ing. Josef Fedák  
předseda dozorčí rady  
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IČ

Od: Do:

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Označ. A K T I V A
číslo
řádku

Běžné účetní období

Brutto Korekce Netto

Minulé období

Netto (Rok 2018)

AKTIVA CELKEM A.+B.+C.+D. 001

 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál účty 353 002

 B. Stálá aktiva B.I.+...+B.III. 003

 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1.+...+B.I.x. 004

 B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje účty 012, (-)072, (-)091AÚ 005

 B.I.2. Ocenitelná práva B.I.2.1.+B.I.2.2. 006

 B.I.2.1. Software účty 013, (-)073, (-)091AÚ 007

 B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva účty 014, (-)074, (-)091AÚ 008

 B.I.3. Goodwill účty 015, (-)075, (-)091AÚ 009

 B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účty 019, (-)079, (-)091AÚ 010

 B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.5.1.+B.I.5.2. 011

 B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek účty 051, (-)095AÚ 012

 B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek účty 041, (-)093 013

 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1+...+B.II.x 014

 B.II.1. Pozemky a stavby B.II.1.1.+B.II.1.2. 015

 B.II.1.1. Pozemky účty 031, (-)092AÚ 016

 B.II.1.2. Stavby účty 021, (-)081, (-)092AÚ 017

 B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory účty 022, (-)082, (-)092AÚ 018

 B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku účty 097, (-)098 019

 B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek B.II.4.1.+...+B.II.1.3. 020

 B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů účty 025, (-)085, (-)092AÚ 021

 B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny účty 026, (-)086, (-)092AÚ 022

 B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek účty 029, 032, (-)089, (-)092AÚ 023

 B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.5.1.+B.II.5.2. 024

 B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek účty 052, (-)095AÚ 025

 B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účty 042, (-)094 026

 B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1+...+B.III.x 027

 B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účty 043, 061, (-)096AÚ 028

 B.III.2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba účty 066, (-)096AÚ 029

 B.III.3. Podíly - podstatný vliv účty 043, 062, (-)096AÚ 030

 B.III.4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv účty 067, (-)096AÚ 031

 B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly účty 043, 063, 065, (-)096AÚ 032

 B.III.6. Zápůjčky a úvěry - ostatní účty 068, (-)096AÚ 033

 B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek B.III.7.1.+B.III.7.2. 034

 B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek účty 043, 069, (-)096AÚ 035

 B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek účty 053, (-)095AÚ 036

 C. Oběžná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV. 037

 C.I. Zásoby C.I.1+...+C.I.x 038

 C.I.1. Materiál účty 111, 112, 119, (-)191 039

 C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary účty 121, 122, (-)192, (-)193 040

 C.I.3. Výrobky a zboží C.I.3.1.+C.I.3.2. 041

. .3 1 1 2 2 0 1 9

1.1.2019 31.12.2019

v tisících Kč

2 5 9 3 6 9 7 2

Pardubická plavební a.s.

Labská 2746 168
Pardubice I
530 02

+20 260 -10 370 +9 890 +10 436

+16 501 -10 370 +6 131 +6 619

+16 501 -10 370 +6 131 +6 619
+6 812 -3 966 +2 846 +3 073

+6 812 -3 966 +2 846 +3 073
+9 689 -6 404 +3 285 +3 546

+3 759 +3 759 +3 817

otisk podacího razítka

ROZVAHA



Označ. A K T I V A
číslo
řádku

Běžné účetní období

Brutto Korekce Netto

Minulé období

Netto (Rok 2018)

 C.I.3.1. Výrobky účty 123, (-)194 042

 C.I.3.2. Zboží účty 131, 132, 139, (-)196 043

 C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny účty 124, (-)195 044

 C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby účty 151, 152, 153, (-)197, (-)198, (-)199 045

 C.II. Pohledávky C.II.1+C.II.2.+C.II.3. 046

 C.II.1. Dlouhodobé pohledávky C.II.1.1.+...+C.II.1.x. 047

 C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ 048

 C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ 049

 C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ 050

 C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka účty 481 051

 C.II.1.5. Pohledávky - ostatní C.II.1.5.1.+...+C.II.1.5.4. 052

 C.II.1.5.1.Pohledávky za společníky účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ 053

 C.II.1.5.2.Dlouhodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ 054

 C.II.1.5.3.Dohadné účty aktivní účty 388 055

 C.II.1.5.4.Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ 056

 C.II.2. Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x. 057

 C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ 058

 C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ 059

 C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ 060

 C.II.2.4. Pohledávky - ostatní C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6. 061

 C.II.2.4.1.Pohledávky za společníky účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ 062

 C.II.2.4.2.Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 336, (-)391AÚ 063

 C.II.2.4.3.Stát - daňové pohledávky účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ 064

 C.II.2.4.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy účty  314AÚ, (-)391AÚ 065

 C.II.2.4.5.Dohadné účty aktivní účty 388 066

 C.II.2.4.6.Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ 067

 C.II.3. Časové rozlišení aktiv C.II.3.1+...+C.II.3.x. 068

 C.II.3.1. Náklady příštích období účty  381 069

 C.II.3.2. Komplexní náklady příštích období účty  382 070

 C.II.3.3. Příjmy příštích období účty  385 071

 C.III. Krátkodobý finanční majetek C.III.1+...+C.III.x. 072

 C.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účty 254, 259, (-)291AÚ 073

 C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek účty 251, 253, 256, 257, 259, (-)291AÚ 074

 C.IV. Peněžní prostředky C.IV.1+...+C.IV.x. 075

 C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně účty   211, 213, 261 076

 C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech účty  221, 261 077

 D. Časové rozlišení aktiv D.1+...+D.x. 078

 D.1. Náklady příštích období účty  381 079

 D.2. Komplexní náklady příštích období účty  382 080

 D.3. Příjmy příštích období účty  385 081

+2 831 +2 831 +3 143
+2 680 +2 680 +2 880

+2 680 +2 680 +2 880

+2 680 +2 680 +2 880
+151 +151 +263

+95 +95 +231

+56 +56 +32

+56 +56 +32

+928 +928 +674

+928 +928 +674



Označ. P A S I V A
číslo
řádku

Běžné účetní období

Netto

Minulé období

Netto (Rok 2018)

PASIVA CELKEM A.+B.+C.+D. 001

 A. Vlastní kapitál A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI. 002

 A.I. Základní kapitál A.I.1.+...+A.I.x. 003

 A.I.1. Základní kapitál účty 411 nebo 491 004

 A.I.2. Vlastní podíly (-) účty (-)252 005

 A.I.3. Změny základního kapitálu účty (+/-)419 006

 A.II. Ážio a kapitálové fondy A.II.1.+...+A.II.x. 007

 A.II.1. Ážio účty 412 008

 A.II.2. Kapitálové fondy A.II.2.1.+...+A.II.2.5. 009

 A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy účty 413 010

 A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) účty (+/-)414 011

 A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) účty (+/-)418 012

 A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) účty 417 013

 A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) účty 416 014

 A.III. Fondy ze zisku A.III.1.+...+A.III.x. 015

 A.III.1. Ostatní rezervní fond účty 421, 422 016

 A.III.2. Statutární a ostatní fondy účty 423, 427 017

 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) A.IV.1.+...+A.IV.x. 018

 A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) účty 428, 429 019

 A.IV.2 Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) účty 426 020

 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV -B.-C.-D.-A.VI 021

 A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) účty 432 022

 B.+C. Cizí zdroje B.+C. 023

 B. Rezervy B.1.+...+B.x. 024

 B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky účty 452 025

 B.2. Rezerva na daň z příjmů účty 453 026

 B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů účty 451 027

 B.4. Ostatní rezervy účty 459 028

 C. Závazky C.I.+C.II.+C.III. 029

 C.I. Dlouhodobé závazky C.I.1.+...+C.I.x. 030

 C.I.1. Vydané dluhopisy C.I.1.1.+C.I.1.2. 031

 C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy účty 473 032

 C.I.1.2. Ostatní dluhopisy účty 473 033

 C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím účty 461 034

 C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy účty 475 035

 C.I.4. Závazky z obchodních vztahů účty 479 036

 C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě účty 478 037

 C.I.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 471 038

 C.I.7. Závazky - podstatný vliv účty 472 039

 C.I.8. Odložený daňový závazek účty 481 040

 C.I.9. Závazky - ostatní C.I.9.1.+...+C.I.9.3. 041

 C.I.9.1. Závazky ke společníkům účty 364, 365, 366, 367, 368 042

 C.I.9.2. Dohadné účty pasivní účty 389 043

 C.I.9.3. Jiné závazky účty 372, 373, 377, 379, 474, 479 044

 C.II. Krátkodobé závazky C.II.1.+...+C.II.x. 045

+9 890 +10 436
+7 251 +7 320

+15 720 +15 720
+15 720 +15 720

+48 +48
+48 +48

-8 448 -8 374
-8 448 -8 374

-69 -74

+1 815 +1 862

+1 815 +1 862
+1 659 +1 717

+1 659 +1 717

+1 659 +1 717
+156 +145



Sestaveno dne: Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka:

Právní forma
účetní jednotky:
Předmět podnikání:

Pozn.:

Označ. P A S I V A
číslo
řádku

Běžné účetní období

Netto

Minulé období

Netto (Rok 2018)

 C.II.1. Vydané dluhopisy C.II.1.1.+C.II.1.2. 046

 C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy účty 241 047

 C.II.1.2. Ostatní dluhopisy účty 241 048

 C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím účty 221, 231, 232 049

 C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy účty 324 050

 C.II.4. Závazky z obchodních vztahů účty 321, 325 051

 C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě účty 322 052

 C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 361 053

 C.II.7. Závazky - podstatný vliv účty 362 054

 C.II.8. Závazky ostatní C.II.8.1.+...+C.II.8.7. 055

 C.II.8.1. Závazky ke společníkům účty 364, 365, 366, 367, 368 056

 C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci účty 249 057

 C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům účty 331, 333 058

 C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění účty 336 059

 C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace účty 341, 342, 343, 345, 346, 347 060

 C.II.8.6. Dohadné účty pasivní účty 389 061

 C.II.8.7. Jiné závazky účty 372, 373, 377, 379 062

 C.III. Časové rozlišení pasiv C.III.1.+...+C.III.x. 063

 C.III.1. Výdaje příštích období účty 383 064

 C.III.2. Výnosy příštích období účty 384 065

 D. Časové rozlišení pasiv D.1.+...+D.x. 066

 D.1. Výdaje příštích období účty 383 067

 D.2. Výnosy příštích období účty 384 068

20.5.2020

akciová společnost

Vnitrozemská vodní nákladní doprava

     Ing.Martin Vaško (předseda)         Jiří Komárek (člen představenstva)

+42 +37
+36 +28

+78 +80

+10 +10

+32 +34

+36 +36

+824 +1 254

+824 +1 254



      k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČ

Od: Do:

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo
řádku

Skutečnost v účetním období

sledovaném (Rok 2018)

 I. Tržby z prodeje výrobků a služeb účty 601, 602  001

 II. Tržby za prodej zboží účty 604  002

 A. Výkonová spotřeba A.1.+...+A.x.  003

 A.1.      Náklady vynaložené na prodané zboží účty 504  004

 A.2.      Spotřeba materiálu a energie účty 501, 502, 503  005

 A.3.      Služby účty 511, 512, 513, 518  006

 B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) účty 581, 582, 583, 584  007

 C. Aktivace (-) účty 585, 586, 587, 588  008

 D. Osobní náklady D.1.+...+D.x.  009

 D.1.      Mzdové náklady účty 521, 522, 523  010

 D.2.      Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady D.2.1.+D.2.2.  011

 D.2.1.        Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 524, 525, 526  012

 D.2.2.        Ostatní náklady

 E. Úprava hodnot v provozní oblasti E.1.+...+E.x.  014

 E.1.      Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1.+E.1.2.  015

 E.1.1        Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé účty 551, 557  016

 E.1.2        Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné účty 559  017

 E.2.      Úpravy hodnot zásob účty 559  018

 E.3.      Úpravy hodnot pohledávek účty 558, 559  019

 III. Ostatní provozní výnosy III.1.+...+III.x.  020

 III.1.      Tržby z prodaného dlouhodobého majetku účty 641  021

 III.2.      Tržby z prodaného materiálu účty 642  022

 III.3.      Jiné provozní výnosy účty 644, 646, 647, 648, 697  023

 F. Ostatní provozní náklady F.1.+...+F.x.  024

 F.1.      Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku účty 541  025

 F.2.      Prodaný materiál účty 542  026

 F.3.      Daně a poplatky účty 531, 532, 538  027

 F.4.      Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období účty 552, 554, 555  028

 F.5.      Jiné provozní náklady účty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597  029

  * * Provozní výsledek hospodaření (+/-) I.+I.x.+II.+II.x.+III.-A.-B.-C.-D.-E.-F. 030

 IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly IV.1.+...+IV.x.  031

 IV.1.      Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba účty 661, 665  032

 IV.2.      Ostatní výnosy z podílů účty 661, 665  033

 G. Náklady vynaložené na prodané podíly účty 561  034

 V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku V.1.+...+V.x.  035

 V.1.      Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba účty 661, 665  036

 V.2.      Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku účty 661, 665  037

. .3 1 1 2 2 0 1 9

1.1.2019 31.12.2019

v tisících Kč

2 5 9 3 6 9 7 2

Pardubická plavební a.s.

Labská 2746 168
Pardubice I
530 02

+645 +655

+170 +179

+93 +105
+77 +74

+488 +488
+488 +488
+488 +488

+31 +33

+6 +10

+25 +23
-44 -45

otisk podacího razítka

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

účty 527, 528  013



Sestaveno dne: Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka:

Právní forma
účetní jednotky:
Předmět podnikání:

Pozn.:

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo
řádku

Skutečnost v účetním období

sledovaném (Rok 2018)

 H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem účty 561, 566  038

 VI. Výnosové úroky a podobné výnosy VI.1.+...+VI.x.  039

 VI.1.      Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba účty 662, 665  040

 VI.2.      Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy účty 662, 665  041

 I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti účty 574, 579  042

 J. Nákladové úroky a podobné náklady J.1.+...+J.x.  043

 J.1.      Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba účty 562  044

 J.2.      Ostatní nákladové úroky a podobné náklady účty 562  045

 VII. Ostatní finanční výnosy účty 661, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 698  046

 K. Ostatní finanční náklady účty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598  047

  * Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K. 048

  ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * 049

 L. Daň z příjmů L.1.+...+L.x.  050

 L.1.      Daň z příjmů splatná účty 591, 593, 595, 599  051

 L.2.      Daň z příjmů odložená (+/-) účty 592  052

  ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** - L. 053

 M. Převod podílu na  výsledku hospodaření společníkům (+/-) účty 596  054

  *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** - M. 055

  * Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.  I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. 056

20.5.2020

akciová společnost

Vnitrozemská vodní nákladní doprava

     Ing.Martin Vaško (předseda)         Jiří Komárek (člen představenstva)

+17 +20

+17 +20

+8 +9
-25 -29
-69 -74

-69 -74

-69 -74
+645 +655



Přístav  
Pardubice a.s. 







                   XX. zasedání ZmP dne 18.06.2020                    
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO                      
                          18.6.2020 15:01:53                          
                    00. Úvod                    
______________________________________________________________________

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

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



Procedurální hlasovaní: Volba pracovního předsednictva
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                   XX. zasedání ZmP dne 18.06.2020                    
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO                      
                          18.6.2020 15:02:26                          
                    00. Úvod                     
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39



Pro: 29 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 5 (13%)
Omluveno: 5

Procedurální hlasovaní: Volba návrhové komise
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                   XX. zasedání ZmP dne 18.06.2020                    
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO                      
                          18.6.2020 15:04:10                          
                    00. Úvod                     
______________________________________________________________________

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



Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 5

Procedurální hlasovaní: Schválení pořadu jednání
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                   XX. zasedání ZmP dne 18.06.2020                    
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO                      
                          18.6.2020 15:38:15                          
      01. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP      
______________________________________________________________________

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



  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  1. projednat s orgány obchodních společností Vodovody a kanalizace
  Pardubice, a.s., a HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. jejich součinnost
  tak, aby bylo možné pololetně informovat Zastupitelstvo města Pardubic
  o jmenovitém personálním složení orgánů a o obchodních a ekonomických
  výsledcích těchto obchodních společností.
  2. předložit Zastupitelstvu města Pardubic návrh revokace usnesení č.
  ZM/107/2015, která do tohoto úkolu zahrne obchodní společnosti s
  majetkovým podílem města vyšším než 40 % (tj. nově VAK a HC).
  Z: Jan Mazuch, náměstek primátora
  T: 24.09.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                   XX. zasedání ZmP dne 18.06.2020                    
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO                      
                          18.6.2020 15:38:40                          
      01. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP      
______________________________________________________________________

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



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

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

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

                   XX. zasedání ZmP dne 18.06.2020                    
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO                      
                          18.6.2020 15:41:32                          
               02. Odkoupení objektu kaple sv. Trojice                
______________________________________________________________________

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



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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení objektu občanské vybavenosti bez čp/če stojícího na pozemku
  označeném jako st.p.č. 785 v k.ú. Svítkov z vlastnictví xxxxxxx
  do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu navrženou
  Vladimírem Arnicanem ve výši 60.000,-Kč.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení objektu občanské vybavenosti bez
  čp/če stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 785 v k.ú. Svítkov z
  vlastnictví xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 6. 2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                   XX. zasedání ZmP dne 18.06.2020                    
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO                      
                          18.6.2020 15:42:30                          



                  03. Novela OZV o veřejném pořádku                   
______________________________________________________________________

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

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

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Vydává
  Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Pardubic č. …/2020, kterou



  se mění Obecně závazná vyhláška č. 13/2006, o veřejném pořádku, ve
  znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č.
  1/2010, č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014, č.
  6/2014, č. 3/2015, č. 4/2016, č. 5/2016, č. 7/2016, č. 3/2017, č.
  4/2017, č. 5/2017, č. 8/2017, č. 5/2018 a č. 9/2019. Znění Obecně
  závazné vyhlášky č. ../2020 je přílohou tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                   XX. zasedání ZmP dne 18.06.2020                    
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO                      
                          18.6.2020 15:44:47                          
        04. Zrušení OZV o ověřování znalostí řidičů taxislužby        
______________________________________________________________________

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



  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Vydává
  Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Pardubic č. …/2020, kterou
  se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Pardubic č. 40/99, o
  ověřování znalostí řidičů taxislužby na území města Pardubic ze dne
  12.10.1999. Znění zrušující Obecně závazné vyhlášky č. ../2020 je
  přílohou tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                   XX. zasedání ZmP dne 18.06.2020                    
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        05. DUKLA SPORTOVNÍ - Memorandu o vzájemné spolupráci         
______________________________________________________________________

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



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

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

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  „Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při realizaci projektu
  sportovního areálu DUKLA SPORTOVNÍ v Pardubicích“ mezi statutárním
  městem Pardubice a Pardubickým krajem, ve znění, které je nedílnou
  součástí tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít „Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při realizaci
  projektu sportovního areálu DUKLA SPORTOVNÍ v Pardubicích“ mezi
  statutárním městem Pardubice a Pardubickým krajem.
  Z.: M. Charvát, primátor města
  T.: 30.09.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                   XX. zasedání ZmP dne 18.06.2020                    
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                     HLASOVÁNÍ č. 10 - SCHVÁLENO                      
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      06. Snížení nájemného - Basketbalový klub Pardubice, z. s.      
______________________________________________________________________

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



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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 2.8.2004 ve znění dodatků č.1 až 7
  se spolkem Basketbalový klub Pardubice, z.s., IČ 674 41 629,  se
  sídlem V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na prostory o
  výměře 2893,85 m2, nacházející se v objektu basketbalové haly čp. 311,
  která je součástí pozemku označeného jako stavební parcela č.parc.st.
  5386 a v objektu garáže bez čp./č.e., která je součástí pozemku
  označeného jako stavební parcela č.parc.st. 8410, oba v k.ú. a obci
  Pardubice, část obce Zelené Předměstí. Změna se bude týkat nájemného,
  a to tak, že dojde ke  snížení nájemného z původní částky ve výši
  780.967,92 Kč/rok bez DPH, na částku ve výši 390.483,96 Kč/rok bez DPH
  (snížení o 50%).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  odboru majetku a investic zajistit změnu nájemní smlouvy podle bodu I.



  Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
  T: 30.9.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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07. Opatření ke zmírnění dopadů epidemie na nájemce nebytovýćh prostor
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů



Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení č. 'Z/1357/2020'.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení č. 'Z/1358/2020'.
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  dohody o poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného nájemcům prostor
  nebo místností v majetku statutárního města Pardubice uvedeným v
  seznamu, který je přílohou tohoto usnesení, za období od 1. dubna 2020
  do 31. prosince 2020, pokud zaplatili nájemné a zálohy na služby
  poskytované s nájmem splatné před tímto obdobím nebo je zaplatí do 30.
  června 2020.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  odboru majetku a investic uzavřít Dohody dle bodu I.
  Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
  T: 31.10.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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      08. Odpis zmařených investic na odboru majetku a investic       
______________________________________________________________________

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



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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odpis zmařené investice ve výši 3,894.180,00 Kč z účetnictví města v
  souvislosti s předprojektovou a projektovou přípravou investiční akce
  "Náměstí Republiky" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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      08. Odpis zmařených investic na odboru majetku a investic       
______________________________________________________________________

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



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

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

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odpis zmařené investice ve výši 102.850 Kč z účetnictví města vzniklé
  v souvislosti s projekční přípravou investiční akce "Křižovatka
  náměstí Republiky – Karla IV." (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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      08. Odpis zmařených investic na odboru majetku a investic       



______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 004
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odpis zmařené investice ve výši 59.290,00 Kč z účetnictví města
  vzniklé v souvislosti s projekční přípravou investiční akce "Zdymadlo



  – levý břeh Labe" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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      08. Odpis zmařených investic na odboru majetku a investic       
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39



Pro: 33 (85%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 003, 005 -019
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odis zmařené investice ve výši 70.392,96 Kč z účetnictví města vzniklé
  v souvislosti s projekční přípravou investiční akce "Propojka U
  Trojice – Průmyslová zóna St. Čívice" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  Návrh usnesení č. 005
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odpis zmařené investice ve výši 496.765,00 Kč z účetnictví města
  vzniklé v souvislosti s projekční přípravou investiční akce
  "Cyklistická stezka Mechu a Perníku“" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  Návrh usnesení č. 006
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odpis zmařené investice ve výši 290.000,00 Kč z účetnictví města
  vzniklé v souvislosti s přípravou investiční akce "Aquacentrum
  Pardubice – doplnění vodních atrakcí" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  Návrh usnesení č. 007
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Odpis zmařené investice ve výši 20.000,00 Kč z účetnictví města
  vzniklé v souvislosti s přípravou investiční akce "Dostihové závodiště
  – umístění kotelny" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 008
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odpis zmařené investice ve výši 63.900,00 Kč z účetnictví města
  vzniklé v souvislosti s přípravou investiční akce "Dostihové závodiště
  – rekonstrukce tribuny B" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 009
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odpis zmařené investice ve výši 75.532,00 Kč z účetnictví města
  vzniklé v souvislosti s přípravou investiční akce "Rekonstrukce ul. Na
  Ležánkách za mostem přes Haldu" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  Návrh usnesení č. 010
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odpis zmařené investice ve výši 209.935,00 Kč z účetnictví města
  vzniklé v souvislosti s přípravou investiční akce "Úprava křižovatky
  Kostnická - Školní" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 011
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje



  odpis zmařené investice ve výši 444.753,60 Kč z účetnictví města
  vzniklé v souvislosti s přípravou investiční akce "Parkoviště v areálu
  letního koupaliště Cihelna" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 012
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odpis zmařené investice ve výši 19.800,00 Kč z účetnictví města
  související s předpokládaným pořízením pozemků pro rozšíření areálu
  dostihového závodiště (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 013
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Odpis zmařené investice ve výši 1.500,00 Kč z účetnictví města
  související s předpokládaným pořízením části pozemku označeného jako
  pozemková parcela č.97 (cesta k zahrádkám) (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 014
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odpis zmařené investice ve výši 969,50 Kč z účetnictví města
  související s předpokládaným odkupem spoluvlastnického podílu na
  pozemcích označených jako pozemkové parcely č.501/3 a č.506/2 v k.ú.
  Mnětice (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 015
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odpis zmařené investice ve výši 2.500,00 Kč z účetnictví města
  související s předpokládaným odkupem spoluvlastnického podílu na
  pozemku označeném jako pozemková parcela č.1684/22 v k.ú. Pardubice
  pro investiční akci MO II (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 016
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odpis zmařené investice ve výši 1.700,00 Kč z účetnictví města
  související s předpokládaným odkupem spoluvlastnického podílu na
  pozemku označeného jako pozemková parcela č.1636/4 v k.ú. Pardubice
  (správce 711 - Odbor majetku a investic)
  Návrh usnesení č. 017
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odpis zmařené investice ve výši 3.300,00 Kč z účetnictví města
  související s předpokládaným odkupem pozemku označeného jako pozemková
  parcela č.763/1 v k.ú. Lány na Důlku pro investiční akci MŠ Lány na
  Důlku (správce 711 - Odbor majetku a investic)
  Návrh usnesení č. 018
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odpis zmařené investice ve výši 1.700,00 Kč z účetnictví města
  související s předpokládaným odkupem spoluvlastnického podílu na
  pozemku označeného jako pozemková parcela č.782/149 v k.ú. Staré
  Čívice (správce 711 - Odbor majetku a investic)
  Návrh usnesení č. 019
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje



  odpis zmařené investice ve výši 2.900,00 Kč z účetnictví města
  související s předpokládaným odkupem pozemků pod komunikacemi města
  označených jako pozemkové parcely č.2764/3 a č.3775/4 v k.ú. Pardubice
  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                   XX. zasedání ZmP dne 18.06.2020                    
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO                      
                          18.6.2020 16:16:33                          
09. Smluvní záležitosti RFP a.s. (navýšení ZK, dodatek č. 1 o poskytnutí dotace)
______________________________________________________________________

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



Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  navýšení základního kapitálu akciové společnosti s obchodní firmou
  Rozvojový fond Pardubice a.s., IČ 25291408, se sídlem Pardubice, třída
  Míru 90, PSČ 530 02 za těchto podmínek:
  1) Základní kapitál společnosti ve výši 676.815.000,-- Kč (šest set
  sedmdesát šest milionů osm set patnáct tisíc korun českých) se zvýší o
  částku 10.000.000,-- Kč (deset milionů korun českých), tedy na částku
  686.815.000,-- Kč (šest set osmdesát šest milionů osm set patnáct
  tisíc korun českých) s tím, že upisování nad nebo pod tuto částku se
  nepřipouští.
  2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 100 (jedno sto) kusů
  kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno
  sto tisíc korun českých) každá, vydaných jako cenné papíry na jméno,
  jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady.
  3) Nové vydané akcie jsou kmenové, znějící na jméno, o jmenovité
  hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), v listinné
  podobě, přičemž emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě, a tyto budou
  všechny upsány jediným akcionářem s využitím jeho přednostního práva,
  tj. veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice, IČ 00274046,
  se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 02.
  4) Akcie je možno upsat ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce, která počíná
  běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři.
  Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději
  do 1 (jednoho) týdne ode dne rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu
  působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu.
  5) Jediný akcionář jako upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs
  100 (jednoho sta) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě
  100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, vydaných jako
  cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem
  valné hromady, peněžitým vkladem celkem ve výši 10.000.000,-- Kč
  (deset milionů korun českých) nejpozději ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce
  ode dne upsání akcií, a to poukázáním této částky  na účet společnosti
  vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s.  pod číslem
  0117247373/0300.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření Smlouvy o upsání akcií mezi městem Pardubice a společností
  Rozvojový fond Parudibce a.s., IČ: 252 91 408, se sídlem Pardubice,
  třída Míru 90, Zelené Předměstí o zvýšení základního kapitálu
  peněžitou částkou 10.000.000,- Kč. Smlouva o upsání akcií je přílohou
  návrhu usnesení. 
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  Realizovat rozhodnutí o navýšení základního kapitálu společnosti
  Rozvojový fond Pardubice a. s., IČ: 252 91 408, se sídlem Pardubice,



  třída Míru 90, Zelené Předměstí (Rozhodnutí v pozici jediného
  akcionáře, sepsané formou NZ)
  a navazující podpis Smlouvy ze strany města v pozici upisovatele.
  Z: Mazuch (jednání rady), M. Charvát (podpis Smlouvy o upsání Akcií)
  T: 20. 7. 2020 (jednání RmP) 
  T: 30. 07. 2020 (podpis smlouvy)
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/00035/20 ze dne
  31. 1. 2020 uzavřené mezi městem Pardubice a společností Rozvojový
  fond Pardubice a. s., IČ: 252 91 408, se sídlem Pardubice, třída Míru
  90, Zelené Předměstí, ve výši 8,000.000,- Kč na pokrytí nákladů
  spojených s provozem MFA. Návrh dodatku je přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Pardubice
  a společností Rozvojový fond Pardubice a. s., IČ: 252 91 408, se
  sídlem Pardubice, třída Míru 90, Zelené Předměstí, na pokrytí nákladů
  spojených s provozem MFA.
  T: 30. 06. 2020
  Z: Martin Charvát, primátor
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                   XX. zasedání ZmP dne 18.06.2020                    
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 17 - SCHVÁLENO                      
                          18.6.2020 16:22:55                          
            10. Smluvní záležitosti EBA a.s. (navýšení ZK)            
______________________________________________________________________

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



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

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

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  usnesení o navyšování základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN
  AIRPORT a.s., IČ: 481 54 938, se sídlem: Pražská 179, Popkovice, 530
  06, Pardubice tohoto znění: 
  1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 16.000.000,-- Kč
  (šestnáct miliónů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod
  navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
  2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno
  a) 159 (jedno sto padesát devět) kusů kmenových akcií Společnosti,
  každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun
  českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž
  převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu
  povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov;
  b) 10 (dest) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité
  hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) přičemž všechny akcie
  budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena
  souhlasem valné hromady a při převodu povinnosí nabídnout akcie
  ostatním akcionářům dle stanov; (dále společně též jen „Akcie“ nebo
  jednotlivě též jen „Akcie“).
  3. Všichni akcionáři Společnosti se přednostního práva akcionářů na
  upsání nových akcií dle ustanovení § 490, odstavce 2) zákona č.
  90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
  obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen
  „ZOK“) vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě.
  4. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům – stávajícím
  akcionářům Společnosti: veřejnoprávní korporaci Statutární město
  Pardubice, IČO 002 74 046, se sídlem úřadu na adrese Pardubice, Staré



  Město, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 02, (dále též jen „Zájemce 1“),
  a veřejnoprávní korporaci Pardubický kraj, IČO 708 92 822, se sídlem
  úřadu na adrese Pardubice, Staré Město, Komenského náměstí 125, PSČ
  530 02, (dále též jen „Zájemce 2“), (Zájemce 1 a Zájemce 2 budou dále
  společně označeni též jen „Zájemci“), takto:
  a) Zájemci 1 bude nabídnuto upsání 105 (jedno sto pěti) kusů kmenových
  akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto
  tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na
  jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a
  při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov,
  a 6 (šesti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité
  hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých), přičemž všechny
  akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude
  omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout
  akcie ostatním akcionářům dle stanov, peněžitým vkladem,
  b)Zájemci 2 bude nabídnuto upsání 54 (padesáti čtyř) kusů kmenových
  akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto
  tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na
  jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a
  při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov,
  a 4 (čtyř) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě
  10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou
  cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem
  valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním
  akcionářům dle stanov, peněžitým vkladem.
  5. Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem
  doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 ZOK Zájemcům.
  Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií  nejpozději
  do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do
  obchodního rejstříku.
  6. Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou,
  tzn. jedna akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno
  sto tisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč
  (jedno sto tisíc korun českých) a jedna akcie Společnosti o jmenovité
  hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) bude upsána emisním
  kursem 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých). Akcie budou upisovány
  všemi stávajícími akcionáři Společnosti v poměru, v němž stávající
  akcie Společnosti vlastní, proto je emisní kurs Akcií nastaven v
  nejnižší možné zákonné výši dle ustanovení § 247, odst. 1 ZOK.
  7. Emisní kurs upsaných Akcií  bude splacen peněžitým vkladem takto:
  Celý emisní kurs upsaných Akcií jsou Zájemci povinni splatit
  nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání Akcií, a to složením na
  účet Společnosti číslo 117754893/0300 vedený u společnosti
  Československá obchodní banka a. s.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  hlasovat na nejbližší valné hromadě společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT
  a.s. s bodem programu pro navyšování základního kapitálu v rozsahu
  předchozího usnesení I.
  Z: zástupce města na valné hromadě EBA (předpoklad začátek září 2020)
  T: do 30. 09. 2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



                   XX. zasedání ZmP dne 18.06.2020                    
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 18 - SCHVÁLENO                      
                          18.6.2020 16:26:06                          
11. Problematika Dostihový spolek a.s. (zastupování města na VH, navýšení ZK
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení



  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  rozšíření delegování zástupce města na valné hromady společnosti
  Dostihový spolek a.s.,
  IČO: 481 55 110 ze dne 24. 1. 2019, usnesení č. Z/220/2019 a to tak,
  že toto oprávnění mají s účinností od 19. 6. 2020 tyto další osoby:
  - JUDr. Tereza Jelínková, ev.č. ČAK 12853, společnice AK Jelínek a
  partneři, IČ: 28782917,
  - Mgr. Dana Libochowitzová, ev.č. ČAK 15868,  společnice AK Jelínek a
  partneři, IČ: 28782917
  - JUDr. Pavel Jelínek, Ph.D, ev. ČAK 08025, společník AK Jelínek a
  partneři, IČ: 28782917
  - Mgr. Simona Votřelová, ev. ČAK 18385, advokátka trvale
  spolupracující s AK Jelínek a partneři, IČ: 28782917.
  - Každý zástupce je oprávněn zastupovat město Pardubice na valných
  hromadách společnosti Dostihový spolek a.s. v plném rozsahu
  samostatně.
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Žádá
  v návaznosti na schválené pokrytí částky 5 mil. Kč z rozpočtu města
  Pardubic na navyšování základního kapitálu společnosti Dostihový
  spolek a.s. (usnesení č. Z/982/2019, řádek č. 136, str. 122) ostatní
  akcionáře společnosti Dostihový spolek a.s., aby se společně s městem
  Pardubice aktivně podíleli na navyšování základního kapitálu o částku
  6,643 mil. Kč (navýšení o 50 % ze současné hodnoty 13,286 mil. na
  19,929 mil. Kč, a to hlasování na valné hromadě, a dále pak úpisem
  nově emitovaných akcií tak, aby mohla být vhodným způsobem posílena
  likvidita a stabilita hospodaření společnosti.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  pozvat na osobní jednání minoritní akcionáře s akciovým podílem
  nejméně 0,70 %, a projednat s nimi podporu pro hlasování o navyšování
  základního kapitálu společnosti Dostihový spolek a.s. o částku 6,64
  mil. Kč v kontextu návrhu usnesení I. tohoto usnesení.
  Z: Jan Mazuch, náměstek primátora
  T: do 30. 7. 2020   
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                   XX. zasedání ZmP dne 18.06.2020                    
                       Předsedá: Charvát Martin                       
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12. Smluvní záležitosti VAK Pardubice a.s. (změny stanov, navýšení ZK)
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Omluven        
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nehlasoval     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            



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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Návrh na změnu stanov společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.
  s., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014, 530 02, IČ
  60108631 předložený k hlasování na valné hromadě dne 22. 6. 2020.
  Změna stanov spočívá v doplnění:
  1. § 6 Jednání, podepisování za společnost a její zastupování,
  2. § 13 Nabývání vlastních akcií,
  3. § 35 Rozhodování představenstva mimo zasedání,
  4. § 41 Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání,
  5. Ustanovení § 50 Rezervní fond.
  Detailní text změny stanov je součástí pozvánky na valnou hromadu,



  která je přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Účast města Pardubice na zvýšení základního kapitálu společnosti
  Vodovody a kanalizace Pardubice a. s., se sídlem Pardubice, Zelené
  Předměstí, Teplého 2014, 530 02, IČ 60108631 za těchto podmínek:
  1. Rozsah zvýšení základního kapitálu
  Základní kapitál se peněžitými vklady zvyšuje o částku 40,500.000,- Kč
  (slovy: čtyřicet milionů pět set tisíc korun českých), a to upsáním
  nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení
  základního kapitálu se nepřipouští.
  2. Počet, jmenovitá hodnota, druh upisovaných akcií a forma
  upisovaných akcií
  Počet akcií: 40 500 (slovy: čtyřicet tisíc pět set) ks akcií o
  jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).
  Druh akcií: kmenové akcie.
  Forma akcií: akcie na jméno, listinná podoba s omezenou
  převoditelností.
  3. Přednostní právo
  Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se vylučuje.
  4. Určení zájemců k upsání nových akcií
  K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu ve výši
  40,500.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů pět set tisíc korun českých)
  jsou ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) ZOK oprávněni:
  4.1 Statutární město Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské
  nám. 1, 530 21 Pardubice, které upíše 18 000 (slovy: osmnáct tisíc) ks
  akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o jmenovité
  hodnotě 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých),
  4.2 Město Přelouč, IČ 00274101, se sídlem Československé armády 1665,
  535 01 Přelouč, které upíše 15 500 (slovy: patnáct tisíc pět set) ks
  akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o jmenovité
  hodnotě 15,500.000,- Kč (slovy: patnáct milionů pět set tisíc korun
  českých),
  4.3 Město Dašice, IČ 00273481, se sídlem Komenského 25, 533 03 Dašice,
  které upíše 7 000 (slovy: sedm tisíc) ks akcií o jmenovité hodnotě
  1.000,-Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 7,000.000,- Kč
  (slovy: sedm milionů korun českých).
  5. Emisní kurz upisovaných akcií
  Emisní kurz akcie činí 1.000,- Kč na každou upsanou akcii o jmenovité
  hodnotě 1.000,- Kč.
  6. Lhůta pro upsání akcií
  Upisovací lhůta činí 90 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni,
  ve kterém bude jednotlivým předem určeným zájemcům uvedeným pod bodem
  4 tohoto usnesení doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií s
  náležitostmi v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 ZOK. Společnost
  nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto
  usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku.
  7. Místo, kde lze upsat akcie
  Sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014,
  530 02 Pardubice.
  8. Započtení pohledávek
  8.1 Připouští se aby, Statutární město Pardubice, IČ 00274046, se
  sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice započetlo svoji pohledávku
  za společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., se sídlem



  Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ 60108631 ve
  výši 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), což je
  nesplacená jistina zápůjčky, kterou Statutární město Pardubice
  poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. na základě
  Smlouvy o zápůjčce ze dne 10.8.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne
  15.11.2019, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního
  kurzu – co do částky 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun
  českých) – upsaných akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení
  pohledávek je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurz je splácen
  výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce
  společnosti na splacení emisního kurzu. Smlouva o započtení pohledávek
  vyhovující požadavkům dle ustanovení § 21 odst. 3 ZOK musí být
  uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do
  obchodního rejstříku, a to v tomto znění:
  Valná hromada Společnosti konaná dne 22.6.2020 rozhodla o zvýšení
  základního kapitálu Společnosti o částku 40,500.000,- Kč (slovy:
  čtyřicet milionů pět set tisíc korun českých), formou upsání nových
  akcií peněžitými vklady, a to v počtu 40 500 (slovy: čtyřicet tisíc
  pět set) ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy:
  jeden tisíc korun českých) znějících na jméno s omezenou
  převoditelností.
  Valná hromada Společnosti konaná dne 22.6.2020 rozhodla o tom, že
  akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mj. též
  Statutárnímu městu Pardubice, a to v počtu 18 000 (slovy: osmnáct
  tisíc) ks akcií, jejichž emisní kurs činí 18,000.000,- Kč (slovy:
  osmnáct milionů korun českých).
  Dále valná hromada Společnosti konaná dne 22.6.2020 vyslovila souhlas
  s tím, aby si Statutární město Pardubice započetlo svoji pohledávku za
  Společností ve výši 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun
  českých) z titulu Smlouvy o zápůjčce ze dne 10.8.2017 ve znění Dodatku
  č. 1 ze dne 15.11.2019, a to proti pohledávce Společnosti z titulu
  Smlouvy o upsání akcií na splacení emisního kurzu – co do jmenovité
  hodnoty 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) –
  peněžitým vkladem upsaných akcií.
  Statutární město Pardubice má ke dni uzavření této Smlouvy za
  Společností pohledávku ve výši 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů
  korun českých), a to z titulu Smlouvy o zápůjčce ze dne 10.8.2017 ve
  znění Dodatku č. 1 ze dne 15.11.2019.
  Společnost má ke dni uzavření této Smlouvy za Statutárním městem
  Pardubice pohledávku ve výši 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů
  korun českých), a to z titulu Smlouvy o upsání akcií.
  V souladu s rozhodnutím valné hromady Společnosti, konané dne
  22.6.2020, si tímto Statutární město Pardubice započítává svoji
  pohledávku za Společností ve výši 18,000.000,- Kč z titulu Smlouvy o
  zápůjčce ze dne 10.8.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.11.2019
  proti pohledávce Společnosti z titulu Smlouvy o upsání akcií na
  splacení emisního kurzu – co do jmenovité hodnoty 18,000.000,- Kč
  (slovy: osmnáct milionů korun českých) – peněžitým vkladem upsaných
  akcií.
  Touto Smlouvou tak Statutární město Pardubice zcela splatilo emisní
  kurz 18 000 (slovy: osmnáct tisíc) ks akcií na zvýšení základního
  kapitálu Společnosti na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti
  konané dne 22.6.2020.
  Smluvní strany prohlašují, že touto Smlouvou činěné majetkové



  dispozici nejsou na překážku žádné okolnosti.
  Tato Smlouva se sepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom
  obdrží Společnost i Statutární město Pardubice a jedno je určeno pro
  obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové.
  Statutární město Pardubice prohlašuje, že uzavření této Smlouvy
  schválilo zastupitelstvo Statutárního města Pardubice a podmínky pro
  platnost v této smlouvě Statutárním městem Pardubice činěného právního
  jednání, jak jsou tyto pojmově vymezeny v zákoně č. 128/2000 Sb.,
  zákon o obcích, byly splněny.
  Smluvní strany podpisem této Smlouvy prohlašují, že si ji řádně
  přečetly, veškerá ustanovení Smlouvy jsou jim jasná a srozumitelná a
  na důkaz souhlasu s obsahem Smlouvy připojují své úředně ověřené
  podpisy.
  9. Pravidla pro uzavření smlouvy o započtení
  Návrh smlouvy o započtení pohledávek, v souladu s obsahem usnesení o
  zvýšení základního kapitálu, připraví společnost Vodovody a kanalizace
  Pardubice, a.s. a předloží tento návrh předem určenému zájemci
  nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Předem
  určený zájemce je povinen návrh smlouvy o započtení pohledávek
  akceptovat nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení
  pohledávek a v téže lhůtě též akceptovaný návrh smlouvy společnosti
  doručit.
  Úplné znění usnesení o zvyšování základního kapitálu je součástí
  pozvánky na valnou hromadu, která je přílohou tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Účast města Pardubice na zvýšení základního kapitálu společnosti
  Vodovody a kanalizace Pardubice a. s., se sídlem Pardubice, Zelené
  Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ 60108631 v návaznosti na
  předchozím návrhu usnesení II. tak, že město Pardubice se na tomto
  navýšení bude podílet započtením pohledávky ve výši 18.000.000,- Kč z
  titulu Smlouvy o zápůjčce ze dne 10. 8. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze
  dne 15. 11. 2019 – peněžitým vkladem upsaných akcií. Smlouva a dodatek
  č. 1 jsou přílohou tohoto usnesení.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  Hlasovat zástupci města na valné hromadě společnosti Vodovody a
  kanalizace Pardubice a. s. dne 22. 6. 2020 v souladu s předchozím
  rozhodnutím zastupitelstva k tomuto návrhu usnesení I. a II.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                   XX. zasedání ZmP dne 18.06.2020                    
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 20 - NESCHVÁLENO                     
                          18.6.2020 17:17:20                          
 13. Finanční hospodaření města ve vazbě na epidemiologickou situaci  
______________________________________________________________________

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



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

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

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  zprávu "Finanční hospodaření města ve vazbě na epidemiologickou
  situaci", která je přílohou tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                   XX. zasedání ZmP dne 18.06.2020                    
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 21 - SCHVÁLENO                      
                          18.6.2020 17:28:11                          



      14. VII. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtová opatře ní      
______________________________________________________________________

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

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

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001 - 025
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje



  Rozpočtové opatření č. 147. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 32 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu
  na rok 2020 a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 11. "Daň
  z příjmů FO placená plátci (závislá činnost)".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 147. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 5 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu
  na rok 2020 a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 11. "Daň
  z příjmů FO placená plátci (1,5 % dle zam.)".
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 147. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 3 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu
  na rok 2020 a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 11. "Daň
  z příjmů FO placená poplatníky".
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 147. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 5 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu
  na rok 2020 a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 11. "Daň
  z příjmů FO vybíraná srážkou".
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 147. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 85 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu
  na rok 2020 a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 11. "Daň
  z příjmů právnických osob".
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 147. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 10 000,0 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu
  na rok 2020 a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 12. "Daň
  z přidané hodnoty".
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 147. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  4 500,0 tis. položka 11. "Daň z příjmů FO placená poplatníky" a
  zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Krizová
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 147. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  10 000,0 tis. položka 11. "Daň z příjmů právnických osob" a zároveň
  snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Krizová rezerva
  rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  IX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 147. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  35 500,0 tis. položka 11. "Daň z přidané hodnoty" a zároveň snížení
  výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Krizová rezerva
  rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).

  Návrh usnesení č. 002



 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 148. Přesun finančních prostředků ve výdajové části 
rozpočtu ve výši Kč 130,9 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva 
rozpočtu" 
(správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva 
rozpočtu"
 (správce 214 - Městská policie).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 148. Přesun finančních prostředků ve výdajové části 
rozpočtu 
ve výši Kč 1 072,4 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu" 
(správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva 
rozpočtu"
 (správce 414 - Kancelář primátora).
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 148. Přesun finančních prostředků ve výdajové části 
rozpočtu 
ve výši Kč 2 389,9 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu" 
(správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva 
rozpočtu" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic).
IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 148. Přesun finančních prostředků ve výdajové části 
rozpočtu 
ve výši Kč 1 806,4 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu" 
(správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva 
rozpočtu" 
(správce 914 - Kancelář tajemníka).
V. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 148. Přesun finančních prostředků ve výdajové části 
rozpočtu 
ve výši Kč 94,2 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu" 
(správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva 
rozpočtu" 
(správce 1327 - Odbor dopravy).
VI. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 148. Přesun finančních prostředků ve výdajové části 
rozpočtu 
ve výši Kč 226,2 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu" 
(správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva 
rozpočtu" 
(správce 6131 - Odbor sociálních věcí).

  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje



  Rozpočtové opatření č. 149. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 343,6 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na
  rok 2020 na finanční vypořádání s městskými obvody.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 149. Zapojení nevyčerpaných finančních
  prostředků ve výši Kč 5 892,3 tis. z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu
  na rok 2020 na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce
  598 - Ekonomický odbor).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 149. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  5 327,3 tis. položka 24. Přijaté splátky půjčených prostředků "HC
  Dynamo Pardubice a.s." a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné
  výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický
  odbor).
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 150. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. v rámci položky "Správa MO I"
  (správce 1814 - Odbor informačních technologií) z kapitálových výdajů
  na běžné výdaje.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 150. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. v rámci položky "Správa MO II"
  (správce 1814 - Odbor informačních technologií) z kapitálových výdajů
  na běžné výdaje.
  Návrh usnesení č. 005
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 151. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. v rámci položky "Program podpory
  volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu) z běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 151. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ
  Štefánikova - příspěvek na provoz" na běžné transfery položky "Program
  podpory kultury" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 151. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ
  Studánka - příspěvek na provoz" na běžné transfery položky "Program
  podpory kultury" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 151. Přesun finančních prostředků ve výdajové



  části rozpočtu ve výši Kč 103,0 tis. v rámci položky "Program podpory
  cestovního ruchu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z
  běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 006
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 152. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 59,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "MŠ K Polabinám - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 152. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 23,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "MŠ Pastelka (Družstevní) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 152. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 103,7 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 152. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 62,4 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 152. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 58,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 152. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 184,5 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 152. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 115,3 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.



  VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 152. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 51,4 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 152. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 113,6 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  X. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 152. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 220,4 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 007
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 153. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  Odborné učebny - udržitelná podpora" na běžné transfery položky "ZŠ
  Dubina, E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 153. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  Odborné učebny - udržitelná podpora" na běžné transfery položky "ZŠ J.
  Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury
  a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 153. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  Odborné učebny - udržitelná podpora" na běžné transfery položky "ZŠ
  Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 008
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 166,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové



  části rozpočtu ve výši Kč 86,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 218,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ K Polabinám - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 45,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ Kamínek (Ke Kamenci) - příspěvek na provoz" (správce 1734
  - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 225,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ Pospíšilovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 63,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ Wintrova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 188,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ Dubina, E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 143,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ Višňovka (Benešovo nám.) vč. MŠ Češkova - příspěvek na
  provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  IX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 159,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a



  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ Na Třísle - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  X. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 191,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ Srdíčko (L. Matury) - příspěvek na provoz" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 183,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ Odborářů - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 197,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ Korálek (Rumunská) - příspěvek na provoz" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 202,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ Klubíčko (Grusova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XIV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 99,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ Motýlek (J. Ressla) - příspěvek na provoz" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 137,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ Pastelka (Družstevní) - příspěvek na provoz" (správce 1734
  - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XVI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a



  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ Koníček (Bulharská) - příspěvek na provoz" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XVII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 62,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ Rosice nad Labem - příspěvek na provoz" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XVIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 83,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ Kamarád (Teplého) - příspěvek na provoz" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XIX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 132,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ Mladých - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 112,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice" - příspěvek
  na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se
  o závazný ukazatel rozpočtu.
  XXI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 262,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ Kytička (Gebauerova) - příspěvek na provoz" (správce 1734
  - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XXII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 341,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ Brožíkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XXIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 82,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a



  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ Sluníčko (Gorkého) - příspěvek na provoz" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XXIV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 51,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ Jesničánky (Raisova) - příspěvek na provoz" (správce 1734
  - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XXV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ Dražkovice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XXVI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 235,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ Zvoneček (Sluneční) - příspěvek na provoz" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XXVII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 71,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ Duha (Popkovice a Staré Čívice) - příspěvek na provoz"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  XXVIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 26,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "MŠ Doubek (Svítkov a Lány na Důlku) - příspěvek na provoz"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  XXIX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 392,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XXX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 971,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a



  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ Štefánikova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XXXI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 344,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XXXII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 607,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XXXIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 41,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XXXIV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 730,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XXXV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 762,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XXXVI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 808,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XXXVII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 661,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ Dubina, Erno Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734
  - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XXXVIII. Zastupitelstvo města Pardubic



  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 516,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XXXIX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 666,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734
  - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  XL. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 478,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XLI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 104,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ Pardubičky - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XLII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 445,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ Prodloužená - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XLIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 311,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a
  MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na běžné transfery
  položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XLIV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 409,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ
  Waldorfská - příspěvek na provoz" na běžné transfery položky "ZŠ a MŠ
  - příspěvek na provoz - dofinancování tepla"(správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XLV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 286,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery



  položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 009
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 155. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. v rámci položky "Výkon sociální
  práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných výdajů na běžné
  transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 155. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 18,0 tis. v rámci položky "Pilotní ověření
  systému sociálního bydlení" z běžných výdajů na běžné transfery
  (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 155. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 13,8 tis. v rámci položky "ITI -
  Zprostředkující subjekt integrované územní investice" z běžných výdajů
  na běžné transfery (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 155. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Platy
  zaměstnanců MmP vč. OON" na běžné výdaje položky "Výkon sociální
  práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 155. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 338,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců" na běžné výdaje položky
  "Výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 010
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 156. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. v rámci položky "Městský kamerový
  systém - rozšiřování" (správce 214 - Městská policie) z kapitálových
  výdajů na běžné výdaje.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 156. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. v rámci položky "Projektové
  řízení - Terminál JIH" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z
  běžných výdajů na kapitálové výdaje.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 156. Přesun finančních prostředků ve výdajové



  části rozpočtu ve výši Kč 135,9 tis. v rámci položky "Aquacentrum -
  výstavba 25m bazénu - II. etapa - občerstvení" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje.
  Návrh usnesení č. 011
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 157. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  3 400,0 tis. položka 41. "Dotace MK - Komorní filharmonie" a zároveň
  zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "KF -
  příspěvek na provoz (dotace MK)" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 157. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  130,0 tis. položka 41. "Dotace MK - COK - Divadlo 29 -
  Elektroconnexion" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
  transfery položky "COK - Divadlo 29 - dotace MK - Electroconnexion"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.
  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 157. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  300,0 tis. položka 41. "Dotace MK - COK - Divadlo 29 - Jazzconnexion"
  a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "COK
  - Divadlo 29 - dotace MK - Jazzconnexion" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 157. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  629,7 tis. položka 41. "Dotace MZe - hospodaření v lesích -
  kompenzace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
  položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve
  stejné výši.
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 157. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  480,0 tis. položka 41. "Dotace MK - COK - Divadlo 29 - Tvárnost
  paměti" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
  položky "COK - Divadlo 29 - dotace MK - Tvárnost paměti" (správce 1734
  - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 157. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  500,0 tis. položka 41. "Dotace MK - COK - Divadlo 29 - Relativita" a
  zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "COK -
  Divadlo 29 - dotace MK - Relativita" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 157. Přesun finančních prostředků v příjmové



  části rozpočtu ve výši Kč 4 936,4 tis. z položky 31. "Předpokládaná
  dotace - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická)" na
  položku 42. "Dotace - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul.
  Dělnická)" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 157. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 0,5 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace
  - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II" na položku 41. "Dotace MŠMT
  - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II" (správce 914 - Kancelář
  tajemníka).
  IX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 157. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 902,0 tis. z položky 41. "Dotace MŠMT -
  Místní akční plán rozvoje vzdělávání II" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu) na položku 41. "Dotace MŠMT - Místní akční
  plán rozvoje vzdělávání II" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
  Návrh usnesení č. 012
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 158. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Centrální polytechnické dílny a Gampa - administrace projektu" na
  kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa"
  (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
  Návrh usnesení č. 013
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 159. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 16 107,5 tis. z položky 312. "Předpokládaná
  dotace - MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ" na položku 42. "Dotace MMR -
  MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 159. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  750,4 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - MŠ Svítkov - výstavba
  nové MŠ" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
  položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 159. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 16 107,5 tis. z kapitálových výdajů položky
  "MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - vlastní zdroje" na kapitálové výdaje
  položky "MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - dotace" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 014
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 160. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  2 745,5 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - CS koupaliště Cihelna
  - Žlutý pes" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové
  výdaje položky "CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes - dotace" (správce
  711 - Odbor majetku a investic).



  Návrh usnesení č. 015
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu  ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "SA
  Ohrazenice (opravy, údržba, služby)" na kapitálové výdaje položky "SA
  Ohrazenice - kabiny pro sportovce - PD " (správce 711 - Odbor majetku
  a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu  ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "NP -
  ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)" na běžné výdaje položky
  "NP - areál Hůrka (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z  běžných výdajů položky "KD
  Hronovická - opravy, údržba, služby" na kapitálové výdaje položky "KD
  Hronovická - rekonstrukce části zázemí" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu  ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "NP -
  ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)" na běžné výdaje položky
  "Areál MAS Dukla (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu  ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "MŠ E.
  Košťála - oprava fasády" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Benešovo
  nám. - rekonstrukce elektrorozvodů" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu  ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "MŠ E.
  Košťála - oprava fasády" na kapitálové výdaje položky "Lentilka -
  rekonstrukce elektrorovzodů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu  ve výši Kč 340,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "CS propojení pravý břeh Labe s ul. Lonkova - PD" na kapitálové výdaje
  položky "Terminál JIH - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu  ve výši Kč 1 700,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "MŠ E. Košťála - oprava fasády" na běžné výdaje položky "Velká údržba
  a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a



  investic).
  IX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu  ve výši Kč 420,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště" na běžné výdaje položky
  "BD Sedláčkova 446 - výměna kanalizační a vodovodní přípojky" (správce
  711 - Odbor majetku a investic).
  X. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu  ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - výkupy pozemků" na kapitálové
  výdaje položky "RPS Závodu míru - III. etapa - ostatní náklady"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  XI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu  ve výši Kč 284,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - výkupy pozemků" na kapitálové
  výdaje položky "Výkupy pozemků - areál veterinární nemocnice -
  Štrossova" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  XII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu  ve výši Kč 180,0 tis. z běžných výdajů položky "MŠ E.
  Košťála - oprava fasády" na kapitálové výdaje položky "MŠ L. Matury -
  rekonstrukce přípravny jídel" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  XIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu  ve výši Kč 230,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ
  Závodu míru - oprava parket v tělocvičně" na kapitálové výdaje položky
  "ZŠ Br. Veverkových - rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni" (správce
  711 - Odbor majetku a investic).
  XIV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu  ve výši Kč 40,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ
  Závodu míru - oprava parket v tělocvičně" na kapitálové výdaje položky
  "ZŠ Závodu míru - rekonstrukce kuchyně a gastro - PD" (správce 711 -
  Odbor majetku a investic).
  XV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu  ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ
  Závodu míru - oprava parket v tělocvičně" na kapitálové výdaje položky
  "Bezpečný přechod pro chodce ul. Na Drážce" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 016
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 162. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč



  2 641,1 tis. položka 21. "OD - příjmy z parkovacích automatů" a
  zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky
  "Program podpory dopravy" (správce 1327 - Odbor dopravy) ve stejné
  výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 162. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  200,0 tis. položka 21. "OŠKS - příjmy z Britského centra" a zároveň
  snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Britské centrum
  - provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné
  výši.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 162. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  200,0 tis. položka 21. "OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti" a
  zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky
  "Program podpory kultury" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 017
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 163. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 48,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
  položky "Lentilka - integrační školka a rehabilitační centrum -
  příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 163. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 123,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
  položky "Ratolest - dětská péče a léčebná rehabilitace - příspěvek na
  provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 018
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 164. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 081,5 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky "Oprava cyklostezky
  Kpt. Bartoše" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 164. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 2 376,5 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky "Oprava cyklostezky
  Husova III. etapa" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 164. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 2 190,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky "Oprava cyklostezky
  Dopravní fakulta a vjezd kasárna Semtín" (správce 1327 - Odbor



  dopravy).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 164. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 464,4 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Rekonstrukce zálivů MHD" na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce
  zálivu Semtín" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 164. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 810,2 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Rekonstrukce zálivů MHD" na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce
  zálivu Nemošická" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  Návrh usnesení č. 019
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 165. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Náhrdelník na Chrudimce - ostatní náklady" na běžné výdaje položky
  "Revitalizace Matičního jezera - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 165. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Náhrdelník na Chrudimce - ostatní náklady" na běžné výdaje položky
  "Revitalizace Matičního jezera - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 165. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace" na běžné výdaje
  položky "Revitalizace Matičního jezera - ostatní náklady" (správce 711
  - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 020
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 166. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  28,7 tis. položka 21. "MP - příjmy z poskytování služeb - Dětské
  dopravní hřiště" 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. 166. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  25,0 tis. položka 23. "MP - přijaté neinvestiční dary" a zároveň
  zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč.
  DDH" (správce 214 - Městská policie).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 166. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  2,7 tis. položka 23. "MP - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady" a
  zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz
  MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie).



  Návrh usnesení č. 021
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 167. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  110,0 tis. položka 12. "Transfer z MO II - RPS Polabiny - ul.
  Gagarinova - XV. etapa" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
  kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - ul. Gagarinova - XV. etapa -
  ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 022
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 168. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 110,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Analytické a metodické práce" na kapitálové výdaje položky "Památník
  Zámeček - expozice" (správce 1411 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 023
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 169. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. v rámci položky "Program podpory
  kultury" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 024
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 170. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Ostatní
  kultura" na běžné transfery položky "Centrální polytechnické dílny,
  z.s. - členský příspěvek " (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 025
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 171.  Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši
  Kč 502,0 tis. položka 212. "Odvod PO - DDM Beta" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
  kapitálové výdaje položky "DDM Beta - výměna oken" (správce 711 -
  Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                   XX. zasedání ZmP dne 18.06.2020                    
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO                      
                          18.6.2020 17:29:16                          
      15. Účetní závěrka statutárního města Pardubic za rok 2019      
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Omluven        
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            



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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  účetní závěrku statutárního města Pardubic včetně městských obvodů za
  rok 2019 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. Schválením účetní
  závěrky se rozumí také schválení výsledku hospodaření účetní jednotky
  ve výši vykázaného zisku 363 913 757,90 Kč včetně jeho rozdělení, tj.
  převedení do výsledku hospodaření předcházejících účetních období.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                   XX. zasedání ZmP dne 18.06.2020                    
                       Předsedá: Charvát Martin                       



                     HLASOVÁNÍ č. 23 - SCHVÁLENO                      
                          18.6.2020 17:30:43                          
      16. Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2019      
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic



  Souhlasí
  s celoročním hospodařením statutárního města Pardubic za rok 2019 bez
  výhrad.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2019, který je
  přílohou tohoto usnesení. Součástí předloženého závěrečného účtu za
  rok 2019 je Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019 statutárního
  města Pardubic vč. městských obvodů.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                   XX. zasedání ZmP dne 18.06.2020                    
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 24 - SCHVÁLENO                      
                          18.6.2020 17:37:55                          
                     17. Dotace z oblasti kultury                     
______________________________________________________________________

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



  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Nehlasoval     
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000,- Kč subjektu Divadlo
  Exil, z.s., se sídlem Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice, IČ: 70157642
  na realizaci projektu "Úprava prostor pod Machoňovou pasáží pro nový
  provoz Divadla Exil - vybavení prostor sálu a přilehlých prostor".
  Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve
  výši 200.000,- Kč se subjektem Divadlo Exil, z.s., se sídlem
  Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice, IČ: 70157642 na realizaci projektu
  "Úprava prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil -
  vybavení prostor sálu a přilehlých prostor", která je přílohou tohoto
  usnesení. 
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši
  200.000,- Kč se subjektem Divadlo Exil, z.s., se sídlem Havlíčkova
  841, 530 02 Pardubice, IČ: 70157642 na realizaci projektu "Úprava
  prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil - vybavení
  prostor sálu a přilehlých prostor", ve znění, které je přílohou tohoto
  usnesení. 
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová
  T: 31.8.2020
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální investiční dotace ve 100.000,- Kč subjektu
  Divadlo Exil, z.s., se sídlem Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice, IČ:
  70157642 na realizaci projektu "Úprava prostor pod Machoňovou pasáží
  pro nový provoz Divadla Exil - zhotovení nové elektroinstalace".
  Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční
  dotace ve výši 100.000,- Kč se subjektem Divadlo Exil, z.s., se sídlem
  Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice, IČ: 70157642 na realizaci projektu
  "Úprava prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil -
  zhotovení nové elektroinstalace", která je přílohou tohoto usnesení. 
  III. Zastupitelstvo města Pardubic



  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální investiční
  dotace ve výši 100.000,- Kč se subjektem Divadlo Exil, z.s., se sídlem
  Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice, IČ: 70157642 na realizaci projektu
  "Úprava prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil -
  zhotovení nové elektroinstalace", ve znění, které je přílohou tohoto
  usnesení.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová
  T: 31.8.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                   XX. zasedání ZmP dne 18.06.2020                    
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 25 - SCHVÁLENO                      
                          18.6.2020 18:36:10                          
18. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - Barocco sempre giovane o.p.s.
______________________________________________________________________

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



  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Nehlasoval     
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 5
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace se subjektem
  Barocco sempre  giovane o.p.s., se sídlem Sukova třída 1260, Zelené
  Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 28812301, na realizaci projektu
  "Mezinárodní festival Pardubické hudební jaro 2018-2020",  č.
  D1734/00015/18, uzavřené dne 28.2.2018, jímž se na žádost příjemce
  dotace v důsledku změny původně stanoveného termínu realizace projektu
  (nový termín 1.9. - 30.11.2020) kvůli přijatým opatřením k ochraně
  obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
  SARS CoV-2 pro období roku 2020 mění lhůty s tím související (termíny
  dosažení účelu a čerpání dotace, případného vrácení dotace a jejího
  vyúčtování). Znění dodatku  je přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít Dodatkek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace se subjektem
  Barocco sempre  giovane o.p.s., se sídlem Sukova třída 1260, Zelené
  Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 28812301, na realizaci projektu
  "Mezinárodní festival Pardubické hudební jaro 2018-2020", ve znění,
  které je přílohou tohoto usnesení.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová
  T: 31.8.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                   XX. zasedání ZmP dne 18.06.2020                    
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 26 - SCHVÁLENO                      
                          18.6.2020 18:37:22                          
19. Dodatek č. 6 smlouvy o poskytování služeb se SmP a.s. - Služby svozu a 
odstraňování odpadu
______________________________________________________________________

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



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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 5
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o poskytování služeb - Služby svozu a
  odstraňování odpadu s obchodní společností Služby města Pardubic a.s.,
  IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice,
  kterým se s účinností ke dni 1. 7. 2020 upravuje princip úhrady ceny
  za některé služby (v závislosti na převaze vzniklých nákladů na
  separaci odpadu či dosaženého výnosu z prodeje separovaných složek) a
  mění část A. přílohy této smlouvy („Objem prací na kalendářní rok
  2020“). Znění Dodatku č. 6 Smlouvy o poskytování služeb je přílohou
  tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít Dodatek č. 6 Smlouvy o poskytování služeb - Služby svozu a



  odstraňování odpadu s obchodní společností Služby města Pardubic a.s.,
  IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice,
  dle bodu I. tohoto usnesení, a to ve znění, které je přílohou tohoto
  usnesení.
  Z: Bc. Jan Nadrchal
  T: 30.6.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                   XX. zasedání ZmP dne 18.06.2020                    
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 27 - SCHVÁLENO                      
                          18.6.2020 18:38:27                          
     20. Strategický plán rozvoje města - Vyhodnocení za rok 2019     
______________________________________________________________________

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



  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 5
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  přehled plnění indikátorů SPRM za rok 2019 dle Přílohy č. 1, která je
  nedílnou součástí tohoto usnesení.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  návrh plnění Akčního plánu SPRM za rok 2019 dle Přílohy č. 2, která je
  nedílnou součástí tohoto usnesení.
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  návrh plnění Seznamu evidovaných akcí za rok 2019 dle Přílohy č. 3,
  která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                   XX. zasedání ZmP dne 18.06.2020                    
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 28 - SCHVÁLENO                      
                          18.6.2020 18:39:30                          
                 21. Dotace z Programu podpory sportu                 
______________________________________________________________________

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



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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 5
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace z Programu podpory sportu spolku CzechTri K. Team,
  z.s., IČO: 02308070, sídlo: Brožíkova 425, Polabiny, 530 09 Pardubice,
  na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže (ve výši 28.100 Kč) a na
  provoz sportovišť (ve výši 70.800 Kč) v celkové výši 98.900,- Kč, dle
  přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory
  sportu v celkové výši 98.900,- Kč se spolkem CzechTri K. Team, z.s.,
  IČO: 02308070, sídlo: Brožíkova 425, Polabiny, 530 09 Pardubice, ve
  znění, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory
  sportu v celkové výši 98.900,- Kč se spolkem CzechTri K. Team, z.s.,
  IČO: 02308070, sídlo: Brožíkova 425, Polabiny, 530 09 Pardubice, ve
  znění, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
  Z.: Ivana Liedermanová
  T.: 31.10.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                   XX. zasedání ZmP dne 18.06.2020                    
                       Předsedá: Charvát Martin                       



                     HLASOVÁNÍ č. 29 - SCHVÁLENO                      
                          18.6.2020 18:40:25                          
22. Individuální dotace z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 5
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic



  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace ve výši 95 000 Kč z Programu prevence
  kriminality a zvyšování bezpečnosti žadateli SKP-CENTRUM, o.p.s,
  Jungmannova 2550, 53002 Pardubice, IČO 27534804, na projekt "Dětské
  centrum".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve
  výši 95 000 Kč z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti
  s žadatelem SKP-CENTRUM, o.p.s, Jungmannova 2550, 53002 Pardubice, IČO
  27534804, na projekt "Dětské centrum", ve znění přílohy tohoto
  usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu prevence
  kriminality a zvyšování bezpečnosti, ve znění přílohy tohoto usnesení.
  Z: Iva Bartošová
  T: 31.8.2020
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace ve výši 74 000 Kč z Programu prevence
  kriminality a zvyšování bezpečnosti žadateli SKP-CENTRUM, o.p.s,
  Jungmannova 2550, 53002 Pardubice, IČO 27534804, na projekt "Probační
  program".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z
  Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti s žadatelem
  SKP-CENTRUM, o.p.s, Jungmannova 2550, 53002 Pardubice, IČO 27534804,
  na projekt "Probační program", ve znění přílohy tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z
  Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti ve znění přílohy
  tohoto usnesení.
  Z: Iva Bartošová
  T: 31.8.2020
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace ve výši 60 000 Kč z Programu prevence
  kriminality a zvyšování bezpečnosti žadateli Bílý kruh bezpečí, z.s.,
  U Trojice 1042/5, Praha 5 - Smíchov, IČO 47607483, na projekt "Poradna
  Bílého kruhu bezpečí, z.s., Pardubice".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z
  Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti s žadatelem Bílý
  kruh bezpečí, z.s., U Trojice 1042/5, Praha 5 - Smíchov, IČO 47607483,
  na projekt "Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., Pardubice", ve znění
  přílohy tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá



  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z
  Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti ve znění přílohy
  tohoto usnesení.
  Z: Iva Bartošová
  T: 31.8.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                   XX. zasedání ZmP dne 18.06.2020                    
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 30 - SCHVÁLENO                      
                          18.6.2020 18:42:54                          
      23. Provozní záležitosti Centrálních polytechnických dílen      
______________________________________________________________________

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



______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 5
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  založení  spolku Centrální polytechnické dílny, z.s., se sídlem
  Pernštýnské náměstí čp. 1, 530 21 Pardubice – Staré Město, – právnické
  osoby zaměřené na vzdělávání, školení a osvětu, s účastí statutárního
  města Pardubice v pozici zakladatele. Dalšími zakladateli jsou Nadace
  pro rozvoj města Pardubic, se sídlem Pernštýnské náměstí 1,
  Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, IČO: 46495801 a Krajská
  hospodářská komora Pardubického kraje, se sídlem náměstí Republiky 12,
  Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 25982583, se vznikem spolku
  nejpozději k 31.8.2020.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                   XX. zasedání ZmP dne 18.06.2020                    
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 31 - SCHVÁLENO                      
                          18.6.2020 18:43:24                          
      23. Provozní záležitosti Centrálních polytechnických dílen      
______________________________________________________________________

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



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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 5
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  znění stanov a příspěvkového řádu spolku Centrální polytechnické
  dílny, z.s., které jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  nominaci k obsazení pozic v orgánech zapsaného spolku Centrální
  polytechnické dílny, z.s. za zakladatele statutární město Pardubice
  následovně:
  Valná hromada: Mgr. Jakub Rychtecký, prof. Ing. Petr Němec, Ph.D.,
  Mgr. Bc. Gisela Kostelecká
  Rada: Mgr. Jakub Rychtecký, Mgr. Bc. Gisela Kostelecká, prof. Ing.
  Petr Němec, Ph.D.
  Kontrolní výbor:  František Brendl, Ing. Jan Hrabovský.
  Návrh usnesení č. 004
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  Jakubovi Rychteckému, náměstkovi kompetentnímu pro oblast školství,
  předložit zastupitelstvu města Pardubic před zahájením činnosti spolku
  Centrální polytechnické dílny, z.s. v areálu Automatických mlýnů v
  Pardubicích ke schválení upravený návrh stanov tohoto spolku (a s tím
  souvisejících dokumentů) ve znění, které bude optimálním způsobem
  reflektovat provozní a personální situaci v daném období.
  Z: Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora
  T: 28.2.2022
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                   XX. zasedání ZmP dne 18.06.2020                    



                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 32 - SCHVÁLENO                      
                          18.6.2020 18:44:25                          
             24. Memorandum o spolupráci při rozvoji RFA              
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 5
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001



  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  "Memorandum o spolupráci při rozvoji regionální fotbalové akademie"
  mezi statutárním městem Pardubice, Pardubickým krajem, Fotbalovou
  asociací České republiky a Nadačním fondem regionální Fotbalové
  akademie Pardubického kraje ve znění, které je nedílnou součástí
  tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít "Memorandum o spolupráci při rozvoji regionální fotbalové
  akademie" mezi statutárním městem Pardubice, Pardubickým krajem,
  Fotbalovou asociací České republiky a Nadačním fondem regionální
  Fotbalové akademie Pardubického kraje.
  Z.: M. Charvát, primátor města
  T: 31.10.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                   XX. zasedání ZmP dne 18.06.2020                    
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 33 - SCHVÁLENO                      
                          18.6.2020 18:45:50                          
25. Zpráva KV ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení 
ZmP
______________________________________________________________________

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



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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 5
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze usnesení v
  řádcích č. 1 - 57, 59 - 67, 69, 70.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  v evidenci plnění usnesení ponechat úkoly uvedené v příloze usnesení v
  řádcích č. 58 a 68.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                   XX. zasedání ZmP dne 18.06.2020                    
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 34 - SCHVÁLENO                      
                          18.6.2020 18:46:48                          
                    26. Revokace usnesení - pozemky                    
______________________________________________________________________

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



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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 5
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Mění
  stávající text v usnesení č. 'Z/1250/2020' bod I., týkajícího se
  odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 3684/6 o výměře 119 m2,
  p.p.č. 3684/7 o výměře 38 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví Pavla
  Synka, nar. 16. 6. 1958, trvale bytem Kunětická 27, Cihelna,
  Pardubice, v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová –
  Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“ z původní textu „za kupní cenu v čase
  a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1318/1/20 ze dne 15.
  1. 2020 ve výši 86,- Kč/m2 u pozemku označeného jako p.p.č. 3684/6 v
  k.ú. Pardubice a ve výši 474,- Kč/m2 u pozemku označeného jako p.p.č.
  3684/7 v k.ú. Pardubice“ na text „za kupní cenu v čase a místě
  obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1318/1/20 ze dne 15. 1. 2020
  a v souladu s ust. § 3b zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby
  dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury
  elektronických komunikací, ve výši 81.872,- Kč u pozemku označeného
  jako p.p.č. 3684/6 v k.ú. Pardubice a ve výši 20.714,- Kč u pozemku
  označeného jako p.p.č. 3684/7 v k.ú. Pardubice“. Ostatní text usnesení
  zůstává beze změny.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Mění
  stávající text v usnesení č. Z/1250/2020 bod II., týkajícího se



  odkoupení stavby komunikace na pozemcích označených jako p.p.č.
  5207/14 o výměře 22 m2, p.p.č. 3684/7 o výměře 38 m2, vše v k.ú.
  Pardubice z vlastnictví Pavla Synka, nar. 16. 6. 1958, trvale bytem
  Kunětická 27, Cihelna, Pardubice, z původního textu „za kupní cenu v
  čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1318/1/20 ze
  dne 15. 1. 2020 ve výši 1.011,- Kč/m2“ na text „za kupní cenu v čase a
  místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1318/1/20 ze dne 15.
  1. 2020 a v souladu s ust. § 3b zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení
  výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury
  elektronických komunikací, ve výši 69.759,- Kč“. Ostatní text usnesení
  zůstává beze změny.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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27. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory 
volnočasových a vzdělávacích aktivit
______________________________________________________________________

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



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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 5
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích
  aktivit subjektům uvedeným v tabulce č. 1, která je přílohou usnesení
  č. 1, a to ve výši uvedené ve sloupci "Navrhované prostředky".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu podpory
  volnočasových a vzdělávacích aktivit ve znění přílohy č. 2 a 3
  usnesení č. 1.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory
  volnočasových a vzdělávacích aktivit se subjekty uvedenými v usnesení
  č. 1 bodu I. ve znění přílohy č. 2 a 3 usnesení č. 1.
  Z: Ivana Liedermanová
  T: 30. 9. 2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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       28. Revokace dotací z Programu podpory cestovního ruchu        
______________________________________________________________________

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



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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 5
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Mění
  část usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1235/2020 ze dne 20.
  2. 2020 („přijaté usnesení“), a to konkrétně část bodu I. přijatého
  usnesení, řádek č. 5 jeho přílohy č. 1 (schválení poskytnutí dotace
  žadateli Sport Motion s.r.o., IČ 5107776, se sídlem Erno Košťála 966,
  Pardubice, ve výši 150.000 Kč), kdy se původně schválená investiční
  dotace téhož žadatele v celkové výši 150.000,- Kč mění na investiční
  dotaci ve výši 103.000 Kč  a neinvestiční dotaci ve výši 47.000 Kč
  (celková výše původně schválené dotace zůstává beze změny).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  část usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1235/2020 ze dne 20.
  2. 2020 („přijaté usnesení“), konkrétně část bodu II. přijatého
  usnesení, jímž bylo schváleno uzavření veřejnoprávní smlouvy o
  poskytnutí dotace s žadatelem Sport Motion s.r.o., IČ 5107776, se
  sídlem Erno Košťála 966, Pardubice, v předloženém znění (příloha č. 6



  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sport Motion s.r.o), a
  dále ruší část bodu III. přijatého usnesení, jímž bylo uloženo uzavřít
  veřejnoprávní smlouvu s výše uvedeným žadatelem v předloženém znění.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávních smluv s žadatelem Sport Motion s.r.o., IČ
  5107776, se sídlem Erno Košťála 966, Pardubice, o poskytnutí
  investiční dotace ve výši 103.000 Kč a neinvestiční dotace ve výši
  47.000 Kč, na podporu projektu SUP Pardubice, ve znění přílohy č. 1 a
  2 tohoto usnesení č. 1.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadatelem Sport Motion s.r.o., IČ
  5107776, se sídlem Erno Košťála 966, Pardubice, o poskytnutí
  investiční dotace ve výši 103.000 Kč a neinvestiční dotace ve výši
  47.000 Kč, na podporu projektu SUP Pardubice, ve znění přílohy č. 1 a
  2 tohoto usnesení č. 1.
  Z:  Ivana Liedermanová
  T:  31. 8. 2020
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Mění
  část usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1235/2020 ze dne 20.
  2. 2020 („přijaté usnesení“), a to konkrétně část bodu II. přijatého
  usnesení, jímž bylo schváleno uzavření veřejnoprávní smlouvy o
  poskytnutí dotace na projekt Fresh festival z Programu podpory
  cestovního ruchu  v předloženém znění s žadatelem Pigs production
  s.r.o., IČ  29091667, se sídlem Na Týncem 1183/42, Plzeň, ve výši
  190.000 Kč, a část bodu III. přijatého usnesení, jímž bylo uloženo
  uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této
  dotace, kdy se na žádost žadatele o dotaci v důsledku opatření
  přijatých k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a
  rozšíření onemocnění SARS CoV-2 mění původně stanovený termín projektu
  13.-14.6.2020 na nový termín 26.-27.9.2020 v souvislosti s tím se mění
  také lhůty s tím spojené (termíny pro dosažení účelu a čerpání dotace,
  případného vrácen dotaci a vyúčtování). Nové znění veřejnoprávní
  smlouvy je přílohou tohoto usnesení č. 2.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu s žadatelem Pigs production s.r.o., IČ 
  29091667, se sídlem Na Týncem 1183/42, Plzeň , o poskytnutí dotace
  190.000 Kč, na podporu projektu Fresh festival ve znění přílohy č. 1
  usnesení č. 2.
  Z:  Ivana Liedermanová
  T:  31. 8. 2020
______________________________________________________________________
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         29. Investiční záměr ZŠ Montessori Dubina Pardubice          
______________________________________________________________________



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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 5
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  finální investiční záměr Základní škola Montessori Dubina Pardubice s
  celkovými náklady 52 800 000 Kč včetně DPH (dle předpokládaného
  rozpočtu projektu).



______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



Statutární město Pardubice 
Zastupitelstvo města Pardubic 

 
 
 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. ../2020,  
KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 13/2006  

O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK  
Č. 3/2007, Č. 3/2009, Č. 7/2009, Č. 1/2010, Č. 6/2010, Č. 14/2011, Č. 5/2012, 

Č. 7/2013, Č. 4/2014, Č. 6/2014, Č. 3/2015, Č. 4/2016, Č. 5/2016, Č. 7/2016, Č. 
3/2017, Č. 4/2017, Č. 5/2017, Č. 8/2017, Č. 5/2018 A Č. 2/2019 

 
 
 
Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne ….2020 usnesením č. Z/…/2020 usneslo vydat 
na základě ustanovení § 10 písm. a) a d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 
„vyhláška“):   

Čl. 1 
 

Obecně závazná vyhláška č. 13/2006 o veřejném pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek  
č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014, č. 
6/2014, č. 3/2015, č. 4/2016, č. 5/2016, č. 7/2016, č. 3/2017, č. 4/2017, č. 5/2017, č. 8/2017, č. 
5/2018 a č. 2/2019, se mění takto: 

 
1. Příloha č. 9, která stanoví tradiční akce, ve vztahu, k nimž je vymezena odlišná než zákonem 

stanovená doba nočního klidu, se nahrazuje jejím novým zněním. 
 
2. V čl. 2 odst. 1 písm. e) se text „městského obvodu Pardubice I; toto území je zobrazeno“ 

nahrazuje textem „vymezeném“.  
 

 
Čl. 2 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.   

 
 

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

Ing. Martin Charvát              Ing. Petr Kvaš 
          primátor           náměstek primátora  

      statutárního města Pardubic                  statutárního města Pardubic 
 
 
Vyvěšeno dne: 
Sejmuto dne:  



Příloha č. 9 obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku  
 
Seznam akcí, při jejichž konání je doba nočního klidu vymezena ve vztahu k nim od 23,30 
hod. do 6,00 hod. následujícího dne:  
Akce na území městského obvodu Pardubice I: 
Pardubické hudební mlýny – areál Automatických mlýnů (červenec, srpen) 
 
 
Seznam akcí, při jejichž konání je doba nočního klidu vymezena ve vztahu k nim od 0,00 
hod. do 6,00 hod. 
 
Akce na území městského obvodu Pardubice I: 
Noc mladých výzkumníků (duben)  
Každej chvilku na španělku – areál pardubického zámku (květen) 
Folklórní festival Pardubice – Hradec Králové a Pernštýnská noc (červen) 
Městské slavnosti Pardubice – jarní část Zrcadlo umění (červen)  
Plameny rockfest – areál Pivovaru Pardubice (červen) 
ChruFest – areál Automatických mlýnů (červen) 
Koncert hudební skupiny Tři sestry - areál Pivovaru Pardubice (červenec)  
Pardubické kulturní léto (Pernštejn(l)ove, Festival chutí, vůní a řemesel, Happy Season, Pernštejnská 
fortuna) (červenec – srpen) 
Pardubický festival vína, Pardubická vinařská noc (srpen/září) 
Legální neřesti – Pernštýnské náměstí (srpen/září) 
Vítání prváků Univerzity Pardubice – areál parkoviště u zimního stadionu (září/říjen) 
Městské slavnosti Pardubice – podzimní část (říjen)  
Pardubická muzejní noc - Východočeské muzeum v Pardubicích, Východočeská galerie v Pardubicích, 
Galerie města Pardubic, Výstavní prostor Mázhaus, Zelená brána (říjen)  
Štědrovečerní zpívání na schodech radnice (prosinec)  
Štědrovečerní návštěva muzea (prosinec)  
Akce na území městského obvodu Pardubice II: 
slavnost pálení čarodějnic na louce u stezky vedoucí do Polabin (duben) 
Majáles Pardubice (květen)  
Pardubické letní kino (poslední týden v červnu až první týden v září) 
doprovodný program Mezinárodního festivalu šachů a her CZECH OPEN – areál koupaliště (září) 
 
Akce na území městského obvodu Pardubice III: 
slavnost Slet čarodějnic v centrálním parku Dubina (duben)  
Letní kino na Dubině (červenec – srpen) 
 
Akce na území městského obvodu Pardubice IV: 
slavnost pálení čarodějnic ve Staročernsku (duben) 
slavnost pálení čarodějnic v Černé za Bory u trati a u bytových domů v ul. Na Rybníčkách (duben) 
slavnost pálení čarodějnic v Nemošicích na hřišti (duben) 
slavnost pálení čarodějnic v Mněticích na louce u Chrudimky (duben) 
slavnost pálení čarodějnic v Drozdicích u Obecního domu (duben) 
slavnost posvícení v Mněticích na hřišti (září)  
slavnost posvícení v Nemošicích na hřišti (září)  
 
 



Akce na území městského obvodu Pardubice V: 
slavnost pálení čarodějnic na hřišti v Dražkovicích (duben)  
slavnost pálení čarodějnic v ul. Raisova (duben) 
slavnost pálení čarodějnic v areálu Městského atletického stadionu v ul. ČSA (duben)  
slavnost pálení čarodějnic v areálu fotbalového stadionu v ul. K Vinici (duben)  
GameCon – areál Kulturního domu Dukla (červenec) 
Pardubická muzejní noc – Krematorium, Muzeum kouzel (říjen)  
 
Akce na území městského obvodu Pardubice VI: 
slavnost Den IZS a pálení čarodějnic – Louka u Bylanky (závodiště Pardubice) (duben) 
slavnost pálení  čarodějnic  v areálu  Zlaté přilby ve  Svítkově (duben) 
slavnost pálení čarodějnic na hřišti ve Starých Čívicích (duben) 
slavnost pálení čarodějnic na hřišti v Opočínku (duben) 
slavnost pálení čarodějnic na hřišti v Lánech na Důlku (duben) 
Friends Fest – areál Dostihového závodiště Pardubice (srpen) 
Pardubická muzejní noc – Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara (říjen)  
 
Akce na území městského obvodu Pardubice VII: 
slavnost pálení čarodějnic v Rosicích nad Labem - fotbalový areál TJ Sokol Rosice (duben)  
slavnost pálení čarodějnic v Trnové - hasičská zbrojnice (duben) 
slavnost pálení čarodějnic v Doubravicích - dětské hřiště (duben) 
Pardubická muzejní noc – Železniční muzeum Rosice nad Labem (říjen)  
 
Akce na území městského obvodu Pardubice VIII: 
slavnost pálení čarodějnic v Hostovicích za kulturním domem (duben) 
Dětský den v Hostovicích za kulturním domem (červen) 
slavnost posvícení v Hostovicích za kulturním domem (září)  
   
Seznam akcí, při jejichž konání je doba nočního klidu vymezena ve vztahu k nim od 2,00 
hod. do 6,00 hod.  
Akce na území městského obvodu Pardubice VI: 
LétoFest – areál Dostihového závodiště Pardubice (červenec)     



Příloha č. 1 usnesení 
 

Memorandum 

o vzájemné spolupráci a podpoře při realizaci projektu 

sportovního areálu DUKLA SPORTOVNÍ v Pardubicích 
 

 

Účastníci memoranda 

Pardubick! kraj 

IČ: 708 928 22 

se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice,  

kter! zastupuje hejtman JUDr. Martin Netolick!, Ph.D. 

 

 

Statutární město Pardubice 

IČ: 00274046 

se sídlem Pern"t!nské náměstí 1, 530 21 Pardubice, 

které zastupuje primátor Ing. Martin Charvát 

 

 

 

Preambule 

 

Signatáři Memoranda s vědomím veřejného zájmu o podporu a rozvoj sportu, jeho 
v!znamu pro harmonick! a zdrav! #ivot obyvatel, důle#itosti sportování zejména dětí 
a mláde#e, hodnoty sportu jako nezpochybnitelného faktoru prevence sociálně ne#ádoucích 
jevů a jeho celkového přínosu v oblasti sociální i ekonomické, se společně sdílen!m důrazem 
na důle#itost kvalitní přípravy české sportovní reprezentace, sportovního vy#ití obyvatel 
Pardubic a Pardubického kraje, nezbytností garance vysoké kvality sportovní přípravy i 
zvy"ování presti#e a dobrého jména města Pardubic a Pardubického kraje, 

tímto prohlá"ením stvrzují společn! zájem na vzájemné spolupráci, koordinovaném 
přístupu a podpoře realizaci projektu sportovního areálu DUKLA SPORTOVNÍ 
v Pardubicích.  

Účastníci memoranda, Statutární město Pardubice a Pardubick! kraj, se dohodli 
společně postupovat při naplňování cílů deklarovan!ch v preambuli tohoto 
memoranda. 
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Článek I. 

Účastníci memoranda deklarují společn! cíl zlep"it podmínky pro sportovní vy#ití 
obyvatel Pardubic a Pardubického kraje a zároveň zkvalitnit v!chovu a přípravu sportovních 
talentů a reprezentantů České republiky. 

 

Článek II. 

Statutární město Pardubice a Pardubick! kraj vnímají absenci sportovní infrastruktury 
v návaznosti na "irokou členskou sportovní základnu a rostoucí poptávku po těchto 
zařízeních v Pardubicích a Pardubickém kraji a mají dále zájem vytvářet podmínky pro 
realizaci projektu tak, aby bylo mo#né naplnit očekávání sportovců na v"ech úrovních 
i ve v"ech věkov!ch kategoriích. Pardubick! kraj a Statutární město Pardubice proto deklarují 
společn! zájem vybudovat sportovní areál DUKLA SPORTOVNÍ v Pardubicích 
a umo#nit v něm přípravu sportovců a veřejnosti z řad obyvatel Pardubic a Pardubického 
kraje.  

 

Článek III. 

Účastníci memoranda nalézají soulad v nutnosti nastavit společně sdílenou 
informovanost a koordinaci při realizaci projektu sportovního areálu DUKLA SPORTOVNÍ 
v Pardubicích a postupovat v dané věci ve shodě.  

 

Článek IV. 

Účastníci memoranda vyvinou úsilí k zaji"tění a garanci vysoké sportovní 
a společenské úrovně chodu sportovního areálu DUKLA SPORTOVNÍ v Pardubicích 
a k rozvoji dobrého jména města Pardubice a Pardubického kraje. Účastníci memoranda jsou 
připraveni spolupracovat na přípravě a při hledání finančních zdrojů na v!stavbu 
a následného provozu sportovního areálu DUKLA SPORTOVNÍ v Pardubicích tak, aby byly 
splněny podmínky pro kvalitní přípravu sportovců a pro konání presti#ních sportovních akcí 
v tomto areálu krajského města Pardubického kraje.  

 

Článek V. 

Toto memorandum nab!vá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou jeho stran. Ka#dá 
ze stran mů#e toto memorandum kdykoliv vypovědět na základě písemné v!povědi 
s v!povědní dobou, která činí tři měsíce a bě#í ode dne doručení písemné v!povědí druhé 
straně. Tímto není dotčeno právo ukončení platnosti tohoto memoranda písemnou dohodou 
smluvních stran. 

Článek VI. 

Jakékoli změny memoranda lze provádět pouze ve formě písemného dodatku 
schváleného a podepsaného oběma jeho stranami. 

 

Článek VII. 

Memorandum je vyhotoveno ve dvou stejnopisech, přičem# ka#dá z jeho stran obdr#í 
po jednom vyhotovení.  

Účastníci prohla"ují, #e toto memorandum vyjadřuje jejich skutečnou vůli, s jeho 
obsahem souhlasí, co# stvrzují sv!mi podpisy. 
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Článek VIII. 

Memorandum schválila Rada Pardubického kraje dne 22.06.2020  usnesením  

č. …...../20 a Zastupitelstvo města Pardubic dne 18.05.2020 usnesením č. Z/......./20. 

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne:      V Pardubicích dne: 

 

 

 
JUDr. Martin Netolick!, Ph.D.    Ing. Martin Charvát 
hejtman Pardubického kraje    primátor Statutárního města Pardubice 



Příloha návrhu usnesení č. 1  
Smlouva 

o poskytnutí dotace č. D1734/       /20 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené:  Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu  

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 
 Divadlo Exil, z.s.,      
 sídlo: Havlíčkova 841, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,  
 IČ: 70157642,   
 číslo bankovního účtu: 164792753/0300,    
 zastoupen: Ing. Radkou Chladovou, místopředsedkyní správní rady   
 (dále jen „příjemce“)  
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z programu podpory kultury pro rok 
2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubice na jednání dne 12. 12. 2019 usnesením 
č. Z/1056/2019 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20. 12. 2018 usnesením č. Z/147/2018 
(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 
  



 

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory kultury pro rok 2020 ve 

výši 200.000, - Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) na realizaci projektu „Úprava prostor pod 
Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil – vybavení prostor sálu a přilehlých prostor“ (dále 
jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2020. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne …..2020 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP ……./2020, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 
v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vynaložených nákladů 
projektu, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, 
úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů) a 
prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením 
odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při 
vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence 
způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 01. 2021 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli podmínky 
k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle 
účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a 
jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné 
spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu 
prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

 
 



 

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré 

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a  čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat 
předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  
 

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2020. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 01. 2021.  

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 01. 2021. 
 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vynaložených nákladů projektu, je příjemce dotace povinen vrátit část poskytnuté dotace 
převyšující maximální stanovenou výši.  

 
7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 



 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 
a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, která 

je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 
b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 

daně, 
c) další náklady uvedené v  Pravidlech. 

 
IX. Důsledky porušení povinností příjemce 

 
1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 
stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků 
na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce 
se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku 
řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu 
za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva uzavírá 
jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 
GDPR).  

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.  

 
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy.  

 
 
 
 
 



 

Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová      Ing. Radka Chladová    

 
 
 
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/……/2020 ze dne  2020. 
Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
 

 

Název akce (projektu)

Náklady na projekt Celkem v Kč
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč

1 2 3
interiérové vybavení sálu (elevace, židle, světla, 
doplnění jeviště, zvuková kabina…)

270 000,00 120 000,00

interiérové vybavení ostatních prostor (svítidla, 
stolky, police, skříňky, kuchyňka…) 80 000,00 50 000,00

výmalba, spotřební materiál (barvy, látky, kancel. 
potřeby, drogistické zboží..)

50 000,00 30 000,00

dokumentace (hluková studie atd. dle požadavků 
KHS a dalších subjektů) 20 000,00 0,00

Celkové náklady projekt 420 000,00 200 000,00

Příjmy z projektu Celkem v Kč
MMP - dotace 200 000,00
PK - dotace na podporu kulutry 50 000,00
Exil - vlastní zdroje, crowdfundingová kampaň 170 000,00

Celkové příjmy z projektu 420 000,00

Příjmy 420 000,00
Výdaje 420 000,00
+ (zisk)
- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)

Vypracoval: Radka Chladová
Dne: 4.6.2020

Úprava prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil - 
vybavení prostor sálu a přilehlých prostor

Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

0,00



2019 Celkový předpoklad DOTACE    
(předpoklad)

Plánované 
úvěrové 

financování
rozpočtově indikátor

ově
vlastní zdroje externí zdroje

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

16 791 11 306

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

4 011 1 060

3.

424 Stanoviště kontejnerů 1.1./10 500 4500
počet zpracovaných 

PD a počet 
zrealizovaných akcí

2019 2020 OMI OŽP

rozpracováno

4.
328-330 Revitalizace Matičního jezera - realizace

1.5./14
1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 
3.5, 4.7, 5.2

20316 20316 17 216 realizace projektu 2018 2020 OMI OHA

rozpracováno

5.

318-320 Náhrdelník na Chrudimce - realizace

1.5./14
1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 
3.5, 4.7, 5.2

18400 18400 6 500 realizace projektu 2018 2019 OMI OHA
splněno 

(dokončeno)

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

1 300 2 500
projektová 

dokumentace
2018 2020 OMI OD

nezahájeno

7.
268

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

23 000 23 000 realizace projektu 2018 2019 OMI OD
splněno 

(dokončeno)

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

2.5./22 1.4.,2.4.

2 000 3 500
projektová 

dokumentace + 
realizace projektu

2018 2020 OMI OD

rozpracováno

9.
238-239

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

14 240 14 240
projektová 

dokumentace
2017 2020 OMI OD

rozpracováno

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

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

(dokončeno)

11.

* CS Hostovice - projektová příprava

2.5./22 1.4.,2.4.

500 500 projektová příprava 2019 2020 OMI OD

nezahájeno

12.
237 CS Dašická - PD

2.5./22 1.4.,2.4.
107 107

projektová 
dokumentace

2018 2020 OMI OD
nezahájeno

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

350 350
projektová 

dokumentace
2019 2020 OMI OD rozpracováno

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

3 500 3 500 PD + realizace 2019 2020 OMI OD rozpracováno

15.

324-327 CS podél ul. Kunětická - propojení s navazujícími stezkami

2.5./22 1.4.,2.4.

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

nezahájeno

16.
243 CS Pardubice - Chrudim - III. Etapa - PD

2.5./22 1.4.,2.4.

200 200
projektová 

dokumentace
2019 2020 OMI OD

rozpracováno 250 0

17.

248 CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD

2.5./22 1.4.,2.4.

400 400
projektová 

dokumentace
2019 2020 OMI OD

rozpracováno 700

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

800 800
projektová 

dokumentace
2019 2020 OMI OD rozpracováno

19.
245 CS propojení pravý břeh Labe s ul. Lonkova - PD

2.5./22 1.4.,2.4.
600 600

projektová 
dokumentace

2019 2020 OMI OD
rozpracováno

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

600 600
projektová 

dokumentace
2019 2020 OMI OD rozpracováno 500

21.

247 CS propojení mostu Červeňák na CS v ul. Kyjevská - PD

2.5./22 1.4.,2.4.

550 550
projektová 

dokumentace
2019 2020 OMI OD

nezahájeno 2500

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

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

projektová 
dokumentace

2017 2020 OMI OHA
rozpracováno

23.

261-262
Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru (Poseidon) do 
Polabin - PD + realizace                         (1 040 + 20 000)

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

21 040 65 000 36 000 realizace projektu 2017 2020 OMI OHA

rozpracováno

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

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

rozpracováno

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

4.5./45 3.5.
509 509

projektová 
dokumentace

2018 2019 OMI OŠKS
rozpracováno

26.

297,309-
311

ZŠ E. Košťála - odborné učebny PD - ITI - II. etapa (469 + 
32 050)

4.5./45 3.5.

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

rozpracováno

27.

298,312-
314

ZŠ Benešovo nám. - odborné učebny PD - ITI - II. Etapa 
(829 + 22 050)

4.5./45 3.5.

22 879 24 000 10 000 realzace projektu 2018 2019 OMI OŠKS

rozpracováno

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

dokumentace
2018 2019 OMI OŠKS rozpracováno

29.

300,315-
317

ZŠ J. Ressla - odborné učebny PD - ITI - II. etapa 

4.5./45 3.5.

29 000 29 000 10 000 realizace 2018 2019 OMI OŠKS

rozpracováno

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

dokumentace
2018 2019 OMI OŠKS nerealizováno

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

dokumentace
2018 2019 OMI OŠKS rozpracováno

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

projektová 
dokumentace

2018 2019 OMI OŠKS nerealizováno

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

(dokončeno)

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

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

36.

290-292 MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ

4.5./45 3.5.

72 100 72 100 35 000 realizace projektu 2019 2020 OMI OŠKS

rozpracováno

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

29 848 29 848 realizace projektu 2017 2019 OMI EO
splněno 

(dokončeno)

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

(dokončeno)

39.
271-272

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

4 200 4 200
projektová 

dokumentace
2017 2019 OMI OD

rozpracováno

40.
257-258

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

860 860
projektová 

dokumentace
2017 2019 OMI OD

rozpracováno

41.

274 Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská

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

800 2 500
projektová 

dokumentace
2017 2019 OMI OD

rozpracováno

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

2.4./21
2 000 2 000

projektová 
dokumentace

2019 2020 OMI OD
nezahájeno

43.
273

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

4 000 4 000
projektová 

dokumentace
2019 2020 OMI OD

rozpracováno

44.

* Černá za Bory - ulice Dělnická - rekonstrukce

2.4./20

42 000 42 000 20 000 realizace projektu 2019 2020 OMI OD

rozpracováno

45. 267 Rekonstrukce ulice U Kamenné vily 2.4./20
4 800 4 800 realizace projektu 2018 2019 OMI OD

splněno 
(dokončeno)

Akční plán pro Pardubice pro rok 2019

Odpovědnost

Název opatření/projektu Kod cílů/ 
Indikátor Synergie

Orientační náklady projektu (v tis. Kč)

Akce dokončena. 4.6.2020 
plánována kolaudace.

Finanční prostředky přiděleny v 
r.2017. OMI neoneobdržel zadání z 
ORS a pro rok 2019 již tedy finanční 

prostředky nenárokovány.
Kolize s majiteli pozemků v 
zájmovém prostoru stavby. 

Souhlasy řeší UMO. 

Výstup Termín 
zahájení

Termín 
ukončeníPo

řa
dí Položka v 

rozpočtu 

Probíhá jednání s vlastníky 
pozemků, následně příprava nové 
PD, předpoklad dokončení vč. SP - 
03/2021.

Předpoklad dokončení projektové 
přípravy vč. zajištění ÚR a SP - 
3/2021, následně VŘ na dodavatele 
stavby.

Zpracování dokumentace ve stupni 
ÚR.

Pozastaveno z důvodu 
neupřesněných pozemků pro 

stavbu.
Předpoklad dokončení projektové 
přípravy vč. zajištění SP - 9/2020, 

Zpracování dokumentace ve stupni 
ÚR.

Zpracování dokumentace ve stupni 
DPS.

OMI: Připraveno pro realizaci, 
bude zahájeno po doplnění 

rozpočtu. ORS: dopřesňování v 
rámci zadávacího řízení, kdy 

předpoklad podepsání SoD v 1/4 
roku 2020 a následně plánována 

realizace do konce roku 2020.

Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2019

Stav dle komentáře 
odboru**

Skutečné náklady v tis. Kč

Komentář odborů***

11 306 příjem do RZM od EKO-
KOM

1 060 příjem do RZM poplatek za 
službu - účastníci

Probíhají projekční práce na III. 
etapě, zahájeno v 9/2019.Stavebně 
realizované akce v r.2019 nejsou.

OMI: Plánované dokončení akce 
12/2020, probíhá realizace stavby.

OMI: Akce stavebně dokončena 
12/2019. ORS: termín pro finanční 
vypořádání/předložení ŽoP 30. 4. 

2020.

OMI nemá podklady. 

Dokončeno, zkolaudováno v r.2019

Probíhají práce na PD.

Zpracování dokumentace ve stupni 
ÚR, DSP.

OMI: PD zpracována, předána 
03/2019. ORS: dle podmínek IROP 
předpokládané dokončení k 30. 4. 
2020, administrace a proplacení 

nákladů do konce roku 2020.

OMI: PD zpracována, předána 
03/2019. ORS: ve vazbě na 

podmínky IROP původní žádost o 
dotaci stažena a v rámci výzev 2020 
podána nová žádost bez omezení 

limitu dotace, realizace projektu do 
05/2020 a následná administrace a 
proplacení nákladů do konce roku 

2020.

PD zpracována, předána 03/2019.

OMI: PD zpracována, předána 
03/2019. ORS: dle podmínek IROP 

předpokládané dokončení k 
30.4.2020, administrace a 

proplacení nákladů do konce roku 
2020.

Zrušeno, nerealizováno.

Zrušeno VŘ na zpracovatele PD. 
Předpoklad vypsání nového VŘ na 
upravenou PD - 03/2020. 
Zastaveno z finančních důvodů, 
bude zahájeno po doplnění 
rozpočtu.

Zpracování dokumentace ve stupni 
ÚR.

OMI: PD zpracována. ORS: 
realizace pozastavena ve vazbě na 

výsledek/vzešlou cenu ze 
zadávacího řízení, žádost o dotaci 

nedoplněna/nepředložena, projekt 
odsunut na další plánovací období 

2021+ 

Převod investorství na SPRÁVU 
ŽELEZNIC.

PD zpracována, předána 03/2019.

PD zpracována, předána 03/2019.

Zrušeno, nerealizováno.

Realizace dokončena 2/2020.
Akce ve stavu rozpracovannosti PD 

DPS.
Probíhá realizace. Předpoklad 

dokončení 07/2020.

Realizace dokončena v 07/2019.

OMI: Probíhá realizace stavby. 
ORS: Dle podmínek IROP, 

předpokládaný termín ukončení 
09/2020 (vč. vybavení).

Realizace dokončena.

Realizace dokončena.

Předložena PD ve stavu revize.

PD dokončena. Probíhá realizace 
stavby.

OMI: Probíhá nutná koordinace s 
akcí dopravní nadjezdu Kyjevská do 
areálu Tesla a nemocnice - PD. 
ORS: Na základě zpracované PD 
podána žádost o dotaci, kdy 
předpoklad uzavření SoD 11/2020 
a následně dle klimatických 
podmínek a realizace v průběhu 
2021.

OMI nemá podklady pro zadání PD.
Probíhá projektová činnost. 

OMI: Probíhá realizace stavby. 
ORS: Ve vazbě na klimatické 

podmínky plánováno zahájení na 
březen 2020, dle podmínek dotace 
je projekt nutné dokončit a čerpat 

dotaci do konce roku 2020.
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46.
* Studánecký les - III. etapa 

1.4./13

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

rozpracováno

47. 256 Parkovací dům u Multifunkční arény - PD
2.6./6,7 1.4., 2.1, 3.1.

2 800 4 200
projektová 

dokumentace
2018 2020 OMI OD nezahájeno

48.

253-254 Terminál B - PD + výkupy pozemků (4 930 + 9 221)

2.2./17

5.2., 1.4., 2.3., 2.4., 
3.1.

14 151 14 151
projektová 

dokumentace
2018 2019 OMI OD

rozpracováno 14441 0

49.

255 Terminál JIH - PD

2.2./17

5.2., 1.4., 2.3., 2.4., 
3.1.

4 170 4 170
projektová 

dokumentace
2019 2020 OMI OD

rozpracováno 4860 0

50. 284-287 Revitalizace letního stadionu vč. okolí - realizace
3.6./34 1.4., 4.2., 4.3., 5.2.

159 576 522 000 522 000 realizace projektu 2019 2021 OMI EO rozpracováno

51.
* Regenerace panelových sídlišť - MO I 

1.4./13

15 000 15 000 6 000 realizace projektu 2019 2019 OMI OHA

rozpracováno

52.

321-323 Regenerace panelových sídlišť - MO II - Lidická

1.4./13

18 300 18 300 6 000 realizace projektu 2019 2019 OMI OHA
splněno 

(dokončeno)

53.

* Regenerace panelových sídlišť - MO III

1.4./13

15 500 15 500 6 000 realizace projektu 2019 2019 OMI OHA

nerealizováno

54.

* Výstavba hasičské zbrojnice Rosice

3.3./2

6 300 6 300 realizace projektu 2019 2020 OMI ORS

nerealizováno

55.

380-388 Pořízení nových hasičských aut 3 ks - MOI, MO VII, MO VIII

3.3./2

3 000 3 050 2 250 realizace projektu 2019 2020 KT ORS
splněno 

(dokončeno)

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

dokumentace
2019 2020 OMI OHA rozpracováno

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

500 500
projektová 

dokumentová
2019 2019 OMI EO

splněno 66,55

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

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

MP ORS splněno

59.

488-490
Centrální polytechnické dílny a GAMPA + PD + MLÝNICE (205 
672,5+8 470+ 7 000)

4.5./45 3.5.

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

rozpracováno

60.

378-379, 481-482Místní akční plán rozvoje vzdělávání II

4.5./45 5.2.

3 777 15 072 14 318 realizace projektu 2018 2022 ORS+KT EO, OŠKS

rozpracováno

61.
497 Plán udržitelnosti městské mobility

2.1./16 5.2.

4 000 4 000
strategický 
dokument

2019 2021 ORS EO

rozpracováno

62.

504
Energeticky úsporné projekty v budovách majetku města, 
regulace technických zařízení MŠ a ZŠ

1.2./11,12 1.6., 4.5.

2 000 6000
realizace 

jednotlivých 
projektů

2019 2021 ORS OŽP
plněno 
průběžně

63.

506-507 Smart city - Inteligentní dopravní systém - křižovatky

2.3./16 1.3.,2.1., 2.2.

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

rozpracováno

64.

508-509 Smart city - Inteligentní dopravní systém - parkovací systém

2.3./16 1.3.,2.1., 2.2.

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

rozpracováno

65.

510
Smart city - Inteligentní dopravní systém -                   radiová 
síť

2.3./16 1.3.,2.1., 2.2.

8 200 8 200 realizace projektu 2019 2021 ORS ORS

rozpracováno

66.

511-512
Smart city - Inteligentní a bezpečné parkování kol - cyklověž 
Univerzita

2.3./16 1.3.,2.1., 2.2.

10 000 10 000 9 000 realizace projektu 2019 2019 ORS ORS

rozpracováno

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

68.

522 MAS - Dukla sportovní I. etapa

3.6./34 1.4., 4.2., 4.3., 5.2.

12 200 423 500
projektová 

dokumentace 
2018 2022 ORS EO

rozpracováno

69.

524 Památník Zámeček + expozice (1 270)

3.5./34 1.4., 4.7.

25 270 25 270 18 970
expozice + realizace 

rekonstrukce
2018 2020 ORS + OMI EO

rozpracováno

70.

369-370, 492-493Projekt Urbact III - Tech Revolution 

3.1./26 4.7.

800 1 534 realizace projektu 2018 2020 KT + ORS ORS

plněno

71. 496 Strategie bydlení pro město Pardubice
3.4.

500 500
strategický 
dokument

2019 2020 ORS
ORS rozpracováno

72. 478 Strategie ITI - Hradecko-pardubické aglomerace 2021
5.1.,5.2.,5.3.

1 200 1 200
strategický 
dokument

2019 2019 ORS ORS splněno

73.
522 P-PINK - Pardubický podnikatelský inkubátor

3.1.
1 500 30 000 15 000

dotace na provoz, 
rekonstrukce 

objektu
2019 2021 ORS ORS

plněno

74.
523 Cyklostojany - centrální část města

2.5. 1.3.,2.1., 2.2.

300 1 800
projektová 

dokumentace
2019 2021 ORS ORS

rozpracováno

75.

739 Komunitní klub Češkova 3.3./31 4.6. 1 050 1 050 realizace služby 2019 2019 KT, OSV OSV, EO

plněno 85 463

76.

741 Komunitní plánování v Pardubicích 4.6/46, 47 3.3, 3.4, 4.1, 4.2 100 100 Komunitní plán 2019 2019 OSV OSV, EO

plněno 129 904

77.

753 Lékařská péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením 3.3 4.6 200 200
Počet ošetřených 

osob
2019 2019 OSV OSV

plněno 207 500

78.

746-747 Integrace dětí a žáků cizinců 4.5/44, 45 1500 1 950 realizace služby 2019 2019 OSV, OŠKS
OSV, 
OŠKS

plněno 88 945 800 507

79.
376-377, 748-749Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni

3.4/33 3.3, 4.2, 4.6
2 569 8 500 8 000 realizace projektu 2017 2019 OSV, KT

OSV plněno 38143 114 430

OMI: Probíhá realizace stavby. 
ORS: Podána žádost o dotaci, 

realizace dle SoD počátkem roku 
2020.

OMI nemá podklady pro zadání PD.
Podána žádost o ÚR, předpoklad 
dokončení PD vč. zajištění SP - 
01/2021, , následně VŘ na 
dodavatele stavby.

Zpracovávána DÚR, předpoklad 
dokončení PD vč. zajištění SP - 
03/2021, následně VŘ na 
dodavatele stavby.

Ve stavu přípravy podkladů pro VŘ.

OMI: Realizuje se akce: RPS nábřeží 
Závodu míru - III. etapa. ORS: 
Příprava žádosti o dotaci.

OMI: Akce dokončena, před 
kolaudací. ORS: Dotace nebyla 
poskytnuta, realizace probíhá z 
vlastních zdrojů.

V r.2019 RPS nerealizováno, OMI 
neobdrželo podklady. ORS: 
Plánována žádost o dotaci, 
nicméně nebylo nakonec žádáno 
ve vazbě na časovou osu 
povolovacích řízení a žádosti o 
dotaci.

ORS - k 30.4.2020 je nejzašší 
termín pro podání předběžné 

žádosti o dotaci a k 30.10.2020 je 
nutné mít uzavřenou SoD a 

následně zahájit realizaci tak, aby 
nejpozději k 31.12.2022 bylo 

možné projekt vyhodnotit. Probíhá 
zadávací řízení.

ORS - DmP provádí společné 
zadávací řízení radiové sítě (DmP - 

vazbba na odbavovací systém, 
město - vazba na řízení dopravy), 
předpokládaný termín pro SOD 
06/2020, fyzická realizace pak 

09/2020-06/2021

Zpracována projektová 
dokumentace na akci Automatické 

kolárny - Biketowers - Lokalita C 
Zimní stadion - varianta C.

Není pokryto rozpočtem města.

ORS - přebírána PD a řešeno 
financování projektu/ termín pro 
podání žádosti o dotaci a nutnost 

uzavření SoD podzim 2020.

ORS - probíhá v souladu s plánem 
projektu, částečná omezení ve 

vazbě na COVID, nicméně změna 
projektu zatím není nutná, 

indikátory plněny.

ORS - probíhá dle uzavřené SoD se 
zpracovatelem ve vazbě na SoD s 

manažerem SUMP.

Jednotlivé akce probíhají. Byly 
realizovány úspory v ZŠ 

Štefánikova, ZŠ Spořilov, ZŠ 
Gorkého.

ORS - dopracování ostré žádosti, 
kdy dle SoD probíhá samotná 

realizace, PD na jednotlivé 
křižovatky vč. povolení téměr 

hotovy. V průběhu 2020 
předpokládána realizace křizovatek 
a následně do 30.6.2021 zkušební 
provoz vč. synchronizace celého 

systému.

OMI nemá podklady. ORS: Ve 
vazbě na územní plán není 

dopracována PD, která je nutnou 
podmínkou pro vydání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, z tohoto titulu 
není pro letošní rok záměr žádost o 
dotaci obnovit, odsunuto na 2021.

ORS - nákup vozů proběhl v roce 
2019, kdy vyučtování dotace vč. 

důsledné kontroly ze strany MVCR  
proběhlo počátkem roku 2020 a 

následně byla nárokována částečná 
úhrada nákladů v rámci dotace PK. 

V současné době je projekt 
finančně ukončen a běží období 

udržitelnosti, kdy majetek spravují 
městské části

Akce probíhá.
PD dokončena, předána 03/2017

11/2019 byla etapa dokončena.

Tvorba projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti. 

Zpracovává se dokumentace pro 
stavební povolení.

ORS - příprava podkladu pro žádost 
o dotaci, plánovaný termín podání 
po uzavření SoD v 1 1/4 roku 2020. 
Předpokládaná realizace 04/2020-

09/2021.

Probíhají mezinárodní pracovní 
setkávání a je využíváno příkladů 

dobré praxe z jednotlivých 
partnerských měst.

Byla zpracována Analytická část 
dokumentu.

Strategický dokument vytvořen.

Aktivity v rámci projektu P-PINK 
probíhají

Proběhla dodávka a montáž 
stojanů na kola v centrální části 

města dle SoD.

Klub je využíván nezl. dětmi 
ubytovaných na městské ubytovně 
a dětmi ze sociálně slabých rodin z 
dané lokality k předškolní přípravě, 
odpolednímu doučování školních 
dětí a volnočasovým aktivitám. 

Klub funguje v pracovní dny v čase 
od 8:00 do 17:00

Projekt má 5 letou udržitelnost do 
3/2020. Rozpočet navýšen 
přesunem fin. prostředů z 
dotačního tit. Prevence kriminality 
a zvyšování bezpečnosti - 
financování projektu "Na počátku 
záleží"

Projekt realizován od října 2016, 
financován z vlastních zdrojů. 
Smlouva o spolupráci je uzavřena 
do konce roku 2020. Rozpočet 
projektu navýšen z důvodu nákupu 
lékařského dovybavení ordinace. 

Projekt financován z MV ČR s 10% 
spoluúčastí města Pardubice. 

Realizován ve spolupráci s 
organizací MOST pro, o.p.s., od 

10/2019 byly na realizaci 
intergračních aktivit nezl. dětí 

zainteresovány přímo ZŠ s 
největším počtem cizinců na území 

města.

Původní konec projektu do 
12/2019, prodloužení vyúčtování 
projektu do 6/2020.
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80. 690
Regionální fotbalová akademie Pardubického kraje (ZŠ 
Ohrazenice - 7. -9. ročník)

3.5./34 1 400 2 800 realizace OŠKS OŠKS plněno 1400

81.

153 Rekonstrukce školních sportovišť - 2x PD + 2x realizace 3.5./34 18 000 38 500 realizace 2018 2023 OMI OŠKS

plněno

82.

695 Chodník slávy pardubického sportu - aktualizace 3.5./34 50 100 doplnění dlaždic OŠKS OŠKS

plněno 46

83. 695 Otevřená hřiště - včetně veřejných sportovišť u škol 3.5./34 1 700 3 400 poskytnutí dotací průběžně OŠKS OŠKS
plněno 1662

84.

701-714 Program podpory Pardubičtí tahouni 3.5./34 4.2, 4.3, 4.7 7 680 15 360
poskytnutí dotací, 

marketingová 
kampaň

2016 průběžně OŠKS OŠKS, EO

plněno 6 292

85.

562-569

Pořádání sportovních, sportovně společenských, kulturních a 
kulturně společenských akcí (Městské slavnosti, Vánoční trhy, 
Dny evropského dědictví, přehlídka umění ve veřejném 
prostoru, oceňování nejlepších sportovců města, 
Štědrovečerní zpívání, Pardubice na bruslích, Dětský maraton 
atd.)

3.5./34, 48 4.7, 1.4. 2 012 4 024 realizace akcí 2016 průběžně OŠKS EO, OŠKS

plněno 2132
realizátoři, 
sponzoři

86.

559
Koncepce rozvoje CR v TO Pardubicko - realizace dílčích 
opatření prostřednictvím zapsaného spolku Pardubicko -
perníkové srdce Čech

4.7./48,49,50 3.5. 1 240 2 480
implementace 

dokumentu
2016 průběžně OŠKS OŠKS

plněno

87.
567

Podpora infrastruktury města v rámci příprav projektu 
"Pardubice - Evropské město koní 2020"

4.7./50 300
produkt v oblasti CR 

- město koní
2018 průběžně OŠKS OŠKS

nerealizováno

88.

566
Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic - realizace 
opatření Pasportizace prostor pro kulturu

3.5., 4.7./34, 351.4. 100

zmapování prostor 
pro kulturu, 

vytvoření 
informační 
platformy 

2011 průběžně OŠKS OŠKS, EO

rozpracováno

89. 720 Oceňování nejlepších studentů a žáků 4.5. 100 200 realizace průběžně OŠKS OŠKS
plněno 227

90.
720 Oceňování pedagogů 4.5. 100 200 realizace průběžně OŠKS OŠKS

plněno 127

91. 754 Projekt Mít oči k vidění - zrakový screening a následná péče 4.5./45 499 499 realizace průběžně OSV OŠKS plněno 498 600

92. 757
Projekt Zdravá dětská noha - ortopedická prevence pro 
předškolní děti

4.5./45 100 100 realizace 2018 OSV OŠKS plněno 100

93.
754 Logopedický screening a podpora logopedické péče 4.5./45 400 800 realizace průběžně OŠKS OŠKS

plněno

94.
Participace občanů na životě města - Dětský a Studentský 
parlament - poradní orgán RmP

4.2., 4.5./45 30 60
schůzky zástupců 

základních a 
středních škol

průběžně OŠKS OŠKS
plněno 1

95.

Metodické centrum pro práci s dětmi s poruchou 
komunikace, sociální interakce a poruchami autistického 
spektra

4.5. 0 0 metodické centrum průběžně OŠKS OŠKS
plněno

96.
746-747 Integrace dětí a žáků cizinců 4.5./44,45 1 500 1500

umístění dětí a žáků 
v MŠ a ZŠ

2019 OŠKS + OSV
OŠKS + 

OSV
plněno OŠKS 60 dotace MV

97.
Centralizovaný zápis do MŠ 4.5./44,45 35 70 realizace 2019 OIT OŠKS

plněno OŠKS 6

98.
Katalog zájmových aktivit - volného času dětí a mládeže - 
aktualizace online katalogu na webu města

3.5./35 0 0
aktualizovaný 

katalog
průběžně OŠKS OŠKS plněno

99.
642 Podpora klimatu ve školách - školní psychologové 4.5./45 3 100 6 200 realizace průběžně OŠKS OŠKS

plněno 3112

100.

716 ČsOL z.s. - Zámeček - Larishova vila

3.5./34

5 000 15 000 realizace projektu 2019 2021 OŠKS OŠKS

plněno 5000 PK, MK ČR

101.
* Připojení příspěvkových organizací města na Metropolitní síť 4.1./36 12 000 realizace projektu 2018 2023 OIT EO

rozpracováno 0 0

102. 723
Zvýšení bezpečnosti provozu IT infrastruktury - 
Implementace logmanageru

4.1/36 700 850 realizace 2018 2019 OIT EO splněno 835 0

103. 723 Portál občana 4.1./36 4.2 1 000 3 000 realizace 2019 2021 OIT+ORS EO rozpracováno 0 0

104.
723 Příprava datových sad OpenData 4.1./36 4.2 100 200 realizace 2019 2019 OIT EO

plněno 
průběžně 133,1 0

105.

342 Lávka přes Labe, park na Špici - koupaliště Cihelna - PD 2.4./21 1.4., 1.5., 2.5. 170 600
projektová 

dokumentace
2012 2020 OHA OD

splněno 
částečně

106.
348-350 ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice

1.4./13 5.2.

1200 2000 900 územní studie 2017 2019 OHA OHA splněno 1 805,97

107.

351-352 Koncepce zeleně - sídelní zeleň 

1.4./13 5.2.

2550 2550 2 300 koncepce 2017 2020 OHA OHA
splněno 
částečně

108. 353-354 Mlýnský ostrov - regulační plán
1.4./13 1.5.

80 70 regulační plán 2019 2020 OHA OHA
splněno 
částečně

109. * Revitalizace Nemošického lesa 1.4./13 150 150 studie 2018 2019 OHA OHA splněno 100

110.

346 Domov pro seniory - návrh stavby

4.6./47

500 500 návrh stavby 2019 2020 OHA EO
splněno 
částečně

111.

347 Palackého třída - návrh stavby

1.4./13

1500 1500 návrh stavby 2019 2020 OHA OHA
splněno 
částečně

Celkem za město Pardubice 1 096 985 2 313 321 423 030 647 000

Legenda k Akčnímu plánu: K doplnění:

Pořadí: Pořadové číslo akce  dle akčního plánu na r. 2019 **   Stav dle komentáře odboru = splněno (dokončeno)/splněno částečně (akce pokračuje, je rozpracovaná)/ nesplněno (akce nezačala, je zrušena)

Položka v rozpočtu:  Číslo řádku v položkovém rozpočtu města (* = položka nebyla při schvalování AP2019 pokryta, nicméně ji město ve svých prioritách podpořilo) *** Komentář odborů = krátký popis aktuálního stavu k 31. 12. 2019 

Název projektu/opatření: název konkrétního opatření / projektu včetně identifikace hlavního obsahu projektu

Kód cílů: Ke každému opatření / projektu je přiřazen číselný kód dle cílů a indikátor. Ke stejnému projektu může být přiřazeno více cílů (synergie).

Orientační náklady projektu (v tis. Kč.): expertní odhad celkových finančních nákladů na realizaci opatření dle jednotlivých let.

Předpokládané dotace  (v tis. Kč): expertní odhad výše dotačních zdrojů.

Výstup: Měřitelný výstup, který zakončuje opatření / projekt (např. kolaudace, předání díla, realizace akce, zpracovaná koncepce, závěrečná zpráva,...)

Termín zahájení: termín zahájení opatření / projektu. Uvádí se příslušný rok.

Termín ukončení: orientační termín, do něhož má být opatření / projekt splněn. Uvádí se příslušný rok.

Odpovědnost: garant, který je odpovědný za realizaci úkolu (např. příslušný odbor Magistrátu města) 

průběžně

průběžně

V praxi úspěšně realizováno.

Splněna rekonstrukce 2 šk. hřišť - 
ZŠ Studánka, ZŠ Závodu míru, PD - 
hřiště ZŠ npor. Eliáše, revize PD ZŠ 

Družstevní

Uvedení osobností sportu do síně 
slávy - chodník slávy doplněn o 

dlaždice s jejich jmény.

Pokračování, úspěšná realizace.

dotační program i marketingová 
podpora realizována dle 

naplánovaných aktivit

realizace všech tradičních akcí 
úspěšně proběhla, od r. 2018 noví 
pořadatelé v případě Městských 

slavností (bez výhrad)a 
Pardubických vánočních trhů 

(drobné výhrady - řešeno)

Koncepce CR - opatření plněna 
průběžně prostřednictvím akčního 
plánu, spolek - úspěšné fungování, 

nárůst počtu členů spolku….

Projekt odložen na rok 2020. Cílem 
je realizace uměleckého díla s 

tématem koně. 

Pasportizace prostor pro kulturu 
probíhá. Celkově bylo splněno 25 

opatření Strategie, tedy 27 % z 
celkového počtu opatření. 

Zrealizováno úspěšně.

Zrealizováno úspěšně.
Od roku 2018 spadá agenda 

projektu pod OSV
Od roku 2018 spadá agenda 

projektu pod OSV

Průběžně plněno ve spolupráci s 
Pedagogicko-psych. Poradnou  

Pardubice.

Realizováno průběžně, schůzky cca 
1x za měsíc.

Realizováno u ekonomických dat IS 
GINIS a jelikož se jedná o nikdy 

nekončící cíl, za rok 2019 splněno.
Územní rozhodnutí, podány 
námitky, byly přiděleny prostředky 
na zpracování další fáze - 
dokumentace pro stavební 
povolení.

Studie odevzdána (5/2019). 
Registrována jako ÚS krajiny SO 
ORP Pardubice (10.9.2019).

Schváleno zadání, na základě výzvy 
vybrán zpracovatel, před podpisem 
smlouva a následně bude zahájen 
proces zpracování.

Probíhá upravení návrhu po 
veřejném projednání.

Studie odevzdána (11/2019).

Schváleno zadání. Vybrán 
zhotovitel PD. Probíhají projekční 
práce. Předpoklad odevzdání 
05/2020.

Schváleno zadání. Vybrán 
zhotovitel PD. Probíhají projekční 
práce. Předpoklad odevzdání 
06/2020.

Realizuje se průběžně.

Realizace aktivit podpořených 
dotací z MVČR proběhla na 5 ZŠ.

Zápis na školní rok 2019/20 v 
centralizované aplikaci proběhl.
Katalog volnočasových aktivit byl 

aktualizován na rok 2019.

Projekt probíhal v roce 2019 a dále 
pokračuje.

Průběžně plněno dle projektové 
dokumentace a stanoveného 
časového harmonogramu příjemce 
dotace 

Shromažďování podkladů na 
přípravu analýzy rozšíření 
Metropolitní optické sítě.

Realizováno, implementován 
LOGManager L.

Shromažďování podkladů pro 
přípravu pilotního formuláře.



Příloha návrhu usnesení č. 1 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D6131/……..……/20 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

SKP-CENTRUM, o.p.s. 
 sídlo: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, 
 IČO: 27534804, 
 bankovní spojení: 221077482/0300, 
 zastoupené: Mgr. Jiřím Pitašem, statutárním zástupcem  
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením č. Z/147/2018 
(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 



 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu prevence kriminality a zvyšování 

bezpečnosti pro rok 2020 ve výši 95 000,00 Kč (slovy: Devadesátpěttisíckorunčeských) na realizaci 
projektu „Dětské centrum“ (dále jen „projekt“). 
 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 
této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2020.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 25.05.2020 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 50219/2020,  

e) vyúčtování dotace bude doloženo na položky stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy jako Příloha č. 1, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace, 

g) předložit poskytovateli nejpozději do 08.01.2021 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 
použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny 
potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, 
aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 
kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění 
účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  



 

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce, 
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a 
nahlížet do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2020. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2020. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2020. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 

 
VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 

 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků. 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 
smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 

e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 



 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 
která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, 
jejíž statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace. 

4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 

 
IX. Důsledky porušení povinností příjemce 

 
1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
 

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky 
ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 
z poskytnuté dotace, 

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
5. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté 
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále 
ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové 



 

kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky 
zadržených prostředků. 

 
6. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 

poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše 
však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně 
použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy.  

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 
 

 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 



 

V Pardubicích dne:  
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Jiří Pitaš 
           
 
 
        
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/              /2020 ze dne 18.5.2020   

oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                       Příloha č. 2 k žádosti - 
ROZPOČET  

Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti  
Dotační titul: Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti  
Žadatel SKP-CENTRUM, o.p.s. 
Název projektu Dětské centrum 
Rozpočet projektu na období 1.1.-31.12.2020 
Věnujte, prosím, sestavení Rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno Vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci C 
   
U čísel vyplňujte pouze oranžová pole, ostatní se dopočítá automaticky! 

Nákladová položka 
Celkové 

náklady na rok 
2020 

Požadovaná dotace 
ze statutárního 

města Pardubice 

1. Provozní náklady celkem 23 292,00 13 505,00 

1.1 Materiálové náklady celkem 18 292,00 10 005,00 

kancelářské potřeby, PHM, výukové a didaktické pomůcky, 
školní potřeby, výtvarný materiál,  papírenské zboží, materiál 
na aktivity (látky, vlna, filc, přírodniny, motouzy, apod.), čist. a 
hyg. prostředky, odb. lit., hry, hračky, drobné odměny pro děti 

10 292,00 4 005,00 

      
       Vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč vypište slovně: 
STOLEK+4ŽIDLE, 10 DĚTSKÝCH ŽIDLÍ 

8 000,00 6 000,00 

1.2 Nemateriálové náklady celkem 5 000,00 3 500,00 

     1.2.1 energie     

     1.2.2 opravy a udržování     

     1.2.3 cestovné     

     1.2.4 ostatní služby 5 000,00 3 500,00 

                právní a ekonomické služby     

                nájemné     

                pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč vypište slovně:     

kultura, sport, výlety, služby IT, supervize, odpad, propagace, 
správa IT, správa webu, slžby odborných poradců, půjčovné 
HM, pojištění majetku, bankovní popl., poplatky TV, rozhlas, 
ost.služby 

5 000,00 3 500,00 

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 0,00 0,00 

2. Osobní náklady celkem 309 708,00 81 495,00 

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 333 000,00 95 000,00 

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek   
[2] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek   

 



Příloha návrhu usnesení č. 2 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D6131/…………/20 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

SKP-CENTRUM, o.p.s. 
 sídlo: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, 
 IČO: 27534804, 
 bankovní spojení: 221077482/0300, 
 zastoupené: Mgr. Jiřím Pitašem, statutárním zástupcem  
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením č. Z/147/2018 
(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 



 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu prevence kriminality a zvyšování 

bezpečnosti pro rok 2020 ve výši 74 000,00 Kč (slovy: Sedmdesátčtyřitisíckorunčeských) na realizaci 
projektu „Probační program“ (dále jen „projekt“). 
 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 
této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2020.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 25.05.2020 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 50214/2020,  

e) vyúčtování dotace bude doloženo na položky stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy jako Příloha č. 1, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace, 

g) předložit poskytovateli nejpozději do 08.01.2021 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 
použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny 
potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, 
aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 
kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění 
účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  



 

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce, 
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a 
nahlížet do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2020. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2020. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2020. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 

 
VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 

 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků. 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 
smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 

e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 



 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 
která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, 
jejíž statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace. 

4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 

 
IX. Důsledky porušení povinností příjemce 

 
1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
 

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky 
ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 
z poskytnuté dotace, 

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
5. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté 
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále 
ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové 



 

kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky 
zadržených prostředků. 

 
6. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 

poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše 
však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně 
použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy.  

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 
 

 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 



 

V Pardubicích dne:  
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Jiří Pitaš 
           
 
 
        
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/                /2020 ze dne 18.5.2020   

oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                               ROZPOČET  

Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti  
Dotační titul: Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti  
Žadatel SKP-CENTRUM, o.p.s. 
Název projektu Probační program 
Rozpočet projektu na období 1.1.-31.12.2020 
Věnujte, prosím, sestavení Rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno Vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci C 
   
U čísel vyplňujte pouze oranžová pole, ostatní se dopočítá automaticky! 

Nákladová položka Celkové náklady na 
rok 2020 

Požadovaná dotace 
ze statutárního města 

Pardubice 

1. Provozní náklady celkem 116 095,00 31 600,00 

1.1 Materiálové náklady celkem 13 955,00 2 000,00 

kancelářské potřeby, pohonné hmoty, ostatní 
materiálové náklady, čistící a hygienické prostředky, 
odborná literatura 

11 955,00 2 000,00 

      

       Vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč vypište slovně: 2 000,00 0,00 

1.2 Nemateriálové náklady celkem 102 140,00 29 600,00 

     1.2.1 energie 19 000,00 8 000,00 

     1.2.2 opravy a udržování 1 000,00 0,00 

     1.2.3 cestovné 1 000,00 0,00 

     1.2.4 ostatní služby 79 140,00 21 000,00 

                právní a ekonomické služby 44 640,00 12 000,00 

                nájemné 12 000,00 6 000,00 

                pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč vypište slovně: 0,00 0,00 

              jiné ostatní služby, telefony, poštovné, internet, 
vzdělávání, pojištění, poplatky 

22 500,00 3 000,00 

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 2 000,00 600,00 

daně a poplatky 2 000,00 600,00 

      
2. Osobní náklady celkem 228 252,00 42 400,00 

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 344 347,00 74 000,00 

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek   
[2] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek   

 
 



Příloha návrhu usnesení č. 3 

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D6131/…………/20 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Bílý kruh bezpečí, z.s. 
 sídlo: U Trojice 1042/5, 150 00 Praha 5 - Smíchov, 
 IČO: 47607483, 
 bankovní spojení: 1937602339/0800, 
 zastoupené: Mgr. Petrou Vitoušovou, statutárním zástupcem  
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením č. Z/147/2018 
(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 



 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu prevence kriminality a zvyšování 

bezpečnosti pro rok 2020 ve výši 60 000,00 Kč (slovy: Šedesáttisíckorunčeských) na realizaci 
projektu „Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., Pardubice“ (dále jen „projekt“). 
 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 
této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2020.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 18.05.2020 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 47451/2020,  

e) vyúčtování dotace bude doloženo na položky stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy jako Příloha č. 1, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace, 

g) předložit poskytovateli nejpozději do 08.01.2021 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno ze zdrojů statutárního města Pardubice), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 
použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny 
potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, 
aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 
kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění 
účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  



 

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce, 
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a 
nahlížet do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2020. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2020. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2020. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 

 
VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 

 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků. 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 
smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 

e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 



 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 
která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, 
jejíž statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace. 

4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 

 
IX. Důsledky porušení povinností příjemce 

 
1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
 

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky 
ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % 
z poskytnuté dotace, 

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
5. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté 
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále 
ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové 



 

kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky 
zadržených prostředků. 

 
6. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 

poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše 
však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně 
použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy.  

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 
 

 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 



 

V Pardubicích dne:  
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Petra Vitoušová 
           
 
 
        
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/              /2020 ze dne 18.5.2020   

oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti   
Dotační titul: Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti   
Žadatel Bílý kruh bezpečí, z.s.  
Název projektu Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s.  
Rozpočet projektu na období 1. 1. - 31. 12. 2020  
Věnujte, prosím, sestavení Rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno Vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci C      
U čísel vyplňujte pouze oranžová pole, ostatní se dopočítá automaticky!  

Nákladová položka Celkové náklady na 
rok 2020 

Požadovaná dotace 
ze statutárního 

města Pardubice   
1. Provozní náklady celkem 400 350,00 60 000,00 

 
1.1 Materiálové náklady celkem 112 350,00 0,00 

 
kancelářské pořeby 20 000,00 0,00 

 
jiné spotřebované náklady (pomůcky pro dobrovolníky, 
odborná literatura) 

52 350,00 0,00 
 

       Vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč vypište slovně: 
obměna výpočetní a kopírovací techniky. 

40 000,00 0,00 

 

1.2 Nemateriálové náklady celkem 288 000,00 60 000,00 
 

     1.2.1 energie 40 000,00 0,00 
 

     1.2.2 opravy a udržování 10 000,00 0,00 
 

     1.2.3 cestovné 25 000,00 0,00 
 

     1.2.4 ostatní služby 163 000,00 60 000,00 
 

                právní a ekonomické služby 23 000,00 0,00 
 

                nájemné 112 000,00 60 000,00 
 

                pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč vypište 
slovně: aktualizace softwaru a antivirových programů. 

20 000,00 0,00 

 

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 50 000,00 0,00 
 

telefon, internet, spoje 25 000,00 0,00 
 

školení a kurzy + ostatní náklady 25 000,00 0,00 
 

2. Osobní náklady celkem 784 515,00 0,00 
 

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 1 184 865,00 60 000,00 
 

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek    
[2] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek    

 



STANOVY SPOLKU 
 

Centrální polytechnické dílny, z.s. 
 

 
Čl. I.  

Název a sídlo spolku 
 

1. Název spolku: Centrální polytechnické dílny, z.s. 

2. Sídlo spolku: Pern!t"nské náměstí 1, 530 21 Pardubice.  

 
Čl. II.  

Povaha a územní působnost spolku 
 

1. Spolek „Centrální polytechnické dílny, z.s.“ (dále jen „Spolek“) je právnickou osobou 

zalo!enou v souladu s občansk"m zákoníkem.  

2. Spolek je zalo!en na dobu neurčitou jako dobrovolné, nevládní a neziskové sdru!ení 

fyzick"ch a právnick"ch osob zastupující soukrom" a veřejn" sektor, které sdru!uje zájem 

o vzájemnou spolupráci v#ech jeho členů i dal#ích subjektů jako obcí, podnikatelů, 

organizací, spolků a těch, kteří mají zájem na dal#ím rozvoji vzdělávání, #kolení a osvěty. 

3. Spolek vykonává svou činnost na území Pardubického kraje. 

4. Spolek je samostatnou právnickou osobou, a je proto oprávněn jednat v právních vztazích 

sv"m jménem a má svou vlastní majetkovou odpovědnost.  

5. Spolek neodpovídá za závazky sv"ch členů ani jin"ch subjektů. 

 

Čl. III.  
Účel a cíl Spolku 

 
1. Základním účelem Spolku je propojením subjektů veřejného, soukromého a neziskového 

sektoru přispívat k rozvoji v oblasti vzdělávání, #kolení a osvěty a k vytvoření fungující 

spolupráce podporující učení se v průběhu celého !ivota (od 3 do 99 let) formou 

neformálního, zájmového a celo!ivotního vzdělávání. 

2. Spolek si klade za cíl zvy#ovat úroveň vzdělávání rozmanitou nabídkou a kvalitou slu!eb 

v oblasti vzdělávání, #kolení a osvěty, které jsou součástí komplexního a prostupného 

systému celo!ivotního učení.  

  



Čl. IV.  
Předmět činnosti 

 

1. Hlavní činnosti, kter"mi Spolek naplňuje své cíle, jsou předev!ím:  

a) koordinace, prosazování a hájení společn"ch zájmů vycházejících zejména z 

vzdělávacího programu centrálních polytechnick"ch dílen (dále jen „CPD“), 

b) spolupráce při budování identifikace značky CPD a tvorby dobrého jména v rámci 

rozvoje celo!ivotního vzdělávání náv#těvníků/klientů. 

c) spolupráce při tvorbě strategick"ch dokumentů t"kajících se vzdělávání, #kolení a 

osvěty v souladu s obecní, krajskou a národní úrovní, 

d) přispívání k v"běru vzdělávacích témat z technick"ch a přírodovědn"ch oborů, podpora 

tvorby a průbě!né aktualizace vzdělávací nabídky včetně personálního obsazení osmi 

odborn"ch učeben a Světa dětí a Sálu SoS, a to pro děti, !áky, studenty M$, Z$, S$, 

rodiny s dětmi a dospělé, 

e) podílení se na rozvoji zájmové činnosti dětí, !áků a studentů návrhy programové 

nabídky odborníků z praxe, 

f) podílení se na přípravě, organizaci a realizaci vzdělávacích projektů,  

g) přispívání k průzkumu zájmu a tvorbě programové nabídky pro vzdělávání pedagogů a 

veřejnosti a nabídky rekvalifikací, 

h) přispívání k v"běru forem vzdělávací nabídky a odborníků pro prostory s SoS NOAA, 

i) spolupráce při průbě!né modernizaci vybavení odborn"ch prostor a efektivního 

pořizovaní materiálů potřebn"ch ke vzdělávacím aktivitám,  

j) realizace aktivit v oblasti propagace a marketingu včetně reklamy a propagace, 

budování vztahů s veřejností (PR), 

k) metodická podpora a poradenství v oblasti průzkumu vzdělávací poptávky účastníků 

včetně vytváření procesů a nástrojů pro průbě!n" sběr a anal"zu dat o náv#těvnících 

CPD, 

l) rozvoj partnersk"ch vztahů a spolupráce s veřejn"mi a soukrom"mi subjekty působícími 

v oblasti podnikání a vzdělávání, podpora a realizace partnersk"ch projektů i s okolními 

regiony, 

m) podpora realizace a realizace přeshraničních a mezinárodních aktivit v oblasti 

celo!ivotního vzdělávání, 

n) koordinace a realizace průzkumu poptávky v oblasti neformálního a celo!ivotního 

vzdělávání, 



o) navázání a udr!ování komunikace s v"znamn"mi institucemi a organizacemi.   

 

2. Vedlej!í činnosti, které Spolek realizuje k podpoře naplnění sv"ch cílů, jsou:  

a) spolupráce při v"běru partnerů, kteří prostory CPD vyu!ijí k účelům souvisejícím 

s jejich činností; účel a podmínky vyu!ití budou předem specifikovány a smluvně 

zakotveny,  

b) zaji#tění a realizace programové nabídky nad rámec specifikovan"ch vzdělávacích 

programů, 

c) podpora prodeje. 

3. Vedlej#í činnost Spolku mů!e b"t i činnost v"dělečná s tím, !e v"nosy z této činnosti 

mohou b"t pou!ity v"hradně ve prospěch naplňování cílů Spolku, spolkové činnosti a 

správy Spolku. 

4. Shora definovaného účelu činnosti Spolku bude dosahovat v souladu s obecně závazn"mi 

právními předpisy a těmito stanovami. Ve#keré vedlej#í činnosti Spolku jsou směřovány 

pro podporu hlavní činnosti a zisk z těchto činností Spolek pou!ije předev#ím k podpoře 

hlavních činností uveden"ch v bodě 1. tohoto článku a k úhradě nákladů na vlastní správu, 

příp. k úhradě dal#ích spolkov"ch činností. 

5. Spolek je zalo!en za jin"m účelem ne! podnikáním. 

 

 
 

Čl. V.  
Členství ve Spolku, vymezení práv a povinností člena Spolku  

 
1. Členem Spolku se mohou stát fyzické osoby star#í 18 let a právnické osoby z veřejného i 

soukromého sektoru, pokud se ztoto!ňují s cíli Spolku a písemně o členství po!ádají. O 

přijetí člena rozhoduje Rada Spolku. Členství je dobrovolné.  

2. Členství zakladatelů Spolku vzniká jejich účastí na ustavující valné hromadě po vyjádření 

souhlasu se stanovami Spolku. 

3. Dal#í členové jsou přijímáni do Spolku na základě písemné přihlá#ky. Přihlá#kou !adatel o 

členství vyjadřuje svou vůli b"t vázán stanovami Spolku a dal#ími předpisy Spolku a dává 

svůj souhlas s evidencí sv"ch údajů v seznamu členů Spolku. Na přijetí za člena Spolku 

nemá !ádná osoba právní nárok. 

4. O přijetí !adatele o členství do Spolku na základě jeho přihlá#ky rozhoduje Rada Spolku na 

své nejbli!#í schůzi po dni podání přihlá#ky, kdy k přijetí !adatele o členství je třeba 



souhlasu tříčtvrtinové vět#iny v#ech členů Rady. Členství vzniká ke dni splnění obou 

následujících podmínek, a to rozhodnutí Rady o přijetí za člena a zaplacením stanoveného 

ročního členského příspěvku !adatelem. Rada Spolku má právo !adatele i za splnění 

ve#ker"ch podmínek za člena Spolku nepřijmout. Důvodem pro nepřijetí !adatele o členství 

za člena Spolku mů!e b"t rozpor náplně a cílů s účelem a cíli Spolku nebo skutečnost, kdy 

přijetí za člena by mohlo pro Spolek znamenat po#kození jeho dobrého jména nebo jinou 

podobnou újmu. Případná dal#í kritéria přijetí za člena Spolku mohou b"t stanovena 

vnitřními předpisy Spolku. 

5. Přijetí nového člena či ukončení členství je mo!né v!dy k termínu nejbli!#ího jednání Rady 

Spolku. 

6. Doklad o členství je v evidenci Spolku.  

7. Členství ve spolku zaniká:  

a) vystoupením člena na základě písemného oznámení Radě Spolku, které ka!d" člen mů!e 

předlo!it kdykoliv a bez udání důvodu; v tomto případě členství končí dnem doručení 

písemného oznámení Radě Spolku, 

b) u fyzické osoby úmrtím,  

c) u právnické osoby jejím zánikem, 

d) zánikem Spolku,  

e) vyloučením člena pro záva!né poru#ení povinností vypl"vajících ze členství; o vyloučení 

mů!e rozhodovat pouze nejvy##í orgán Spolku. 

Není-li těmito stanovami určeno jinak, postupuje se při vyloučení člena podle § 239 odst. 2, 

§ 240 odst. 2 a § 242 občanského zákoníku. 

8. Člen, jeho! členství zaniklo, nemá nárok na vrácení splacen"ch člensk"ch příspěvků. 

9. Práva člena Spolku:  

Člen Spolku je oprávněn zejména:  

a) podílet se na činnosti Spolku a účastnit se jednání Valné hromady; 

b) volit a b"t volen do orgánů Spolku dle podmínek těchto stanov; 

c) účastnit se aktivit pořádan"ch Spolkem; 

d) u!ívat v"hod člena Spolku, pokud jsou takové vyhlá#eny; 

e) b"t informován o činnosti a v"sledcích práce Spolku; 

f) vyjadřovat se k aktivitám Spolku, podávat návrhy, připomínky, vzná#et dotazy orgánům 

Spolku a obdr!et odpověď na své podání. 

10. Povinnosti člena Spolku:  

Člen Spolku je povinen zejména:  



a) dodr!ovat platné stanovy Spolku, vnitřní předpisy a usnesení Spolku;  

b) aktivně se podílet na činnosti Spolku a naplňování cílů Spolku; 

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku; 

d) řádně a včas platit členské a jiné příspěvky, pokud jsou stanoveny; 

e) chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a hájit jeho zájmy.  

11. Členové Spolku neručí za případné dluhy Spolku. 

12. Rada Spolku je povinna vést seznam členů, kter" je neveřejn". Se seznamem členů nakládá 

jako s osobními údaji, a to podle příslu#n"ch právních předpisů.  

 

Čl. VI. 
Členské a jiné příspěvky 

 
1. Valná hromada na návrh Rady Spolku schvaluje Příspěvkov" řád, kter"m se stanoví 

konkrétní v"#e, splatnost a způsob úhrady člensk"ch příspěvků, či případně i dal#í jiné 

odůvodněné příspěvky členů pro kalendářní rok. Změny Příspěvkového řádu během jeho 

platnosti jsou ře#eny formou Dodatku k příspěvkovému řádu nebo přijetím nového znění 

Příspěvkového řádu. 

2. Stanovení a určení konkrétní v"#e a splatnost člensk"ch či jin"ch příspěvků podléhá 

schválení Valnou hromadou. 

3. Pokud dojde ke stanovení člensk"ch a jin"ch příspěvků, je povinností členů příspěvky 

v určeném termínu zaplatit. 

4. V případě neschválení Příspěvkového řádu pro dan" kalendářní rok zůstává v platnosti 

dosavadní Příspěvkov" řád. 

 
Čl. VII.  

Orgány spolku  
 

1. Pro zabezpečení činnosti Spolku jsou zřízeny následující orgány: 

- Valná hromada – nejvy##í orgán, 

- Rada – strategick" a koncepční orgán, 

- Předseda a Místopředseda – statutární orgán,  

- Kontrolní v"bor – kontrolní orgán. 

2. Práva a povinnosti jednotliv"ch orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh 

jejich jednání je upraven dále ve stanovách. 

3. Valná hromada je tvořena shromá!děním v#ech členů Spolku, ostatní orgány jsou volené. 



4. Funkční období volen"ch orgánů je pětileté, členové volen"ch orgánů mohou b"t do sv"ch 

funkcí voleni opakovaně. 

5. Členství ve volen"ch orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím 

funkčního období, odstoupením z funkce ve voleném orgánu nebo odvoláním člena 

voleného orgánu Valnou hromadou pro hrubé poru#ení jeho povinností. 

6. Odstoupení z funkce musí člen voleného orgánu oznámit písemn"m prohlá#ením, zaslan"m 

nebo doručen"m Spolku. Funkce zaniká dnem, kdy tuto skutečnost vezme Rada Spolku na 

vědomí. 

7. Je-li členem voleného orgánu Spolku právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji 

v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje její statutární zástupce. 

8. Hlasy členů volen"ch orgánů Spolku mají stejnou váhu. 

9. Podrobnosti o způsobu jednání orgánů (včetně zastupování při hlasování a hlasování per 

rollam) upravuje jejich jednací řád. Jednací řád orgánu podléhá schválení dotyčného 

orgánu. 

  
Čl. VIII.  

Valná hromada 
 

1. Valná hromada je nejvy##ím orgánem Spolku. Je tvořena v#emi členy Spolku. 

2. Je-li členem Spolku právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v nejvy##ím orgánu 

zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje její statutární zástupce.  

3. Valnou hromadu svolává statutární orgán Spolku, a to nejméně jedenkrát ročně. Statutární 

orgán Spolku je povinen svolat Valnou hromadu v!dy, kdy! o to písemně po!ádá nejméně 

jedna třetina členů. Valnou hromadu mů!e svolat i Kontrolní v"bor, jestli!e to vy!adují 

zájmy Spolku. 

4. Hlasovací právo je u zakladatelů Spolku stanoveno ve stejném poměru jako v Radě Spolku 

(tj. tři hlasy pro statutární město Pardubice, ostatní zakladatelé – ka!d" po jednom hlasu). 

Ka!d" dal#í přistupující člen má jeden hlas, není-li stanoveno jinak.     

5. Valná hromada je usná#eníschopná, je-li přítomna nadpoloviční vět#ina v#ech členů Spolku, 

a zároveň jsou-li na ní přítomni zakladatelé Spolku, kteří mají tříčtvrtinovou vět#inu v#ech 

sv"ch hlasů. Nesejde-li se usná#eníschopná Valná hromada, předsedající ji ukončí a po 15 

minutách od ukončení řádné Valné hromady se koná náhradní Valná hromada se shodn"m 

programem. Tato Valná hromada je usná#eníschopná bez ohledu na počet přítomn"ch. 

Náhradní Valná hromada nemů!e rozhodnout o zále!itostech uveden"ch v odst. 7 písm. a) 

a! g) tohoto článku. 



6. Zařazení nov"ch bodů programu na jednání Valné hromady je mo!né, vysloví-li s tím 

souhlas nadpoloviční vět#ina na jednání přítomn"ch členů Spolku. 

7. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu tříčtvrtinové vět#iny v#ech přítomn"ch členů na Valné 

hromadě, s v"jimkou následujících rozhodnutí, k jejich! přijetí je třeba v!dy současně 

souhlasu tříčtvrtinové vět#iny v#ech hlasů zakladatelů Spolku:  

a) změna stanov;  

b) schvalování Příspěvkového řádu; 

c) schvalování rozpočtu Spolku;  

d) vyloučení člena Spolku;  

e) zru#ení Spolku; 

f) jakékoli rozhodnutí t"kající se volen"ch orgánů Spolku;  

8. Valná hromada rozhoduje o následujících nále!itostech: 

a) rozhoduje o změnách stanov Spolku; 

b) schvaluje roční rozpočet Spolku a zprávu o hospodaření Spolku; 

c) schvaluje v"roční zprávu Spolku; 

d) volí členy Rady a Kontrolního v"boru;  

e) dle potřeby volí dal#í orgány Spolku;  

f) má právo rozhodnout o odvolání zvolen"ch členů orgánů;  

g) schvaluje jednací řád Valné hromady Spolku; 

h) na návrh Rady stanoví v"#i, splatnost a způsob úhrady člensk"ch a dal#ích příspěvků 

(Příspěvkov" řád);  

i) rozhoduje o v#ech dal#ích otázkách, které si k rozhodování vyhradí; 

j) rozhoduje o zániku členství (vyloučení členů); 

k) rozhoduje o sloučení, zru#ení Spolku nebo jeho přeměně. 

  



Čl. IX.  
Rada  

 
1. Rada je strategick"m a koncepčním orgánem Spolku.  

2. Rada je ze své činnosti zodpovědná Valné hromadě. 

3. Rada je pětičlenná, včetně Předsedy a Místopředsedy. Rada je tvořena zástupci zakladatelů, 

přičem! tři členové rady jsou v!dy zástupci statutárního města Pardubice, jeden je 

zástupcem Krajské hospodářské komory Pardubického kraje a jeden je zástupcem 

(předsedou správní rady) Nadace pro rozvoj města Pardubic. Členové Rady jsou voleni na 

dobu 5 let.  

4. Členové Rady volí ze sv"ch členů Předsedu a jednoho Místopředsedu Spolku, kter"mi jsou 

zástupci statutárního města Pardubice. Funkční období členů Rady je pětileté, neskončí v#ak 

dříve ne! je Valnou hromadou zvolena nová Rada. 

5. Radu svolává a její jednání řídí Předseda, v době jeho nepřítomnosti Místopředseda.  

6. Rada se schází nejméně 4x ročně. Z jednání Rady se pořizuje zápis. 

7. Rada je usná#eníschopná, je-li přítomna tříčtvrtinová vět#ina v#ech jejich členů. Rozhodnutí 

Rady je přijato, hlasuje-li pro něj tříčtvrtinová vět#ina v#ech přítomn"ch členů Rady. 

K přijetí rozhodnutí o přijetí člena Spolku a k rozhodnutí o návrhu Příspěvkového řádu je 

třeba souhlasu tříčtvrtinové vět#iny v#ech členů Rady. Při rozhodování je hlasovací právo 

členů Rady rovné. 

8. Rada spolku zejména: 

a) koordinuje činnost Spolku; 

b) navrhuje roční rozpočet Spolku; 

c) schvaluje vnitřní předpisy, směrnice a metodické pokyny pro práci Spolku;  

d) rozhoduje o přijetí člena Spolku; 

e) navrhuje Valné hromadě v"#i člensk"ch a dal#ích příspěvků včetně způsobů jejich 

úhrady a splatnosti (Příspěvkov" řád);  

f) zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady; 

g) připravuje a předkládá Valné hromadě v"roční zprávu o činnosti a zprávu 

o hospodaření; 

h) rozhoduje o zále!itostech, které nejsou stanovami nebo rozhodnutími Valné hromady 

vyhrazeny do působnosti jinému orgánu. 

  



Čl. X.  
Předseda a Místopředseda  

 
1. Předseda a Místopředseda Spolku jsou statutárním orgánem Spolku, kter" řídí činnost 

Spolku v souladu se stanovami a vnitřními předpisy po celé své funkční období. Statutární 

orgán zastupuje Spolek navenek, jedná jeho jménem a koordinuje jeho činnost, přijímá 

zaměstnance Spolku do pracovního poměru a rozhoduje o bě!n"ch zále!itostech Spolku. 

Předsedou a Místopředsedou Spolku jsou v!dy zástupci statutárního města Pardubic. 

2. Předseda i Místopředseda zastupují Spolek ka!d" samostatně. U právních jednání 

vy!adujících písemnou formu připojí Předseda či Místopředseda k názvu Spolku svůj 

podpis, případně i údaj o své funkci.  

3. Předseda, resp. Místopředseda svolává Valnou hromadu, a to nejpozději 15 kalendářních 

dnů před jejím konáním. 

4. Předseda, resp. Místopředseda je předev#ím odpovědn" za plnění rozhodnutí Rady, vedení 

průkazného účetnictví a plynul" chod Spolku. 

5. Předseda i Místopředseda jsou členy Rady a jsou voleni Radou na dobu pěti let. 

6. Předseda i Místopředseda jsou ze své činnosti odpovědní Valné hromadě. 

 
Čl. XI.  

Kontrolní v"bor  
 

1. Kontrolní v"bor je kontrolní orgán Spolku, kter" za svou činnost odpovídá Valné hromadě. 

2. Funkční období členů Kontrolního v"boru je pětileté, neskončí v#ak dříve ne! je Valnou 

hromadou zvolen nov" Kontrolní v"bor. Člen Kontrolního v"boru nesmí b"t členem 

statutárního orgánu Spolku. 

3. Kontrolní v"bor je tříčlenn". Předsedou Kontrolního v"boru je v!dy zástupce Krajské 

hospodářské komory Pardubického kraje, ostatní dva členové Kontrolního v"boru jsou 

zástupci statutárního města Pardubice. 

4. Členové Kontrolního v"boru volí ze sv"ch řad předsedu a zprávu o této volbě podávají 

Valné hromadě a Radě. 

5. Kontrolní v"bor se schází podle potřeby, nejméně v#ak dvakrát do roka. Schůzi svolává a 

řídí předseda Kontrolního v"boru.  

6. Kontrolní v"bor rozhoduje nadpoloviční vět#inou hlasů v#ech sv"ch členů. Při rozhodování 

je hlasovací právo členů Kontrolního v"boru rovné. 

7. Kontrolní v"bor zejména: 



a) předkládá stanovisko k v"roční zprávě o činnosti a hospodaření Spolku před jejím 

schválením Valnou hromadou; 

b) vykonává dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje Radu na zji#těné nedostatky a 

podává návrhy na jejich odstranění; 

c) dohlí!í na to, !e Spolek vyvíjí činnost v souladu se stanovami Spolku a s usneseními 

orgánů Spolku, s platn"mi právními předpisy a platn"mi pravidly; 

d) mů!e nahlí!et do účetních knih a jin"ch dokladů organizace a mů!e po!adovat 

vysvětlení k jednotliv"m zále!itostem; 

e) svolává mimořádné jednání Valné hromady a Rady, jestli!e to vy!adují zájmy Spolku;  

f) nejméně jednou ročně podává zprávu Valné hromadě spolku o v"sledcích své kontrolní 

činnosti.  

Čl. XII. 
Nakládání s majetkem a zdroje příjmu 

 
1. Majetek spolku je tvořen movit"m i nemovit"m majetkem, peně!ními prostředky, 

pohledávkami a jin"mi majetkov"mi právy. 

2. Majetek spolku včetně peně!ních a jin"ch v"nosů mů!e b"t vyu!it jen k cílům, k nim! byl 

spolek zalo!en. 

3. Zdrojem příjmů jsou: 

a) řádné a mimořádné členské příspěvky, pokud jsou tyto Valnou hromadou stanoveny; 

b) v"nosy z organizovan"ch aktivit v souladu s posláním spolku; 

c) dary a příspěvky fyzick"ch a právnick"ch osob z ČR i zahraničí; 

d) národní a krajské dotace a granty;  

e) fondy EU a dal#í zahraniční fondy, granty a programy;  

f) v"nosy z vlastní činnosti spolku, kapitálov"ch vkladů a úroků. 

 
Čl. XIII.  

Hospodaření 
 

1. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou. 

2. Spolek se sv"m majetkem hospodaří v souladu s obecně platn"mi právními předpisy 

a předpisy Spolku, vede o něm účetnictví, dokumentaci a event. i jiné záznamy. 

3. Za hospodaření Spolku a případně po!adované ověření správnosti hospodaření externím 

auditem je odpovědná Rada Spolku. Ta ka!doročně předkládá Valné hromadě zprávu 

o hospodaření, včetně finanční uzávěrky. Zároveň pověřuje osoby odpovědné za nakládání 

s veřejn"mi prostředky z řad pracovníků Spolku. 



   
 
Čl. XIV. 

Zru!ení, přeměna, likvidace a zánik spolku  

1. Spolek zaniká: 

a) dobrovoln"m rozpu#těním;  

b) přeměnou Spolku – to je fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy Spolku; 

c) úředním rozhodnutím.  

2. O podání návrhu na dobrovolné zru#ení Spolku rozhoduje Valná hromada.  

3. Po zru#ení Spolku se vy!aduje jeho likvidace, leda!e celé jeho jmění nab"vá právní 

nástupce. 

4. Likvidační zůstatek bude předán statutárnímu městu Pardubice. 

5. Při zániku Spolku postupuje Spolek analogicky podle příslu#n"ch ustanovení občanského 

zákoníku, přičem! činnost likvidátora vykonává Rada Spolku. 

6. Zru#uje-li se Spolek při přeměně, zru#uje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny.  

7. Spolek zaniká dnem v"mazu ze spolkového rejstříku. 
 

Čl. XV.  
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tento Spolek vzniká jeho zápisem do veřejného rejstříku (spolkového rejstříku), vedeného 

příslu#n"m rejstříkov"m soudem, kter"m je Krajsk" soud v Hradci Králové, podle 

příslu#n"ch ustanovení zákona č. 304/2013 Sb., o veřejn"ch rejstřících právnick"ch a 

fyzick"ch osob, ve znění pozděj#ích předpisů.  

2. Zakladatelé jsou společně a nerozdílně povinni učinit, bez zbytečného odkladu po přijetí 

těchto stanov, ve#kerá právní jednání směřující ke vzniku Spolku a ke splnění v#ech 

povinností, které z toho vypl"vají, zejména podat nejpozději ve lhůtě 15 dnů od zalo!ení 

Spolku přijetím těchto stanov dle ust. § 226 občanského zákoníku návrh na zápis Spolku do 

Spolkového rejstříku.  

 
 
V Pardubicích dne ………................. 
  
  
  
Za zakladatele – statutární město Pardubice: 
 
 



 
 
.................................................................... 
              primátor  
 
 
 
Za zakladatele – Nadace pro rozvoj města Pardubic: 
 
 
 
 
.................................................................... 
        předseda správní rady 
 
 
 
 
Za zakladatele – Krajská hospodářská komora Pardubického kraje: 
 
 
 
 
.................................................................... 
       předseda představenstva      



 
 

Příspěvkový řád  
spolku Centrální polytechnické dílny, z.s. 

 
Valná hromada spolku „Centrální polytechnické dílny, z.s.“ (dále jen „spolek“) se dne …… usnesla 

na tomto znění Příspěvkového řádu spolku:  
 

Část I.  
Úvodní ustanovení 

 
1. Příspěvkový řád spolku se schvaluje a vydává v souladu se stanovami spolku. Příspěvkový řád 

schvaluje Valná hromada na návrh Rady spolku. 
 

2. Člen spolku je povinen členské příspěvky platit řádně a včas.  
 

3. Členský příspěvek je jedním ze zdrojů příjmů spolku.  
 

Část II.  
Členské příspěvky 

 
A. Schvalování výše členského příspěvku 

 
Výši členského příspěvku schvaluje na návrh Rady spolku Valná hromada způsobem stanoveným ve 
stanovách spolku.   
 
B. Příspěvkové období, splatnost a způsob úhrady  

 
1. Členský příspěvek se stanovuje vždy pro období kalendářního roku.  
 
2. Splatnost ročního členského příspěvku je u stávajících členů spolku vždy do 31. 8. příslušného 

kalendářního roku. Splatnost členského příspěvku zakladatelů spolku je do 30 dnů od vzniku 
spolku (tj. zápisu spolku do spolkového rejstříku). Žadatelé o členství ve spolku jsou povinni 
zaplatit členský příspěvek do 30 dnů od rozhodnutí rady spolku o přijetí za člena.  

 
3. Pokud členu spolku členství zanikne, členský příspěvek ani jeho poměrná část se nevrací. 

 
4. Členský příspěvek se hradí bezhotovostně na bankovní účet spolku číslo: ……….. 

 
C. Výše členského příspěvku 

 
1. Členský příspěvek zakladatele spolku je stanoven ve výši 10 000 Kč. 

 
2. Členský příspěvek člena spolku je stanoven ve výši 10 000 Kč za kalendářní rok (v případě 

žadatele o členství ve spolku v průběhu kalendářního roku se výše členského příspěvku 
nekrátí).   

Část III.  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Příspěvkový řád byl schválen na Valné hromadě spolku dne …… 2020. 
 
2.  Tento příspěvkový řád nabývá účinnosti dnem ………2020. 



 

Příloha č. 1 usnesení č. 1 

 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/  /20 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené:  Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Sport Motion s.r.o., 
 sídlo: Erno Košťála 966, Pardubice 530 12,   
 IČO: 5107776,  

 číslo bankovního účtu: 2401004933/2010 
 zastoupený: Lukášem Uncajtikem, jednatelem společnosti, 

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory cestovního 
ruchu pro rok 2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na schůzi dne 12. 12. 2019 
usnesením č. Z/1053/2019 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením 
č. Z/147/2018 (Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 
webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 
podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje 
uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených 
touto smlouvou.  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci investiční dotaci z Programu podpory cestovního 
ruchu ve výši 103.000 Kč (slovy: Stotřitisíckorunčeských) na realizaci projektu „SUP Pardubice“ (dále 
jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 

3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 
zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 
k takové kumulaci s jinou veřejnou podporu ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení 
povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de 
minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila 
maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména 
Nařízením Komise /EU/č. 1407/2013). 
 

5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 
účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze 
či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce 
vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2020. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 22. 1. 2020 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 8303/2020, vyúčtovat dotaci na položky 
stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 75 % z celkových vynaložených nákladů 
projektu, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 



 

záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 12. 2020 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice 
(SmP)), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 
jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 
všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 
součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 
a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 
nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 
požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  
 

3.  Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu. Grafické návrhy 
materiálů je třeba zaslat ke kontrole použití loga na email propagace@mmp.cz. 
 

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2020. 



 

 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 12. 2020.  

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na 

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2020. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 
která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 
neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 
byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž 
byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 
smlouvou včetně souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit 
poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se 
považuje také:  



 

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 
stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 
smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 

3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 
částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 
částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 
odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 
promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  

 

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 



 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  
Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů – GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.  

 
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy.  

 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Lukáš Uncajtik   

 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/……/2020 ze dne 18. 6. 2020 
Ing. Petra Šnejdrová, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic. 



 

 
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
 

 

 

Název projektu:  

Soupis v!ech nákladov"ch polo#ek 
projektu (uznatelné i neuznatelné náklady)

Celková v"!e 
nákladové 

polo#ky 

V"!e nákladové 
polo#ky  hrazené z 

dotace 

Sklad z kontejneru - INVESTICE 220000,00 Kč 103 000 Kč
Fun water park 105000 Kč

Molo 150000 Kč

Lodě, paddleboardy, pádla, plovací vesty 160000 Kč

Pronájmy, členství 60 000 Kč

Marketing 50000,00 Kč

EET 12 000 Kč

Celkové náklady na projekt 757 000 Kč 103 000 Kč

Předpokládané financování projektu Celkem 

Dotace MmP - Investice 103 000 Kč
Dotace MmP - Neinvestice 47 000 Kč
Další dotace (Krajský úřad, Ministerstva)
Sponzoři
Výtěžek ze vstupného 300 000 Kč
Vlastní zdroje 307 000 Kč
Ostatní 

Celkové příjmy na realizaci projektu 757 000 Kč

FINANČNÍ ROZPOČET PROJEKTU

Při sestanování finančního rozpočtu vycházejte z rozpočtu, který je součástí  Žádosti  o 
poskytnutí dotace. 



 

Příloha č. 2 usnesení č. 1 

 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/  /20 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené:  Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Sport Motion s.r.o., 
 sídlo: Erno Košťála 966, Pardubice 530 12,   
 IČO: 5107776,  

 číslo bankovního účtu: 2401004933/2010 
 zastoupený: Lukášem Uncajtikem, jednatelem společnosti, 

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory cestovního 
ruchu pro rok 2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na schůzi dne 12. 12. 2019 
usnesením č. Z/1053/2019 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením 
č. Z/147/2018 (Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 
webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 
podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje 
uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených 
touto smlouvou.  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci neinvestiční dotaci z Programu podpory 
cestovního ruchu ve výši 47.000 Kč (slovy: Čtyřicetsedmtisíckorunčeských) na realizaci projektu 
„SUP Pardubice“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 

3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 
zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 
k takové kumulaci s jinou veřejnou podporu ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení 
povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de 
minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila 
maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména 
Nařízením Komise /EU/č. 1407/2013). 
 

5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 
účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze 
či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce 
vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2020. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 22. 1. 2020 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 8303/2020, vyúčtovat dotaci na položky 
stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 75 % z celkových vynaložených nákladů 
projektu, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 



 

záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 12. 2020 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice 
(SmP)), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 
jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 
všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 
součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 
a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 
nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 
požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  
 

3.  Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu. Grafické návrhy 
materiálů je třeba zaslat ke kontrole použití loga na email propagace@mmp.cz. 
 

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2020. 



 

 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 12. 2020.  

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na 

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2020. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 
která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

c) další náklady uvedené v  Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 
neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 
byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž 
byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 
smlouvou včetně souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit 
poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se 
považuje také:  



 

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 
stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 
smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 

3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 
částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 
částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 
odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 
promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  

 

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 



 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  
Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů – GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.  

 
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy.  

 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Lukáš Uncajtik   

 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/……/2020 ze dne 18. 6. 2020 
Ing. Petra Šnejdrová, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic. 



 

 
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
 

 

 

Název projektu:  

Soupis v!ech nákladov"ch polo#ek 
projektu (uznatelné i neuznatelné náklady)

Celková v"!e 
nákladové 

polo#ky 

V"!e nákladové 
polo#ky  hrazené z 

dotace 

Sklad z kontejneru - INVESTICE 220000,00 Kč

Fun water park 105000 Kč

Molo 150000 Kč

Lodě, paddleboardy, pádla, plovací vesty 160000 Kč

Pronájmy, členství 60 000 Kč 47 000 Kč
Marketing 50000,00 Kč

EET 12 000 Kč

Celkové náklady na projekt 757 000 Kč 47 000 Kč

Předpokládané financování projektu Celkem 
Dotace MmP - Investice 103 000 Kč
Dotace MmP - Neinvestice 47 000 Kč
Další dotace (Krajský úřad, Ministerstva)
Sponzoři
Výtěžek ze vstupného 300 000 Kč
Vlastní zdroje 307 000 Kč
Ostatní 

Celkové příjmy na realizaci projektu 757 000 Kč

FINANČNÍ ROZPOČET PROJEKTU

Při sestanování finančního rozpočtu vycházejte z rozpočtu, který je součástí  Žádosti  o 
poskytnutí dotace. 



 

Příloha č. 1 usnesení č. 2 

 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/  /20 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené:  Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Pigs production s.r.o., 
 sídlo: Nad Týncem 1183/42, Doubravka, 312 00 Plzeň,  
 IČO: 29091667,  
 číslo bankovního účtu: 2100342250/2010, 
 zastoupený: Petrem Jiráskem, jednatelem společnosti, 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory cestovního 
ruchu pro rok 2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na schůzi dne 12. 12. 2019 
usnesením č. Z/1053/2019 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením 
č. Z/147/2018 (Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 
webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 
podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje 
uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených 
touto smlouvou.  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory cestovního ruchu ve 
výši 190.000 Kč (slovy: Stodevadesáttisíckorunčeských) na realizaci projektu „Fresh festival“ (dále 
jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 

3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 
zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 
k takové kumulaci s jinou veřejnou podporu ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení 
povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de 
minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila 
maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména 
Nařízením Komise /EU/č. 1407/2013). 
 

5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 
účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze 
či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce 
vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 30. 11. 2020. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 24. 1. 2020, 

zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 9395/2020, aktualizované dne 20. 5. 2020, 
zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP 56229/2020 a vyúčtovat dotaci na položky 
stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 75 % z celkových vynaložených nákladů 
projektu, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 



 

správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 12. 2020 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice 
(SmP)), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 
jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 
všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 
součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 
a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 
nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
p) nejpozději tři týdny před zahájením vlastní akce projektu si vyzvednout na Magistrátu města 

Pardubic (odbor Kancelář primátora, úsek vnějších vztahů) propagační materiály poskytovatele 
(např. roll-up, banner, promovideo, tiskoviny apod.); v případě nadstandardního požadavku 
příjemce na vyzvednutí většího množství propagačních materiálů poskytovatele (tj. více než 
100 ks) je příjemce povinen vznést svůj požadavek nejpozději čtyři týdny před zahájením 
vlastní akce projektu,   

q) umístit logo poskytovatele na všech propagačních materiálech příjemce k projektu, včetně 
jejich elektronické verze. Grafické návrhy materiálů je třeba zaslat ke kontrole použití loga na 
email propagace@mmp.cz, 

r) nabídnout a umožnit poskytovateli bezplatně jeho vlastní prezentaci v rozsahu nejméně jedné 
strany v tištěných propagačních materiálech příjemce brožurového typu, jsou-li k propagaci 
projektu příjemce vydávány, a v dostatečném předstihu před výrobou těchto materiálů vyzvat 
poskytovatele k předání finální podoby propagačního motivu příjemci, který zajistí jeho 
vytištění do poskytnutého prostoru, 

s) zajistit sběr a v níže uvedeném termínu a formě doručit poskytovateli statistická data o počtu 
a složení návštěvníků akce (data budou zachycena do tabulky č. 1, kterou příjemce obdrží před 
vlastním zahájením akce od poskytovatele v elektronické podobě na emailovou adresu 
uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace a kterou nejpozději do čtyř týdnů po skončení vlastní 
akce projektu vyplněnou doručí v elektronické podobě na adresu: jana.fiedlerova@mmp.cz),   



 

t) sledovat mediální dopady a výstupy projektu (např. počet publikovaných článků, televizní 
spoty apod.). Zjištěné informace budou součástí informační zprávy o realizaci projektu, která 
bude předložena společně s vyúčtováním poskytnuté dotace. 

u) napomáhat rozvoji cestovního ruchu na území statutárního města Pardubice formou 
spolupráce s provozovateli turistických atraktivit města, konkrétně s: 

a. Východočeským muzeem Pardubice („VČM“) - objekt pardubického zámku. Příjemce 
dotace se zavazuje zdarma viditelným způsobem uvést na vstupence, v programovém 
katalogu či na webových stránkách k akci informaci o možnosti zakoupení zvýhodněné 
vstupenky 1+1 zdarma na expozici VČM „Pardubice – příběh města“, a to po předložení 
platné vstupenky z akce FRESH FESTIVAL 2020 na pokladně pardubického zámku po dobu 
konání výstavy (nejdéle do 31. 10. 2020). 

b. Informačním centrem Pardubice – objekt Zelené brány. Příjemce dotace se zavazuje 
zdarma viditelným způsobem uvést na vstupence, v programovém katalogu či na 
webových stránkách k akci informaci o možnosti zakoupení zvýhodněné vstupenky 1+1 
zdarma na turistickou atraktivitu města Zelená brána, a to po předložení platné 
vstupenky z akce FRESH FESTIVAL 2020 na pokladně Zelené brány v období do konce roku 
2020. 

 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 
požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  
 

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. q) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2020. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 12. 2020.  

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na 

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2020. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 
 
 



 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 
této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 

e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 
která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 
neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 
byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž 
byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 
smlouvou včetně souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit 
poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se 
považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 
smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 

3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 
částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 
částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 
odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 
promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 



 

kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 
 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  

 

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  
Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 



 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů – GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.  

 
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy.  

 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Petr Jirásek  

 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/……/2019 ze dne 18. 6. 2020 
Ing. Petra Šnejdrová, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic. 



 

 
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z XX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic,  

které se konalo dne 18.06.2020 od 15:00 hodin  

ve společenském sále  budovy radnice  

 
XX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájil a řídil primátor města Pardubic Martin 
Charvát, který úvodem přivítal všechny přítomné.  
 
Z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na počátku jednání přítomno 30 členů. 
V průběhu zasedání se dostavilo dalších 4 členové zastupitelstva města.  5 zastupitelů bylo 
omluveno. 
 
 
Zapisovatelkou byla jmenována Lucie Kutálková. 
 
Ověřovateli zápisu z minulého XIX. zasedání ZmP byli: 
 

- Jiří  R e j d a 
- Dušan  S t r á n s k ý  

 
    

Písemné připomínky nedošly. 
Zápis a usnesení ze XIX. zasedání zastupitelstva byly  s c h v á l e n y. 
 
Ověřovateli zápisu z XX. zasedání zastupitelstva byli jmenováni: 
 

- Ivana  B ö  h m o vá  
- Radek  H e j n ý 

 
 
Pracovní předsednictvo pro XX. zasedání bylo navrženo a schváleno v tomto složení:  
(pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 
 

- Petr  K v a š    
- Jan  N a d r c h a l  
- Jakub  R y c h t e c k ý 
- Jan  M a z u c h  
- Martin  Ch a r v á t  
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Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení: 
(pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 

- Karel  H a a s 
- Tomáš  P e l i k á n 
- Václav  S n o p e k 

 

  

 

I. 
Schválení programu jednání 

V programu byly navrženy následující změny: 

- stažení zprávy č. 26 „Příprava změn ve strategii řízení a údržby města vedoucí k provozním 
úsporám“, 

- zařazení zprávy „Revokace usnesení – pozemky“ jako bod č. 26 na místo staženého bodu. 
 

Program XX. zasedání ZmP dne 18.06.2020 byl schválen s výše uvedenými změnami takto: 

(pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 

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

2. Odkoupení objektu kaple sv. Trojice 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
3. Novela obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 
4. Zrušení obecně závazné vyhlášky o ověřování znalostí řidičů taxislužby 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 
5. DUKLA SPORTOVNÍ - Memorandum o o vzájemné spolupráci - Pardubický kraj 

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

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
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6. Snížení nájemného - Basketbalový klub Pardubice, z.s. 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Kudrnová Romana, odbor majetku a investic 
7. Opatření ke zmírnění dopadů epidemie na nájemce nebytových prostor 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Šklíbová Edita, odbor majetku a investic 
8. Odpis zmařených investic na odboru majetku a investic 

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

Vaníčková Jitka, odbor majetku a investic 
9. Smluvní záležitosti RFP a. s. (navýšení základního kapitálu, dodatek č. 1 o poskytnutí dotace) 

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

10. Smluvní záležitosti EBA a. s. (navýšení základního kapitálu) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

11. Problematika Dostihový spolek a. s. (zastupování města na valných hromadách, navýšení ZK) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

12. Smluvní záležitosti VAK Pardubice a. s. (změny stanov,navýšení základního kapitálu) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

13. Finanční hospodaření města ve vazbě na epidemiologickou situaci 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Dvořáková Petra, odbor ekonomický 
Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

14. VII. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtová opatření 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
15. Účetní závěrka statutárního města Pardubic za rok 2019 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Míčová Lenka, odbor ekonomický 
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16. Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2019 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
17. Dotace z oblasti kultury 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 
18. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - Barocco sempre giovane o.p.s. 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 
19. Dodatek č. 6 smlouvy o poskytování služeb se SmP a.s. - Služby svozu a odstraňování odpadu 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Slach Roman, odbor životního prostředí 
20. Strategický plán rozvoje města - Vyhodnocení za rok 2019 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Doležalová Blanka, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
21. Dotace z Programu podpory sportu 

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

Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
22. Individuální dotace z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Stránská Michaela, odbor sociálních věcí 
23. Provozní záležitosti Centrálních polytechnických dílen 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Netolická Věra, útvar interního auditu 

Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 
Rašková Kateřina, odbor rozvoje a strategie 

24. Memorandum o spolupráci při rozvoji Regionální fotbalové akademie 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
25. Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení 
ZmP 

P: Kutílek Jakub, předseda kontrolního výboru 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 
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26. Revokace usnesení - pozemky 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
27. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a 
vzdělávacích aktivit 

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

Šnejdrová Petra, odbor školství, kultury a sportu 
28. Revokace dotací z Programu podpory cestovního ruchu 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Šnejdrová Petra, odbor školství, kultury a sportu 
29. Investiční záměr základní škola Montessori Dubina Pardubice 

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

Z: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 

30. Diskuse 
  
  

Informativní zprávy: 
 
Stav pořizování územního plánu, změn územního plánu a územně plánovacích podkladů 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 

Rajtrová Helena, odbor hlavního architekta 
O stavu projektování návrhu stavby "Revitalizace Palackého třídy" 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Reiský Aleš, odbor hlavního architekta 

Rozpracovanost projektů 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Ptáček Martin, odbor hlavního architekta 

Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
Vacík Štěpán, místopředseda Komise pro urbanismus a architekturu 

Plán udržitelné městské mobility (SUMP) - "Zpoždění projektu" 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 

Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 
Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
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V den jednání členové obdrželi tyto materiály: 
 

- zprávu č. 11 „Problematika Dostihový spolek a.s.“, 
- upravené znění návrhu č. 1 zprávy č. 9 „Smluvní záležitosti RfP a.s.“, 
- upravené znění zprávy č. 7 „Opatření ke zmírnění dopadů epidemie na nájemce nebytových 

prostor“ (změna návrhu č. 3), 
- novou přílohu ke zprávě č. 27 „Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací 

z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit“. 
 

 
 

II. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Petr Klimpl  
Martin Charvát 
Ondřej Karas 
Jakub Kutílek – podal nový návrh usnesení (viz přijaté usnesení č. Z/1409/2020) 
Jana Mazuch – navrhl J. Kutílkovi v předloženém návrhu zaměnit sloveso “dojednat“ za „projednat“, 
což jako předkladatel akceptoval. 
Jan Nadrchal 
Jakub Rychtecký 
Karel Haas 
Vít Ulrych 
Václav Snopek 
Matěj Slanař 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1408/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
zprávu o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od posledního zasedání 
Zastupitelstva města Pardubic. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1409/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

1. projednat s orgány obchodních společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., a 
HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. jejich součinnost tak, aby bylo možné pololetně 
informovat Zastupitelstvo města Pardubic o jmenovitém personálním složení orgánů a o 
obchodních a ekonomických výsledcích těchto obchodních společností. 

2. předložit Zastupitelstvu města Pardubic návrh revokace usnesení č. ZM/107/2015, která do 
tohoto úkolu zahrne obchodní společnosti s majetkovým podílem města vyšším než 40 % 
(tj. nově VAK a HC). 
Z: Jan Mazuch, náměstek primátora 
T: 24.09.2020 
 

2 
Odkoupení objektu kaple sv. Trojice 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupil: 
Matěj Slanař 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1410/2020               (pro 32, proti 0, zdrž. 1, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení objektu občanské vybavenosti bez čp/če stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 
785 v k.ú. Svítkov z vlastnictví XXXXXXXXXXXXXdo vlastnictví statutárního města Pardubice, za 
kupní cenu navrženou XXXXXXXXXXXXX ve výši 60.000,-Kč. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení objektu občanské vybavenosti bez čp/če stojícího na pozemku 
označeném jako st.p.č. 785 v k.ú. Svítkov z vlastnictví XXXXXXXXXXXXXdo vlastnictví statutárního 
města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 6. 2021 



  8 

3 
Novela obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1411/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Vydává 
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Pardubic č. …/2020, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 13/2006, o veřejném pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 
3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014, č. 6/2014, č. 
3/2015, č. 4/2016, č. 5/2016, č. 7/2016, č. 3/2017, č. 4/2017, č. 5/2017, č. 8/2017, č. 5/2018 a č. 
9/2019. Znění Obecně závazné vyhlášky č. ../2020 je přílohou tohoto usnesení. 
 

4 
Zrušení obecně závazné vyhlášky o ověřování znalostí řidičů taxislužby 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 
 
Rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupil: 
Václav Snopek 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1412/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Vydává 
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Pardubic č. …/2020, kterou se zrušuje Obecně 
závazná vyhláška města Pardubic č. 40/99, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území města 
Pardubic ze dne 12.10.1999. Znění zrušující Obecně závazné vyhlášky č. ../2020 je přílohou tohoto 
usnesení. 
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5 
DUKLA SPORTOVNÍ - Memorandum o o vzájemné spolupráci - Pardubický kraj 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1413/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
„Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při realizaci projektu sportovního areálu DUKLA 
SPORTOVNÍ v Pardubicích“ mezi statutárním městem Pardubice a Pardubickým krajem, ve znění, 
které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít „Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při realizaci projektu sportovního areálu 
DUKLA SPORTOVNÍ v Pardubicích“ mezi statutárním městem Pardubice a Pardubickým krajem. 
Z.: M. Charvát, primátor města 
T.: 30.09.2020 
 

6 
Snížení nájemného - Basketbalový klub Pardubice, z.s. 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1414/2020               (pro 32, proti 1, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 2.8.2004 ve znění dodatků č.1 až 7 se spolkem Basketbalový 
klub Pardubice, z.s., IČ 674 41 629,  se sídlem V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na 
prostory o výměře 2893,85 m2, nacházející se v objektu basketbalové haly čp. 311, která je součástí 
pozemku označeného jako stavební parcela č.parc.st. 5386 a v objektu garáže bez čp./č.e., která je 
součástí pozemku označeného jako stavební parcela č.parc.st. 8410, oba v k.ú. a obci Pardubice, 
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část obce Zelené Předměstí. Změna se bude týkat nájemného, a to tak, že dojde ke  snížení 
nájemného z původní částky ve výši 780.967,92 Kč/rok bez DPH, na částku ve výši 390.483,96 
Kč/rok bez DPH (snížení o 50%). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zajistit změnu nájemní smlouvy podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.9.2020 
 

7 
Opatření ke zmírnění dopadů epidemie na nájemce nebytových prostor 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- zdůvodnil předloženou úpravu návrhu č. 003 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Karel Haas – vznesl podnět, aby Rada města Pardubic dala Rozvojovému fondu Pardubice a.s. pokyn 
k obchodnímu vedení → zavést stejná opatření vůči pronajímatelům nebytových prostor jako přijalo 
město Pardubice 
Martin Charvát 
Ondřej Šebek, zástupce Rozvojového fondu Pardubice a.s. 
Václav Snopek 
Helena Dvořáčková 
Ondřej Karas 
Jakub Rychtecký 
Martin Kolovratník 
Jan Mazuch – s ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích 
podal informaci o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1415/2020               (pro 32, proti 0, zdrž. 1, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'Z/1357/2020'. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1416/2020               (pro 32, proti 0, zdrž. 1, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'Z/1358/2020'. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1417/2020               (pro 32, proti 0, zdrž. 1, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
dohody o poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného nájemcům prostor nebo místností v majetku 
statutárního města Pardubice uvedeným v seznamu, který je přílohou tohoto usnesení, za období 
od 1. dubna 2020 do 31. prosince 2020, pokud zaplatili nájemné a zálohy na služby poskytované s 
nájmem splatné před tímto obdobím nebo je zaplatí do 30. června 2020. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic uzavřít Dohody dle bodu I.  
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.10.2020 
 
Pozn.: Příloha výše uvedeného usnesení z důvodu citlivého obsahu není zveřejněna. 
 

8 
Odpis zmařených investic na odboru majetku a investic 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Jakub Kutílek – navrhl samostatné hlasování k návrhům 001, 002 a 004 
Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 
Martin Charvát 
Petr Klimpl – vznesl požadavek, aby odpisy zmařených investic byly projednávány ve finančním 
výboru. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1418/2020               (pro 27, proti 0, zdrž. 5, nehl. 2) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odpis zmařené investice ve výši 3,894.180,00 Kč z účetnictví města v souvislosti s předprojektovou 
a projektovou přípravou investiční akce "Náměstí Republiky" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1419/2020               (pro 28, proti 0, zdrž. 5, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odpis zmařené investice ve výši 102.850 Kč z účetnictví města vzniklé v souvislosti s projekční 
přípravou investiční akce "Křižovatka náměstí Republiky – Karla IV." (správce 711 - Odbor majetku 
a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1420/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odpis zmařené investice ve výši 70.392,96 Kč z účetnictví města vzniklé v souvislosti s projekční 
přípravou investiční akce "Propojka U Trojice – Průmyslová zóna St. Čívice" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1421/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 4, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odpis zmařené investice ve výši 59.290,00 Kč z účetnictví města vzniklé v souvislosti s projekční 
přípravou investiční akce "Zdymadlo – levý břeh Labe" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/1422/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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odpis zmařené investice ve výši 496.765,00 Kč z účetnictví města vzniklé v souvislosti s projekční 
přípravou investiční akce "Cyklistická stezka Mechu a Perníku“" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/1423/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odpis zmařené investice ve výši 290.000,00 Kč z účetnictví města vzniklé v souvislosti s přípravou 
investiční akce "Aquacentrum Pardubice – doplnění vodních atrakcí" (správce 711 - Odbor majetku 
a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/1424/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Odpis zmařené investice ve výši 20.000,00 Kč z účetnictví města vzniklé v souvislosti s přípravou 
investiční akce "Dostihové závodiště – umístění kotelny" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/1425/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odpis zmařené investice ve výši 63.900,00 Kč z účetnictví města vzniklé v souvislosti s přípravou 
investiční akce "Dostihové závodiště – rekonstrukce tribuny B" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. Z/1426/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odpis zmařené investice ve výši 75.532,00 Kč z účetnictví města vzniklé v souvislosti s přípravou 
investiční akce "Rekonstrukce ul. Na Ležánkách za mostem přes Haldu" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. Z/1427/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odpis zmařené investice ve výši 209.935,00 Kč z účetnictví města vzniklé v souvislosti s přípravou 
investiční akce "Úprava křižovatky Kostnická - Školní" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. Z/1428/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odpis zmařené investice ve výši 444.753,60 Kč z účetnictví města vzniklé v souvislosti s přípravou 
investiční akce "Parkoviště v areálu letního koupaliště Cihelna" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. Z/1429/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odpis zmařené investice ve výši 19.800,00 Kč z účetnictví města související s předpokládaným 
pořízením pozemků pro rozšíření areálu dostihového závodiště (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. Z/1430/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Odpis zmařené investice ve výši 1.500,00 Kč z účetnictví města související s předpokládaným 
pořízením části pozemku označeného jako pozemková parcela č.97 (cesta k zahrádkám) (správce 
711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. Z/1431/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odpis zmařené investice ve výši 969,50 Kč z účetnictví města související s předpokládaným 
odkupem spoluvlastnického podílu na pozemcích označených jako pozemkové parcely č.501/3 a 
č.506/2 v k.ú. Mnětice (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. Z/1432/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odpis zmařené investice ve výši 2.500,00 Kč z účetnictví města související s předpokládaným 
odkupem spoluvlastnického podílu na pozemku označeném jako pozemková parcela č.1684/22 v 
k.ú. Pardubice pro investiční akci MO II (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. Z/1433/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odpis zmařené investice ve výši 1.700,00 Kč z účetnictví města související s předpokládaným 
odkupem spoluvlastnického podílu na pozemku označeného jako pozemková parcela č.1636/4 v 
k.ú. Pardubice (správce 711 - Odbor majetku a investic) 
 
 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. Z/1434/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odpis zmařené investice ve výši 3.300,00 Kč z účetnictví města související s předpokládaným 
odkupem pozemku označeného jako pozemková parcela č.763/1 v k.ú. Lány na Důlku pro investiční 
akci MŠ Lány na Důlku (správce 711 - Odbor majetku a investic) 
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Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. Z/1435/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odpis zmařené investice ve výši 1.700,00 Kč z účetnictví města související s předpokládaným 
odkupem spoluvlastnického podílu na pozemku označeného jako pozemková parcela č.782/149 v 
k.ú. Staré Čívice (správce 711 - Odbor majetku a investic) 
 
 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. Z/1436/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odpis zmařené investice ve výši 2.900,00 Kč z účetnictví města související s předpokládaným 
odkupem pozemků pod komunikacemi města označených jako pozemkové parcely č.2764/3 a 
č.3775/4 v k.ú. Pardubice (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 

9 
Smluvní záležitosti RFP a. s. (navýšení základního kapitálu, dodatek č. 1 o poskytnutí 

dotace) 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1437/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
navýšení základního kapitálu akciové společnosti s obchodní firmou Rozvojový fond Pardubice a.s., 
IČ 25291408, se sídlem Pardubice, třída Míru 90, PSČ 530 02 za těchto podmínek: 
 
1) Základní kapitál společnosti ve výši 676.815.000,-- Kč (šest set sedmdesát šest milionů osm set 
patnáct tisíc korun českých) se zvýší o částku 10.000.000,-- Kč (deset milionů korun českých), tedy 
na částku 686.815.000,-- Kč (šest set osmdesát šest milionů osm set patnáct tisíc korun českých) s 



  17 

tím, že upisování nad nebo pod tuto částku se nepřipouští. 
 
2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 100 (jedno sto) kusů kmenových akcií společnosti o 
jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, vydaných jako cenné papíry 
na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady.  
 
3) Nové vydané akcie jsou kmenové, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno 
sto tisíc korun českých), v listinné podobě, přičemž emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě, a tyto 
budou všechny upsány jediným akcionářem s využitím jeho přednostního práva, tj. veřejnoprávní 
korporaci Statutární město Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 
PSČ 530 02. 
 
4) Akcie je možno upsat ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu 
smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání 
akcií nejpozději do 1 (jednoho) týdne ode dne rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu 
působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu.  
 
5) Jediný akcionář jako upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs 100 (jednoho sta) kusů 
kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) 
každá, vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem 
valné hromady, peněžitým vkladem celkem ve výši 10.000.000,-- Kč (deset milionů korun českých) 
nejpozději ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, a to poukázáním této částky  na účet 
společnosti vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s.  pod číslem 
0117247373/0300. 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Smlouvy o upsání akcií mezi městem Pardubice a společností Rozvojový fond Parudibce 
a.s., IČ: 252 91 408, se sídlem Pardubice, třída Míru 90, Zelené Předměstí o zvýšení základního 
kapitálu peněžitou částkou 10.000.000,- Kč. Smlouva o upsání akcií je přílohou návrhu usnesení.   
 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Realizovat rozhodnutí o navýšení základního kapitálu společnosti Rozvojový fond Pardubice a. s., 
IČ: 252 91 408, se sídlem Pardubice, třída Míru 90, Zelené Předměstí (Rozhodnutí v pozici jediného 
akcionáře, sepsané formou NZ) 
a navazující podpis Smlouvy ze strany města v pozici upisovatele. 
Z: Mazuch (jednání rady), M. Charvát (podpis Smlouvy o upsání Akcií) 
T: 20. 7. 2020 (jednání RmP)   
T: 30. 07. 2020 (podpis smlouvy) 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1438/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/00035/20 ze dne 31. 1. 2020 uzavřené mezi 
městem Pardubice a společností Rozvojový fond Pardubice a. s., IČ: 252 91 408, se sídlem 
Pardubice, třída Míru 90, Zelené Předměstí, ve výši 8,000.000,- Kč na pokrytí nákladů spojených s 
provozem MFA. Návrh dodatku je přílohou tohoto usnesení. 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Pardubice a společností Rozvojový 
fond Pardubice a. s., IČ: 252 91 408, se sídlem Pardubice, třída Míru 90, Zelené Předměstí, na 
pokrytí nákladů spojených s provozem MFA. 
T: 30. 06. 2020 
Z: Martin Charvát, primátor 
 
Pozn.: Příloha výše uvedeného usnesení z důvodu citlivého obsahu není zveřejněna. 
 

10 
Smluvní záležitosti EBA a. s. (navýšení základního kapitálu) 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Martin Kolovratník 
Jan Mazuch 
Petr Juchelka, předseda představenstva spol. EBA a.s. 
Jan Hrabal, Jiří Rejda a Václav Snopek - s ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 
odst. 2 zákona o obcích podali informaci o jejich poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1439/2020               (pro 29, proti 1, zdrž. 3, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
usnesení o navyšování základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČ: 481 54 
938, se sídlem: Pražská 179, Popkovice, 530 06, Pardubice tohoto znění:   
 
1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 16.000.000,-- Kč (šestnáct miliónů korun českých). 
Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.  
 
2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno  
a) 159 (jedno sto padesát devět) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 
100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na 
jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností 
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nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov;  
b) 10 (dest) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc 
korun českých) přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude 
omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinnosí nabídnout akcie ostatním akcionářům 
dle stanov; (dále společně též jen „Akcie“ nebo jednotlivě též jen „Akcie“).  
 
3. Všichni akcionáři Společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle 
ustanovení § 490, odstavce 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZOK“) vzdali 
prohlášením učiněným na valné hromadě.  
 
4. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům – stávajícím akcionářům Společnosti: 
veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice, IČO 002 74 046, se sídlem úřadu na adrese 
Pardubice, Staré Město, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 02, (dále též jen „Zájemce 1“), a 
veřejnoprávní korporaci Pardubický kraj, IČO 708 92 822, se sídlem úřadu na adrese Pardubice, 
Staré Město, Komenského náměstí 125, PSČ 530 02, (dále též jen „Zájemce 2“), (Zájemce 1 a 
Zájemce 2 budou dále společně označeni též jen „Zájemci“), takto:  
a) Zájemci 1 bude nabídnuto upsání 105 (jedno sto pěti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o 
jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou 
cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při 
převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, a 6 (šesti) kusů kmenových 
akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých), přičemž 
všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem 
valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, 
peněžitým vkladem,  
b)Zájemci 2 bude nabídnuto upsání 54 (padesáti čtyř) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o 
jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou 
cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při 
převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, a 4 (čtyř) kusů kmenových 
akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých), přičemž 
všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem 
valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, 
peněžitým vkladem.  
 
5. Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o 
upsání akcií dle § 479 ZOK Zájemcům. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání 
akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního 
rejstříku.  
 
6. Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie Společnosti 
o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 
100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) a jedna akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 
10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000,-- Kč (deset tisíc korun 
českých). Akcie budou upisovány všemi stávajícími akcionáři Společnosti v poměru, v němž 
stávající akcie Společnosti vlastní, proto je emisní kurs Akcií nastaven v nejnižší možné zákonné 
výši dle ustanovení § 247, odst. 1 ZOK.  
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7. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Celý emisní kurs upsaných 
Akcií jsou Zájemci povinni splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání Akcií, a to 
složením na účet Společnosti číslo 117754893/0300 vedený u společnosti Československá obchodní 
banka a. s. 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
hlasovat na nejbližší valné hromadě společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. s bodem programu 
pro navyšování základního kapitálu v rozsahu předchozího usnesení I.  
Z: zástupce města na valné hromadě EBA (předpoklad začátek září 2020) 
T: do 30. 09. 2020 
 
 

11 
Problematika Dostihový spolek a. s. (zastupování města na valných hromadách, 

navýšení ZK) 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Vojtěch Jirsa 
Jan Mazuch 
Petr Kvaš, Ludmila Ministrová – s ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 
zákona o obcích podali informaci o jejich poměru k projednávané věci. 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1440/2020               (pro 27, proti 0, zdrž. 5, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
rozšíření delegování zástupce města na valné hromady společnosti Dostihový spolek a.s., 
IČO: 481 55 110 ze dne 24. 1. 2019, usnesení č. Z/220/2019 a to tak, že toto oprávnění mají s 
účinností od 19. 6. 2020 tyto další osoby:  
- XXXXXXXXXXXXXXX, společnice AK Jelínek a partneři, IČ: 28782917,  
- XXXXXXXXXXXXXXX,  společnice AK Jelínek a partneři, IČ: 28782917 
- XXXXXXXXXXXXXXX, společník AK Jelínek a partneři, IČ: 28782917 
- XXXXXXXXXXXXXX, advokátka trvale spolupracující s AK Jelínek a partneři, IČ: 28782917. 
- Každý zástupce je oprávněn zastupovat město Pardubice na valných hromadách společnosti 
Dostihový spolek a.s. v plném rozsahu samostatně. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1441/2020               (pro 27, proti 0, zdrž. 5, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Žádá 
v návaznosti na schválené pokrytí částky 5 mil. Kč z rozpočtu města Pardubic na navyšování 
základního kapitálu společnosti Dostihový spolek a.s. (usnesení č. Z/982/2019, řádek č. 136, str. 
122) ostatní akcionáře společnosti Dostihový spolek a.s., aby se společně s městem Pardubice 
aktivně podíleli na navyšování základního kapitálu o částku 6,643 mil. Kč (navýšení o 50 % ze 
současné hodnoty 13,286 mil. na 19,929 mil. Kč, a to hlasování na valné hromadě, a dále pak 
úpisem nově emitovaných akcií tak, aby mohla být vhodným způsobem posílena likvidita a stabilita 
hospodaření společnosti. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
pozvat na osobní jednání minoritní akcionáře s akciovým podílem nejméně 0,70 %, a projednat s 
nimi podporu pro hlasování o navyšování základního kapitálu společnosti Dostihový spolek a.s. o 
částku 6,64 mil. Kč v kontextu návrhu usnesení I. tohoto usnesení.  
Z: Jan Mazuch, náměstek primátora 
T: do 30. 7. 2020 
    

12 
Smluvní záležitosti VAK Pardubice a. s. (změny stanov,navýšení základního kapitálu) 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Jakub Kutílek  
Vítězslav Štěpánek, Martin Charvát – s ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 
2 zákona o obcích podali informaci o jejich poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1442/2020               (pro 26, proti 0, zdrž. 4, nehl. 4) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na změnu stanov společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a. s., se sídlem Pardubice, 
Zelené Předměstí, Teplého 2014, 530 02, IČ 60108631 předložený k hlasování na valné hromadě 
dne 22. 6. 2020. Změna stanov spočívá v doplnění: 
1. § 6 Jednání, podepisování za společnost a její zastupování, 
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2. § 13 Nabývání vlastních akcií, 
3. § 35 Rozhodování představenstva mimo zasedání, 
4. § 41 Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání,  
5. Ustanovení § 50 Rezervní fond. 
Detailní text změny stanov je součástí pozvánky na valnou hromadu, která je přílohou tohoto 
usnesení. 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Účast města Pardubice na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace 
Pardubice a. s., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014, 530 02, IČ 60108631 za 
těchto podmínek: 
1. Rozsah zvýšení základního kapitálu  
Základní kapitál se peněžitými vklady zvyšuje o částku 40,500.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů pět 
set tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného 
zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.  
2. Počet, jmenovitá hodnota, druh upisovaných akcií a forma upisovaných akcií  
Počet akcií: 40 500 (slovy: čtyřicet tisíc pět set) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden 
tisíc korun českých).  
Druh akcií: kmenové akcie.  
Forma akcií: akcie na jméno, listinná podoba s omezenou převoditelností.  
3. Přednostní právo  
Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se vylučuje.  
4. Určení zájemců k upsání nových akcií  
K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu ve výši 40,500.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů 
pět set tisíc korun českých) jsou ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) ZOK oprávněni: 
4.1 Statutární město Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
které upíše 18 000 (slovy: osmnáct tisíc) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie 
o jmenovité hodnotě 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), 
4.2 Město Přelouč, IČ 00274101, se sídlem Československé armády 1665, 535 01 Přelouč, které 
upíše 15 500 (slovy: patnáct tisíc pět set) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie 
o jmenovité hodnotě 15,500.000,- Kč (slovy: patnáct milionů pět set tisíc korun českých), 
4.3 Město Dašice, IČ 00273481, se sídlem Komenského 25, 533 03 Dašice, které upíše 7 000 (slovy: 
sedm tisíc) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 
7,000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých). 
5. Emisní kurz upisovaných akcií  
Emisní kurz akcie činí 1.000,- Kč na každou upsanou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.  
6. Lhůta pro upsání akcií  
Upisovací lhůta činí 90 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým 
předem určeným zájemcům uvedeným pod bodem 4 tohoto usnesení doručen návrh na uzavření 
smlouvy o upsání akcií s náležitostmi v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 ZOK. Společnost 
nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno 
do obchodního rejstříku.  
7. Místo, kde lze upsat akcie  
Sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice. 
8. Započtení pohledávek  
8.1 Připouští se aby, Statutární město Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 
21 Pardubice započetlo svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., se 
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sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ 60108631 ve výši 18,000.000,- 
Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky, kterou Statutární 
město Pardubice poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. na základě Smlouvy o 
zápůjčce ze dne 10.8.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.11.2019, a to proti pohledávce 
společnosti na splacení emisního kurzu – co do částky 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů 
korun českých) – upsaných akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávek je splacen 
peněžitý vklad, jehož emisní kurz je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti 
proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu. Smlouva o započtení pohledávek 
vyhovující požadavkům dle ustanovení § 21 odst. 3 ZOK musí být uzavřena před podáním návrhu 
na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění: 
Valná hromada Společnosti konaná dne 22.6.2020 rozhodla o zvýšení základního kapitálu 
Společnosti o částku 40,500.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů pět set tisíc korun českých), formou 
upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 40 500 (slovy: čtyřicet tisíc pět set) ks 
kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) znějících na 
jméno s omezenou převoditelností.  
Valná hromada Společnosti konaná dne 22.6.2020 rozhodla o tom, že akcie budou nabídnuty k 
upsání předem určeným zájemcům, mj. též Statutárnímu městu Pardubice, a to v počtu 18 000 
(slovy: osmnáct tisíc) ks akcií, jejichž emisní kurs činí 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun 
českých).  
Dále valná hromada Společnosti konaná dne 22.6.2020 vyslovila souhlas s tím, aby si Statutární 
město Pardubice započetlo svoji pohledávku za Společností ve výši 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct 
milionů korun českých) z titulu Smlouvy o zápůjčce ze dne 10.8.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
15.11.2019, a to proti pohledávce Společnosti z titulu Smlouvy o upsání akcií na splacení emisního 
kurzu – co do jmenovité hodnoty 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) – 
peněžitým vkladem upsaných akcií. 
Statutární město Pardubice má ke dni uzavření této Smlouvy za Společností pohledávku ve výši 
18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), a to z titulu Smlouvy o zápůjčce ze dne 
10.8.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.11.2019.  
Společnost má ke dni uzavření této Smlouvy za Statutárním městem Pardubice pohledávku ve výši 
18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), a to z titulu Smlouvy o upsání akcií.  
V souladu s rozhodnutím valné hromady Společnosti, konané dne 22.6.2020, si tímto Statutární 
město Pardubice započítává svoji pohledávku za Společností ve výši 18,000.000,- Kč z titulu 
Smlouvy o zápůjčce ze dne 10.8.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.11.2019 proti pohledávce 
Společnosti z titulu Smlouvy o upsání akcií na splacení emisního kurzu – co do jmenovité hodnoty 
18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) – peněžitým vkladem upsaných akcií.  
Touto Smlouvou tak Statutární město Pardubice zcela splatilo emisní kurz 18 000 (slovy: osmnáct 
tisíc) ks akcií na zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě rozhodnutí valné hromady 
Společnosti konané dne 22.6.2020.  
Smluvní strany prohlašují, že touto Smlouvou činěné majetkové dispozici nejsou na překážku žádné 
okolnosti.  
Tato Smlouva se sepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží Společnost i Statutární 
město Pardubice a jedno je určeno pro obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci 
Králové.  
Statutární město Pardubice prohlašuje, že uzavření této Smlouvy schválilo zastupitelstvo 
Statutárního města Pardubice a podmínky pro platnost v této smlouvě Statutárním městem 
Pardubice činěného právního jednání, jak jsou tyto pojmově vymezeny v zákoně č. 128/2000 Sb., 
zákon o obcích, byly splněny.  
Smluvní strany podpisem této Smlouvy prohlašují, že si ji řádně přečetly, veškerá ustanovení 
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Smlouvy jsou jim jasná a srozumitelná a na důkaz souhlasu s obsahem Smlouvy připojují své 
úředně ověřené podpisy. 
9. Pravidla pro uzavření smlouvy o započtení  
Návrh smlouvy o započtení pohledávek, v souladu s obsahem usnesení o zvýšení základního 
kapitálu, připraví společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a předloží tento návrh předem 
určenému zájemci nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Předem určený 
zájemce je povinen návrh smlouvy o započtení pohledávek akceptovat nejpozději do 30 dnů od 
doručení návrhu smlouvy o započtení pohledávek a v téže lhůtě též akceptovaný návrh smlouvy 
společnosti doručit. 
Úplné znění usnesení o zvyšování základního kapitálu je součástí pozvánky na valnou hromadu, 
která je přílohou tohoto usnesení. 
 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Účast města Pardubice na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace 
Pardubice a. s., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ 60108631 v 
návaznosti na předchozím návrhu usnesení II. tak, že město Pardubice se na tomto navýšení bude 
podílet započtením pohledávky ve výši 18.000.000,- Kč z titulu Smlouvy o zápůjčce ze dne 10. 8. 
2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 11. 2019 – peněžitým vkladem upsaných akcií. Smlouva a 
dodatek č. 1 jsou přílohou tohoto usnesení. 
 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Hlasovat zástupci města na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a. s. dne 
22. 6. 2020 v souladu s předchozím rozhodnutím zastupitelstva k tomuto návrhu usnesení I. a II. 
 
Pozn.: Příloha výše uvedeného usnesení obsahuje osobní údaje a z tohoto důvodu není zveřejněna.. 
 

 

13 
Finanční hospodaření města ve vazbě na epidemiologickou situaci 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- opravil titulek v tabulce uvedené v příloze č. 3 –→ správně má znít „Předpokládané krytí části 

výpadku cash flow na r. 2020“. 
 

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Martin Charvát 
Helena Dvořáčková 
Tomáš Pelikán 
Vojtěch Jirsa – požádal J. Mazucha o opětovné zpracování a předložení obdobné zprávy na podzim t.r. 
Karel Haas 
XXXXXXXXXXXXX – na základě přihlášky do diskuse 
Martin Kolovratník 
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Jan Mazuch – na základě požadavku V. Jirsy potvrdil opětovné předložení zprávy v září t.r. 
Vít Ulrych 
Matěj Slanař 
Václav Snopek 
Jan Hrubeš 
Jakub Rychtecký 
Petr Klimpl – požádal o zpracování obdobné analýzy nejen po stránce investiční, ale také po stránce 
provozní 
Jan Mazuch - stáhl návrh č. 002 
 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 13, proti 4, zdrž. 16, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
zprávu "Finanční hospodaření města ve vazbě na epidemiologickou situaci", která je přílohou tohoto 
usnesení. 
 
 
Návrh usnesení č. 002 byl stažen                

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
použití finančních prostředků z úvěrového rámce KB v roce 2020 v celkové výši Kč 140 000,0 tis. 
následovně: 
- „Budova radnice, Pernštýnské nám. 1, rekonstrukce“ ve výši Kč 70 000,0 tis. (realizace 2018) 
- „Budova radnice, Pernštýnské nám. 1, rekonstrukce“ ve výši Kč 30 000,0 tis. (realizace 2019) 
- „Rekonstrukce kuchyně pro Sociální služby města Pardubic“ ve výši Kč 40 000,0 tis. (realizace 2018). 
 
 

14 
VII. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtová opatření 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
 
V rozpravě vystoupili: 
Jakub Kutílek  
Jan Mazuch 
Ondřej Nečas, vedoucí ekonomického odboru – k návrhu č. 023 doplnil, že se jedná o přesun 
z běžných transferů na kapitálové transfery 
Karel Haas 
Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1443/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 147. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 32 000,0 tis. 
z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 
11. "Daň z příjmů FO placená plátci (závislá činnost)". 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 147. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 5 000,0 tis. z 
rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 
11. "Daň z příjmů FO placená plátci (1,5 % dle zam.)". 
 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 147. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 3 000,0 tis. z 
rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 
11. "Daň z příjmů FO placená poplatníky". 
 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 147. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 5 000,0 tis. z 
rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 
11. "Daň z příjmů FO vybíraná srážkou". 
 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 147. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 85 000,0 tis. 
z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 
11. "Daň z příjmů právnických osob". 
 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 147. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 10 000,0 tis. 
z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 
12. "Daň z přidané hodnoty". 
 
VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 147. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 500,0 tis. položka 11. "Daň 
z příjmů FO placená poplatníky" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
 
VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 147. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. položka 11. 
"Daň z příjmů právnických osob" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
IX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 147. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 35 500,0 tis. položka 11. 
"Daň z přidané hodnoty" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Krizová 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1444/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 148. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
130,9 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 214 - Městská policie). 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 148. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
072,4 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 414 - Kancelář primátora). 
 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 148. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 
389,9 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 148. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
806,4 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 148. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
94,2 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 148. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
226,2 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1445/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 149. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 343,6 tis. z 
rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na finanční vypořádání s městskými obvody. 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 149. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 5 892,3 tis. z 
rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" 
(správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 149. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 327,3 tis. položka 24. 
Přijaté splátky půjčených prostředků "HC Dynamo Pardubice a.s." a zároveň snížení výdajové části 
rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1446/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 150. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
100,0 tis. v rámci položky "Správa MO I" (správce 1814 - Odbor informačních technologií) z 
kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 150. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
100,0 tis. v rámci položky "Správa MO II" (správce 1814 - Odbor informačních technologií) z 
kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
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Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/1447/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 151. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
200,0 tis. v rámci položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu) z běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 151. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
150,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ Štefánikova - příspěvek na provoz" na běžné transfery 
položky "Program podpory kultury" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 151. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
150,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" na běžné transfery 
položky "Program podpory kultury" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 151. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
103,0 tis. v rámci položky "Program podpory cestovního ruchu" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu) z běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/1448/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 152. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
59,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 
položky "MŠ K Polabinám - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 152. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
23,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 
položky "MŠ Pastelka (Družstevní) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 152. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
103,7 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 
položky "ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 152. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
62,4 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 
položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 152. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
58,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 
položky "ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 152. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
184,5 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 
položky "ZŠ npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 152. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
115,3 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 
položky "ZŠ Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 152. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
51,4 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 
položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná 
se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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IX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 152. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
113,6 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 
položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
X. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 152. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
220,4 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 
položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/1449/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 153. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Odborné učebny - udržitelná podpora" na běžné 
transfery položky "ZŠ Dubina, E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 153. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Odborné učebny - udržitelná podpora" na běžné 
transfery položky "ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 153. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - Odborné učebny - udržitelná podpora" na běžné 
transfery položky "ZŠ Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/1450/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
166,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "MŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
86,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "MŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
218,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "MŠ K Polabinám - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
45,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "MŠ Kamínek (Ke Kamenci) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
225,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "MŠ Pospíšilovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
63,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "MŠ Wintrova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
188,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
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běžné transfery položky "MŠ Dubina, E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
143,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "MŠ Višňovka (Benešovo nám.) vč. MŠ Češkova - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
IX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
159,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "MŠ Na Třísle - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
X. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
191,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "MŠ Srdíčko (L. Matury) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
XI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
183,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "MŠ Odborářů - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
XII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
197,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "MŠ Korálek (Rumunská) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
XIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
202,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "MŠ Klubíčko (Grusova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
XIV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
99,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "MŠ Motýlek (J. Ressla) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
XV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
137,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "MŠ Pastelka (Družstevní) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
XVI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
60,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "MŠ Koníček (Bulharská) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XVII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
62,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "MŠ Rosice nad Labem - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
XVIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
83,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "MŠ Kamarád (Teplého) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
XIX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
132,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "MŠ Mladých - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
XX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
112,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "MŠ Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice" - příspěvek na 
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
XXI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
262,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "MŠ Kytička (Gebauerova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
XXII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
341,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "MŠ Brožíkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
XXIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
82,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "MŠ Sluníčko (Gorkého) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XXIV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
51,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "MŠ Jesničánky (Raisova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
XXV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
40,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "MŠ Dražkovice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
XXVI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
235,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "MŠ Zvoneček (Sluneční) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
XXVII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
71,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "MŠ Duha (Popkovice a Staré Čívice) - příspěvek na provoz" (správce 1734 
- Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
XXVIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
26,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "MŠ Doubek (Svítkov a Lány na Důlku) - příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
XXIX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
392,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 
a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
XXX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
971,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "ZŠ Štefánikova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XXXI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
344,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 
a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
XXXII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
607,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
XXXIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
41,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 
a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
XXXIV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
730,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
XXXV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
762,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "ZŠ npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
XXXVI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
808,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
XXXVII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
661,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "ZŠ Dubina, Erno Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XXXVIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
516,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
XXXIX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
666,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "ZŠ Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
XL. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
478,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
XLI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
104,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "ZŠ Pardubičky - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
XLII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
445,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "ZŠ Prodloužená - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
XLIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
311,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
běžné transfery položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
XLIV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
409,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ Waldorfská - příspěvek na provoz" na běžné transfery 
položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla"(správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XLV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 154. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
286,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné transfery položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. Z/1451/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 155. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 
tis. v rámci položky "Výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných výdajů na 
běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 155. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
18,0 tis. v rámci položky "Pilotní ověření systému sociálního bydlení" z běžných výdajů na běžné 
transfery (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 155. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
13,8 tis. v rámci položky "ITI - Zprostředkující subjekt integrované územní investice" z běžných 
výdajů na běžné transfery (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
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IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 155. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
000,0 tis. z běžných výdajů položky "Platy zaměstnanců MmP vč. OON" na běžné výdaje položky 
"Výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 155. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
338,0 tis. z běžných výdajů položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců" na běžné výdaje 
položky "Výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. Z/1452/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 156. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
10,0 tis. v rámci položky "Městský kamerový systém - rozšiřování" (správce 214 - Městská policie) z 
kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 156. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
200,0 tis. v rámci položky "Projektové řízení - Terminál JIH" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 
 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 156. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
135,9 tis. v rámci položky "Aquacentrum - výstavba 25m bazénu - II. etapa - občerstvení" (správce 
711 - Odbor majetku a investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. Z/1453/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 157. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 400,0 tis. položka 41. 
"Dotace MK - Komorní filharmonie" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
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položky "KF - příspěvek na provoz (dotace MK)" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve 
stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 157. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 130,0 tis. položka 41. 
"Dotace MK - COK - Divadlo 29 - Elektroconnexion" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "COK - Divadlo 29 - dotace MK - Electroconnexion" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 157. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 41. 
"Dotace MK - COK - Divadlo 29 - Jazzconnexion" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "COK - Divadlo 29 - dotace MK - Jazzconnexion" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 157. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 629,7 tis. položka 41. 
"Dotace MZe - hospodaření v lesích - kompenzace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 157. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 480,0 tis. položka 41. 
"Dotace MK - COK - Divadlo 29 - Tvárnost paměti" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "COK - Divadlo 29 - dotace MK - Tvárnost paměti" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 157. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. položka 41. 
"Dotace MK - COK - Divadlo 29 - Relativita" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "COK - Divadlo 29 - dotace MK - Relativita" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 157. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 
936,4 tis. z položky 31. "Předpokládaná dotace - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. 
Dělnická)" na položku 42. "Dotace - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická)" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 157. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 0,5 
tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II" na položku 41. 
"Dotace MŠMT - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
 
IX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 157. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 
902,0 tis. z položky 41. "Dotace MŠMT - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu) na položku 41. "Dotace MŠMT - Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání II" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. Z/1454/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 158. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
350,0 tis. z běžných výdajů položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa - administrace 
projektu" na kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa" (správce 1411 - 
Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. Z/1455/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 159. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 16 
107,5 tis. z položky 312. "Předpokládaná dotace - MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ" na položku 42. 
"Dotace MMR - MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ". 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 159. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 750,4 tis. položka 312. 
"Předpokládaná dotace - MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu 
běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 159. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 16 
107,5 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - vlastní zdroje" na 
kapitálové výdaje položky "MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - dotace" (správce 711 - Odbor majetku 
a investic). 
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Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. Z/1456/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 160. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 745,5 tis. položka 31. 
"Předpokládaná dotace - CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu kapitálové výdaje položky "CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes - dotace" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. Z/1457/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 
50,0 tis. z běžných výdajů položky "SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby)" na kapitálové výdaje 
položky "SA Ohrazenice - kabiny pro sportovce - PD " (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 
200,0 tis. z běžných výdajů položky "NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)" na běžné 
výdaje položky "NP - areál Hůrka (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 
tis. z  běžných výdajů položky "KD Hronovická - opravy, údržba, služby" na kapitálové výdaje 
položky "KD Hronovická - rekonstrukce části zázemí" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 
200,0 tis. z běžných výdajů položky "NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)" na běžné 
výdaje položky "Areál MAS Dukla (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 
400,0 tis. z běžných výdajů položky "MŠ E. Košťála - oprava fasády" na kapitálové výdaje položky 
"ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce elektrorozvodů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 
400,0 tis. z běžných výdajů položky "MŠ E. Košťála - oprava fasády" na kapitálové výdaje položky 
"Lentilka - rekonstrukce elektrorovzodů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 
340,0 tis. z kapitálových výdajů položky "CS propojení pravý břeh Labe s ul. Lonkova - PD" na 
kapitálové výdaje položky "Terminál JIH - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 1 
700,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ E. Košťála - oprava fasády" na běžné výdaje položky 
"Velká údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
IX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 
420,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště" na běžné 
výdaje položky "BD Sedláčkova 446 - výměna kanalizační a vodovodní přípojky" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
 
X. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 
200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - výkupy pozemků" 
na kapitálové výdaje položky "RPS Závodu míru - III. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
 
XI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 
284,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - výkupy pozemků" 
na kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků - areál veterinární nemocnice - Štrossova" (správce 
711 - Odbor majetku a investic). 
 
XII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 
180,0 tis. z běžných výdajů položky "MŠ E. Košťála - oprava fasády" na kapitálové výdaje položky 
"MŠ L. Matury - rekonstrukce přípravny jídel" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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XIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 
230,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ Závodu míru - oprava parket v tělocvičně" na kapitálové 
výdaje položky "ZŠ Br. Veverkových - rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
 
XIV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 
40,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ Závodu míru - oprava parket v tělocvičně" na kapitálové 
výdaje položky "ZŠ Závodu míru - rekonstrukce kuchyně a gastro - PD" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
 
XV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 161. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu  ve výši Kč 
200,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ Závodu míru - oprava parket v tělocvičně" na kapitálové 
výdaje položky "Bezpečný přechod pro chodce ul. Na Drážce" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. Z/1458/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 162. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 641,1 tis. položka  
21. "OD - příjmy z parkovacích automatů" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové 
výdaje položky "Program podpory dopravy" (správce 1327 - Odbor dopravy) ve stejné výši. 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 162. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. položka 21. "OŠKS - 
příjmy z Britského centra" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Britské 
centrum - provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 162. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. položka 21. "OŠKS - 
příjmy z reklamy - Městské slavnosti" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
položky "Program podpory kultury" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. Z/1459/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 163. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
48,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné transfery položky "Lentilka - integrační školka a rehabilitační centrum - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 163. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
123,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné transfery položky "Ratolest - dětská péče a léčebná rehabilitace - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. Z/1460/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 164. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
081,5 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky 
"Oprava cyklostezky Kpt. Bartoše" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 164. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 
376,5 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky 
"Oprava cyklostezky Husova III. etapa" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 164. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 
190,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky 
"Oprava cyklostezky Dopravní fakulta a vjezd kasárna Semtín" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 164. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
464,4 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce zálivů MHD" na kapitálové výdaje položky 
"Rekonstrukce zálivu Semtín" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 164. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
810,2 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce zálivů MHD" na kapitálové výdaje položky 
"Rekonstrukce zálivu Nemošická" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. Z/1461/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 165. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Náhrdelník na Chrudimce - ostatní náklady" na běžné 
výdaje položky "Revitalizace Matičního jezera - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 165. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
300,0 tis. z běžných výdajů položky "Náhrdelník na Chrudimce - ostatní náklady" na běžné výdaje 
položky "Revitalizace Matičního jezera - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 165. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
200,0 tis. z běžných výdajů položky "Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace" na běžné 
výdaje položky "Revitalizace Matičního jezera - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
 
 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. Z/1462/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 166. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 28,7 tis. položka 21. "MP - 
příjmy z poskytování služeb - Dětské dopravní hřiště" 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. 166. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. položka 23. "MP - 
přijaté neinvestiční dary" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz 
MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). 
 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 166. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2,7 tis. položka 23. "MP - 
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). 
 
 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. Z/1463/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 167. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 110,0 tis. položka 12. 
"Transfer z MO II - RPS Polabiny - ul. Gagarinova - XV. etapa" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - ul. Gagarinova - XV. etapa - ostatní náklady" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. Z/1464/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 168. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
110,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Analytické a metodické práce" na kapitálové výdaje 
položky "Památník Zámeček - expozice" (správce 1411 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. Z/1465/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 169. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
100,0 tis. v rámci položky "Program podpory kultury" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 024 
Přijaté usnesení č. Z/1466/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 170. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
10,0 tis. z běžných výdajů položky "Ostatní kultura" na běžné transfery položky "Centrální 
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polytechnické dílny, z.s. - členský příspěvek " (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
 
Číslo návrhu: 025 
Přijaté usnesení č. Z/1467/2020               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 171.  Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 502,0 tis. položka 212. 
"Odvod PO - DDM Beta" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "DDM Beta - výměna oken" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
 

15 
Účetní závěrka statutárního města Pardubic za rok 2019 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1468/2020               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
účetní závěrku statutárního města Pardubic včetně městských obvodů za rok 2019 sestavenou k 
rozvahovému dni 31. 12. 2019. Schválením účetní závěrky se rozumí také schválení výsledku 
hospodaření účetní jednotky ve výši vykázaného zisku 363 913 757,90 Kč včetně jeho rozdělení, tj. 
převedení do výsledku hospodaření předcházejících účetních období. 
 

16 
Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2019 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1469/2020               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Souhlasí 
s celoročním hospodařením statutárního města Pardubic za rok 2019 bez výhrad. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2019, který je přílohou tohoto usnesení. 
Součástí předloženého závěrečného účtu za rok 2019 je Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 
2019 statutárního města Pardubic vč. městských obvodů. 
 

17 
Dotace z oblasti kultury 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Jan Hrubeš 
Jan Mazuch 
Ondřej Šebek, zástupce Rozvojového fondu Pardubice a.s. 
Jakub Rychtecký 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1470/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000,- Kč subjektu Divadlo Exil, z.s., se sídlem Havlíčkova 
841, 530 02 Pardubice, IČ: 70157642 na realizaci projektu "Úprava prostor pod Machoňovou pasáží 
pro nový provoz Divadla Exil - vybavení prostor sálu a přilehlých prostor". Dotace nebude 
poskytnuta v režimu "de minimis". 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000,- Kč se subjektem 
Divadlo Exil, z.s., se sídlem Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice, IČ: 70157642 na realizaci projektu 
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"Úprava prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil - vybavení prostor sálu a 
přilehlých prostor", která je přílohou tohoto usnesení.   
 
 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000,- Kč se subjektem 
Divadlo Exil, z.s., se sídlem Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice, IČ: 70157642 na realizaci projektu 
"Úprava prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil - vybavení prostor sálu a 
přilehlých prostor", ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.   
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31.8.2020 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1471/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální investiční dotace ve 100.000,- Kč subjektu Divadlo Exil, z.s., se sídlem 
Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice, IČ: 70157642 na realizaci projektu "Úprava prostor pod 
Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil - zhotovení nové elektroinstalace". Dotace 
nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 100.000,- Kč se 
subjektem Divadlo Exil, z.s., se sídlem Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice, IČ: 70157642 na realizaci 
projektu "Úprava prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil - zhotovení nové 
elektroinstalace", která je přílohou tohoto usnesení.   
 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 100.000,- Kč se 
subjektem Divadlo Exil, z.s., se sídlem Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice, IČ: 70157642 na realizaci 
projektu "Úprava prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil - zhotovení nové 
elektroinstalace", ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.  
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31.8.2020 
 

18 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - Barocco sempre giovane o.p.s. 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
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Slovo předkladatele a rozprava– viz zvukový záznam 
 
 
 
V rozpravě vystoupili: 
Jakub Rychtecký, Jan Hrubeš - s ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 
zákona o obcích podali informaci o jejich poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1472/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace se subjektem Barocco sempre  giovane 
o.p.s., se sídlem Sukova třída 1260, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 28812301, na realizaci 
projektu "Mezinárodní festival Pardubické hudební jaro 2018-2020",  č. D1734/00015/18, uzavřené 
dne 28.2.2018, jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku změny původně stanoveného termínu 
realizace projektu (nový termín 1.9. - 30.11.2020) kvůli přijatým opatřením k ochraně obyvatelstva 
a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2020 mění 
lhůty s tím související (termíny dosažení účelu a čerpání dotace, případného vrácení dotace a jejího 
vyúčtování). Znění dodatku  je přílohou tohoto usnesení. 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace se subjektem Barocco sempre giovane o.p.s., 
se sídlem Sukova třída 1260, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 28812301, na realizaci 
projektu "Mezinárodní festival Pardubické hudební jaro 2018-2020", ve znění, které je přílohou 
tohoto usnesení.  
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31.8.2020 
 

19 
Dodatek č. 6 smlouvy o poskytování služeb se SmP a.s. - Služby svozu a 

odstraňování odpadu 

 
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1473/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o poskytování služeb - Služby svozu a odstraňování odpadu s 
obchodní společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé 
Předměstí, 530 12 Pardubice, kterým se s účinností ke dni 1. 7. 2020 upravuje princip úhrady ceny 
za některé služby (v závislosti na převaze vzniklých nákladů na separaci odpadu či dosaženého 
výnosu z prodeje separovaných složek) a mění část A. přílohy této smlouvy („Objem prací na 
kalendářní rok 2020“). Znění Dodatku č. 6 Smlouvy o poskytování služeb je přílohou tohoto 
usnesení. 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít Dodatek č. 6 Smlouvy o poskytování služeb - Služby svozu a odstraňování odpadu s 
obchodní společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé 
Předměstí, 530 12 Pardubice, dle bodu I. tohoto usnesení, a to ve znění, které je přílohou tohoto 
usnesení. 
Z: Bc. Jan Nadrchal 
T: 30.6.2020 
 
Pozn.: Příloha výše uvedeného usnesení z důvodu citlivého obsahu není zveřejněna. 
 

20 
Strategický plán rozvoje města - Vyhodnocení za rok 2019 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1474/2020               (pro 27, proti 0, zdrž. 4, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
přehled plnění indikátorů SPRM za rok 2019 dle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1475/2020               (pro 27, proti 0, zdrž. 4, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
návrh plnění Akčního plánu SPRM za rok 2019 dle Přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1476/2020               (pro 27, proti 0, zdrž. 4, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
návrh plnění Seznamu evidovaných akcí za rok 2019 dle Přílohy č. 3, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
 

21 
Dotace z Programu podpory sportu 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1477/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace z Programu podpory sportu spolku CzechTri K. Team, z.s., IČO: 02308070, sídlo: 
Brožíkova 425, Polabiny, 530 09 Pardubice, na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže (ve výši 
28.100 Kč) a na provoz sportovišť (ve výši 70.800 Kč) v celkové výši 98.900,- Kč, dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení. 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu v celkové výši 
98.900,- Kč se spolkem CzechTri K. Team, z.s., IČO: 02308070, sídlo: Brožíkova 425, Polabiny, 530 09 
Pardubice, ve znění, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení. 
 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu v celkové výši 
98.900,- Kč se spolkem CzechTri K. Team, z.s., IČO: 02308070, sídlo: Brožíkova 425, Polabiny, 530 09 
Pardubice, ve znění, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení.  
Z.: Ivana Liedermanová  
T.: 31.10.2020 
 

22 
Individuální dotace z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1478/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace ve výši 95 000 Kč z Programu prevence kriminality a zvyšování 
bezpečnosti žadateli SKP-CENTRUM, o.p.s, Jungmannova 2550, 53002 Pardubice, IČO 27534804, na 
projekt "Dětské centrum". 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 95 000 Kč z Programu 
prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti s žadatelem SKP-CENTRUM, o.p.s, Jungmannova 
2550, 53002 Pardubice, IČO 27534804, na projekt "Dětské centrum", ve znění přílohy tohoto 
usnesení. 
 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu prevence kriminality a zvyšování 
bezpečnosti, ve znění přílohy tohoto usnesení. 
Z: Iva Bartošová 
T: 31.8.2020 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1479/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace ve výši 74 000 Kč z Programu prevence kriminality a zvyšování 
bezpečnosti žadateli SKP-CENTRUM, o.p.s, Jungmannova 2550, 53002 Pardubice, IČO 27534804, na 
projekt "Probační program". 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu prevence kriminality 
a zvyšování bezpečnosti s žadatelem SKP-CENTRUM, o.p.s, Jungmannova 2550, 53002 Pardubice, 
IČO 27534804, na projekt "Probační program", ve znění přílohy tohoto usnesení. 
 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu prevence kriminality a 
zvyšování bezpečnosti ve znění přílohy tohoto usnesení. 
Z: Iva Bartošová 
T: 31.8.2020 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1480/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace ve výši 60 000 Kč z Programu prevence kriminality a zvyšování 
bezpečnosti žadateli Bílý kruh bezpečí, z.s., U Trojice 1042/5, Praha 5 - Smíchov, IČO 47607483, na 
projekt "Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., Pardubice". 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu prevence kriminality 
a zvyšování bezpečnosti s žadatelem Bílý kruh bezpečí, z.s., U Trojice 1042/5, Praha 5 - Smíchov, 
IČO 47607483, na projekt "Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., Pardubice", ve znění přílohy tohoto 
usnesení. 
 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 



  56 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu prevence kriminality a 
zvyšování bezpečnosti ve znění přílohy tohoto usnesení. 
Z: Iva Bartošová 
T: 31.8.2020 
 

23 
Provozní záležitosti Centrálních polytechnických dílen 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- v návrhu č. 003 upřesnil titul p. Hrabovského. 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Jan Hrubeš – požádal o samostatné hlasování o návrhu č. 001 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1481/2020               (pro 25, proti 0, zdrž. 5, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
založení  spolku Centrální polytechnické dílny, z.s., se sídlem Pernštýnské náměstí čp. 1, 530 21 
Pardubice – Staré Město, – právnické osoby zaměřené na vzdělávání, školení a osvětu, s účastí 
statutárního města Pardubice v pozici zakladatele. Dalšími zakladateli jsou Nadace pro rozvoj 
města Pardubic, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, IČO: 
46495801 a Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, se sídlem náměstí Republiky 12, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 25982583, se vznikem spolku nejpozději k 31.8.2020. 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1482/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
znění stanov a příspěvkového řádu spolku Centrální polytechnické dílny, z.s., které jsou přílohou č. 
1 tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1483/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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nominaci k obsazení pozic v orgánech zapsaného spolku Centrální polytechnické dílny, z.s. za 
zakladatele statutární město Pardubice následovně: 
Valná hromada: Mgr. Jakub Rychtecký,  XXXXXXXXXXXXX,  XXXXXXXXXXXXXX 
Rada: Mgr. Jakub Rychtecký,  XXXXXXXXXXXXXX,  XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Kontrolní výbor:  František Brendl, XXXXXXXXXXX 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1484/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Jakubovi Rychteckému, náměstkovi kompetentnímu pro oblast školství, předložit zastupitelstvu 
města Pardubic před zahájením činnosti spolku Centrální polytechnické dílny, z.s. v areálu 
Automatických mlýnů v Pardubicích ke schválení upravený návrh stanov tohoto spolku (a s tím 
souvisejících dokumentů) ve znění, které bude optimálním způsobem reflektovat provozní a 
personální situaci v daném období.  
Z: Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
T: 28.2.2022 
 

24 
Memorandum o spolupráci při rozvoji Regionální fotbalové akademie 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1485/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
"Memorandum o spolupráci při rozvoji regionální fotbalové akademie" mezi statutárním městem 
Pardubice, Pardubickým krajem, Fotbalovou asociací České republiky a Nadačním fondem 
regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje ve znění, které je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít "Memorandum o spolupráci při rozvoji regionální fotbalové akademie" mezi statutárním 
městem Pardubice, Pardubickým krajem, Fotbalovou asociací České republiky a Nadačním fondem 
regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje. 
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Z.: M. Charvát, primátor města 
T: 31.10.2020 
 

25 
Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z 

usnesení ZmP 

Zpravodaj: Jakub Kutílek, předseda kontrolního výboru 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1486/2020               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze usnesení v řádcích č. 1 - 57, 59 - 67, 69, 
70. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
v evidenci plnění usnesení ponechat úkoly uvedené v příloze usnesení v řádcích č. 58 a 68. 
 
Pozn.: Příloha výše uvedeného usnesení obsahuje osobní údaje a z tohoto důvodu není zveřejněna.. 
 
 

26 
Revokace usnesení - pozemky 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátora města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1487/2020               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 
stávající text v usnesení č. 'Z/1250/2020' bod I., týkajícího se odkoupení pozemků označených jako 
p.p.č. 3684/6 o výměře 119 m2, p.p.č. 3684/7 o výměře 38 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví 
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XXXXXXXXXXXXX, v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV 
obchvat)“ z původní textu „za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým 
posudkem č. 1318/1/20 ze dne 15. 1. 2020 ve výši 86,- Kč/m2 u pozemku označeného jako p.p.č. 
3684/6 v k.ú. Pardubice a ve výši 474,- Kč/m2 u pozemku označeného jako p.p.č. 3684/7 v k.ú. 
Pardubice“ na text „za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 
1318/1/20 ze dne 15. 1. 2020 a v souladu s ust. § 3b zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve výši 
81.872,- Kč u pozemku označeného jako p.p.č. 3684/6 v k.ú. Pardubice a ve výši 20.714,- Kč u 
pozemku označeného jako p.p.č. 3684/7 v k.ú. Pardubice“. Ostatní text usnesení zůstává beze 
změny. 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 
stávající text v usnesení č. Z/1250/2020 bod II., týkajícího se odkoupení stavby komunikace na 
pozemcích označených jako p.p.č. 5207/14 o výměře 22 m2, p.p.č. 3684/7 o výměře 38 m2, vše v 
k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX z původního textu „za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1318/1/20 ze dne 15. 1. 2020 ve výši 1.011,- Kč/m2“ 
na text „za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1318/1/20 ze 
dne 15. 1. 2020 a v souladu s ust. § 3b zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve výši 69.759,- Kč“. 
Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
 
 

27 
Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory 

volnočasových a vzdělávacích aktivit 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- upozornil na novou přílohu zprávy, kterou členové ZmP obdrželi „na stůl“ → přehled dotací 

schválených Radou města Pardubic dne 15.06.2020 na podporu letní táborové činnosti 
(dotace do 50 tis. Kč). 

 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupil: 
Jiří Rejda - s ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích podal 
informaci o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1488/2020               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit subjektům uvedeným v 
tabulce č. 1, která je přílohou usnesení č. 1, a to ve výši uvedené ve sloupci "Navrhované 
prostředky". 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a 
vzdělávacích aktivit ve znění přílohy č. 2 a 3 usnesení č. 1. 
 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a 
vzdělávacích aktivit se subjekty uvedenými v usnesení č. 1 bodu I. ve znění přílohy č. 2 a 3 usnesení 
č. 1. 
Z: Ivana Liedermanová 
T: 30. 9. 2020 
 

28 
Revokace dotací z Programu podpory cestovního ruchu 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1489/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 
část usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1235/2020 ze dne 20. 2. 2020 („přijaté usnesení“), 
a to konkrétně část bodu I. přijatého usnesení, řádek č. 5 jeho přílohy č. 1 (schválení poskytnutí 
dotace žadateli Sport Motion s.r.o., IČ 5107776, se sídlem Erno Košťála 966, Pardubice, ve výši 
150.000 Kč), kdy se původně schválená investiční dotace téhož žadatele v celkové výši 150.000,- Kč 
mění na investiční dotaci ve výši 103.000 Kč  a neinvestiční dotaci ve výši 47.000 Kč (celková výše 
původně schválené dotace zůstává beze změny). 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
část usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1235/2020 ze dne 20. 2. 2020 („přijaté usnesení“), 
konkrétně část bodu II. přijatého usnesení, jímž bylo schváleno uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace s žadatelem Sport Motion s.r.o., IČ 5107776, se sídlem Erno Košťála 966, 
Pardubice, v předloženém znění (příloha č. 6 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sport 
Motion s.r.o), a dále ruší část bodu III. přijatého usnesení, jímž bylo uloženo uzavřít veřejnoprávní 
smlouvu s výše uvedeným žadatelem v předloženém znění. 
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III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv s žadatelem Sport Motion s.r.o., IČ 5107776, se sídlem Erno 
Košťála 966, Pardubice, o poskytnutí investiční dotace ve výši 103.000 Kč a neinvestiční dotace ve 
výši 47.000 Kč, na podporu projektu SUP Pardubice, ve znění přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení č. 1. 
 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadatelem Sport Motion s.r.o., IČ 5107776, se sídlem Erno Košťála 
966, Pardubice, o poskytnutí investiční dotace ve výši 103.000 Kč a neinvestiční dotace ve výši 
47.000 Kč, na podporu projektu SUP Pardubice, ve znění přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení č. 1. 
Z:  Ivana Liedermanová 
T:  31. 8. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1490/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 
část usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1235/2020 ze dne 20. 2. 2020 („přijaté usnesení“), 
a to konkrétně část bodu II. přijatého usnesení, jímž bylo schváleno uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Fresh festival z Programu podpory cestovního ruchu  v 
předloženém znění s žadatelem Pigs production s.r.o., IČ  29091667, se sídlem Na Týncem 1183/42, 
Plzeň, ve výši 190.000 Kč, a část bodu III. přijatého usnesení, jímž bylo uloženo uzavřít s tímto 
žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace, kdy se na žádost žadatele o dotaci v 
důsledku opatření přijatých k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření 
onemocnění SARS CoV-2 mění původně stanovený termín projektu 13.-14.6.2020 na nový termín 
26.-27.9.2020 v souvislosti s tím se mění také lhůty s tím spojené (termíny pro dosažení účelu a 
čerpání dotace, případného vrácen dotaci a vyúčtování). Nové znění veřejnoprávní smlouvy je 
přílohou tohoto usnesení č. 2. 
 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu s žadatelem Pigs production s.r.o., IČ  29091667, se sídlem Na 
Týncem 1183/42, Plzeň , o poskytnutí dotace 190.000 Kč, na podporu projektu Fresh festival ve 
znění přílohy č. 1 usnesení č. 2.  
Z:  Ivana Liedermanová 
T:  31. 8. 2020 

29 
Investiční záměr základní škola Montessori Dubina Pardubice 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
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V rozpravě vystoupili: 
Václav Snopek  
Martin Charvát 
Karel Haas 
Jakub Rychtecký 
Ivana Böhmová 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1491/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
finální investiční záměr Základní škola Montessori Dubina Pardubice s celkovými náklady 52 800 
000 Kč včetně DPH (dle předpokládaného rozpočtu projektu). 
 
 

30 
Diskuse 

(tento bod byl projednán za bodem č. 17 v 18:00 hodin) 

 
XXXXXXXXXXXX – na základě přihlášky do diskuse 

- poděkovala, že město vyčlenilo finanční prostředky na opravu Kostelní ulice. Upozornila, že na 
Starém Městě není dodržována vyhláška o veřejném pořádku, ve večerních a nočních 
hodinách zde dochází k výtržnostem, hromadění nepořádku a rušení nočního klidu a apelovala 
na to, aby byl tento problém řešen.  
→ Reagoval M. Charvát – souhlasil, že vyhláška by měla být dodržována a přislíbil, že problém 
bude řešit s ředitelem Městské policie Pardubice. 
XXXXXXXXXXXXX sdělila, že bude situaci průběžně monitorovat a pokud nedojde ke zlepšení 
situace, bude zastupitelům na příštím zasedání prezentovat autentické záběry.  
→ V. Ulrych doplnil, že v důsledku epidemie je kapacita záchytné stanice omezena a je třeba 
s tímto počítat v případě zpřísnění opatření. 

 
 
Jan Mazuch 

- informoval, že rekonstrukce pardubické radnice byla oceněna v soutěži Památka roku 2019 
v kategorii „Velká památka“, kde se umístila na druhém místě. 

 
 
Jan Hrabal 

- vznesl dotaz na stav projektu „Terminál JIH“. 
→ Reagovala H. Dvořáčková, sponzor projektu - informovala, že projekt má svého externího 
projektového manažera a vysoutěženého projektanta. Uvedla kapacity, se kterými projekt 
počítá – 565 parkovacích stání pro osobní automobily, 106 stání pro kola a 11 stání pro 
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motocykly. Řídící výbor projednal připomínky příslušných komisí (komise pro architekturu a 
urbanismus, komisi pro strategii a smart city a komise pro dopravu) a dal pokyn získat všechna 
stanoviska dotčených orgánů státní správy, tak aby byl projekt v září t.r. připraven k vydání 
územního rozhodnutí. Projekt bude zastupitelům prezentován na zářijovém zasedání 
zastupitelstva. Dále zmínila návaznost na lávku přes nádraží, která by měla být dokončena v r. 
2023 a ve stejném roce se předpokládá i otevření Terminálu JIH. 

 
 
Matěj Slanař 

- pochválil J. Rychteckého a pracovníky Státního okresního archivu za zajištění výroby „Kamenů 
zmizelých“, které budou připomínat židovské oběti holocaustu z 2. světové války. Pozval 
přítomné na slavnostní položení prvních „Kamenů zmizelých“, které se uskuteční 3. září na 
Pernštýnském náměstí. Další lokalitou, kde budou kameny položeny je Palackého ulice. 

- Otevřel problematiku jednotné databáze důležitých investičních akcí, jejíž vytvoření již 
v minulosti navrhoval V. Jirsa. 
→ Reagoval J. Nadrchal – uvedl, že město si nechalo zpracovat nabídku na vytvoření systému, 
který by umožnil správu příslušných dat. Systém bude koncipován tak, aby s ním mohli 
pracovat úředníci a zastupitelům, případně veřejnosti bylo umožněno nahlížení. 

 
 
Radek Hejný  

- vznesl dotaz na zavedení sběru hliníkového odpadu ve městě Pardubice. 
→ Reagoval J. Nadrchal – potvrdil, že sběr kovového odpadu bude spuštěn 1. července 2020. 
Bude se jednat o tzv. trojný sběr do kontejnerů na plasty, do kterých se nyní sbírají plasty a 
nápojové kartony a bude určen především pro konzervy a plechovky. Větší kovový odpad se 
bude nadále odkládat na separačních dvorech. Příslušné kontejnery budou zřetelně označeny a 
veřejnost bude informována prostřednictvím tiskové zprávy, v Radničním zpravodaji a na webu 
města. 

 
 
Karel Haas 

- vznesl dotaz, zda má město vyřešeny všechny pozemky potřebné pro realizaci projektu 
„Terminál JIH“. 

- pro zastupitele činné na městských obvodech podal podnět související s rozvojem v lokalitě  
S. K. Neumanna. Komise pro strategii a smart city přijala šestibodový plán umožňující aktivní 
participaci města v územních a stavebních řízeních probíhajících v dané lokalitě. Odkázal na 
poslední zápis z dané komise z 03.06.2020. 

- informoval, že komise pro strategii a smart city upravila na základě první zpětné vazby z rady 
města „postup přístupu města ke strategickým rozvojovým plochám“. Upravený postup přijala 
rada města pouze částečně. S ohledem na to vznesl dotaz, jaký je tedy komplexní plán rady 
města v přístupu ke strategickým rozvojovým plochám, v jejich propojování s 
jednotlivými investičními záměry, s nástroji územně plánovací dokumentace a regulativy 
v daných lokalitách. 
→ H. Dvořáčková reagovala na dotaz ohledně Terminálu JIH - uvedla, že od všech majitelů 
pozemků se podařilo získat souhlasy, majetkoprávní vztahy se budou vypořádávat až poté, co 
rozhodne zastupitelstvo města v této věci v září/říjnu t.r. 
→ J. Nadrchal reagoval na dotaz ohledně přístupu ke strategickým rozvojovým plochám - 
uvedl, že vzniká ucelený materiál, který bude koncepčně řešit zástavbu ve městě a pravidla 
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investiční výstavby. S ohledem na to bude postup zpracovaný komisí pro strategii a smart city 
využit jako podklad k tomuto komplexnímu materiálu. 

 
 
Jan Procházka 

- doplnil informaci ke sběru hliníkového odpadu - Služby města Pardubic a.s. zpracují 
informativní článek, který nabídnou všem starostům městských obvodů k otištění. 

- dotázal se na stav projektu „Nadjezd Kyjevská“ a poděkoval za zahájení tohoto významného 
projektu. 
→ Reagoval P. Kvaš -  informoval, že výběrové řízení se velmi intenzivně připravuje, tak aby 
mohlo být neprodleně vypsáno (předloženo bude na mimořádné schůzi RmP dne 30.06.2020). 

 
 
Aleš Klose 

- vznesl dotaz, zda se plánuje další využití podzemních kontejnerů na tříděný odpad, které jsou 
nyní umístěny pouze na třídě Míru. 

- vznesl dotaz, zda se plánuje revitalizace Bělobranského náměstí, nábřeží Chrudimky a nábřeží 
Václava Havla. 
→ Reagoval M. Charvát: 
Nábřeží Václava Havla – oprava nábřeží bude řešena až poté, co náměstek Kvaš dořeší 
logistiku parkování v dané lokalitě.  
Nábřeží Chrudimky – oprava nábřeží v prostoru u Automatických mlýnů bude řešena v rámci 
projektu CPD. S opravou břehů město nepočítá, neboť se jedná o majetek Povodí Labe. 
Bělobranské náměstí – dle informací z MO Pardubice I existuje návrh úprav tohoto prostoru, 
bližší informace k tomuto záměru má V. Jirsa. 
Rozšíření podzemních kontejnerů – využití na třídě Míru bylo správné, otázkou je další možné 
využití např. na Bělobranském náměstí, zde počkáme, jaká bude koncepce představená  
V. Jirsou. 

 
 
Martin Kolovratník 

- k rekonstrukci nadjezdu Kyjevská doplnil informaci o financování ze strany státu –  na tuto akci 
je vyčleněno přibližně 250 mil. Kč. 

- doplnil informace k plánované rekonstrukci železničního uzlu. Jedná se o dvě na sebe 
navazující investiční akce – rekonstrukci uzlu samotného, tzn. nástupišť a kolejiště, jejíž 
součástí bude i výstavba lávky přes nádraží. Akce začne v létě letošního roku přípravnými 
pracemi a bude trvat do r. 2023. Druhá investiční akce je rekonstrukce historické budovy 
nádraží. Pokud bude zájem, požádá SŽDC, aby připravila na podzim t.r. pro zastupitele 
podrobnější prezentaci. 

 
 
Vojtěch Jirsa 

- doplnil informace k projektu úprav Bělobranského náměstí, Wernerova nábřeží a Kostelní 
ulice. Co se týče Bělobranského náměstí návrh nepočítá se stavebními úpravami, ale spíše  
s organizačními úpravami a změnou uspořádání parkování tak, aby se tento prostor stal více 
náměstím a méně parkovištěm. Co se týče Wernerova nábřeží je hotový návrh stavby a bude 
následovat zpracování dokumentace pro územní řízení. O tomto prostoru se bude jednat se 
zástupci Spolku pro Staré Město, který má určité výhrady, např. k počtu parkovacích míst a 
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výměně zábradlí kolem Císařského náhonu. Dále bude návrh projednán v příslušných komisích 
a doprojektován do dalších stupňů projektové dokumentace. V této souvislosti vznesl dotaz, 
zda již proběhla jednání ohledně vyhrazení parkovacích míst v parkovacím domě za Domem 
hudby, která by nahradila parkovací místa za budovou radnice. 
→ Reagoval M. Charvát, který potvrdil, že v této věci je na začátek července svoláno jednání. 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
Zasedání bylo ukončeno v 19:00 hodin.

 
 

 
 

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

                    primátor města 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é:        
 
 
Ivana  B ö h m o v á 
 
 
 
……………………………….. dne …………………………... 
 
 
 
Radek  H e j n ý 
 
 
 
……………………………….. dne …………………………... 
 
 
 
 
Jména jsou uváděna bez titulů 
 
Originál zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou být na 
webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1.  
V Pardubicích dne 24.06.2020 
Celkem 65 stran zápisu 
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Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační oddělení MmP 
 
 



 
Statutární město Pardubice 
Zastupitelstvo města Pardubic 

 
 
 

 
 
 
 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBIC Č.  ../2020, 

KTEROU SE ZRUŠUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA 
PARDUBIC Č. 40/99, O OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ ŘIDIČŮ TAXISLUŽBY 

NA ÚZEMÍ MĚSTA PARDUBIC 
 
Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne ….. 2020 usnesením č. Z/…/2020 usneslo 
vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 
 

Čl. 1 
Zrušovací ustanovení 

 
Obecně závazná vyhláška města Pardubic č. 40/99, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území 
města Pardubic ze dne 12.10.1999 se zrušuje.  

 
 

Čl. 2 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.7.2020. 
         

…………………........................................... …………………........................................... 
Ing. Martin Charvát Ing. Petr Kvaš 

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



 
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/00035/20  

ze dne 7. 2. 2020 
 
 
 

I. Smluvní strany 
 

 
1.    Statutární město Pardubice 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice 
IČO: 00274046 
DIČ: CZ00274046  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu: 326561/0100  
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
(dále jen „poskytovatel“) 

 
        a 
 
2. Rozvojový fond Pardubice a.s.  

se sídlem: třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 1822 
IČO:   25291408  
DIČ: CZ25291408  

  bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 115-3006750287/0100 
zastoupená: Mgr. Ondřejem Šebkem, místopředsedou představenstva                              
(dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 7.2.2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace č. D/00035/20, 
na základě níž poskytovatel poskytl příjemci dotaci z rozpočtu statutárního města Pardubice ve výši 
13,000.000,- Kč (dále jen „Smlouva o dotaci“). 

 
2. Dotace byla poskytnuta v souladu se Smlouvou o poskytování služeb obecně hospodářského zájmu 

(dále jen „Rámcová smlouva“) uzavřenou mezi poskytovatelem a příjemcem dne 29.12.2017, na 
základě níž poskytovatel pověřil příjemce výkonem služby obecně hospodářského zájmu, spočívající 
v provozováním multifunkční arény na adrese Sukova třída 1735, Pardubice, pro účely  pořádání 
kulturních, sportovních, společenských a jiných akcí, s cílem uspokojování potřeb obyvatelstva 
Pardubic v těchto vyjmenovaných oblastech (dále také „veřejná služba“). 

 
3. Dotace byla dle Smlouvy o dotaci poskytovatelem poskytnuta jakožto vyrovnávací platba, která náleží 

příjemci za výkon veřejné služby a která představuje rozdíl mezi prokazatelnými náklady a výnosy, 
které příjemci vzniknou v souvislosti s poskytováním veřejné služby při dodržování principu řádného 
hospodáře.  

 
4. Rozpočet výnosů a nákladů veřejné služby, z něhož se vychází při stanovení výše vyrovnávací platby 

pro následující kalendářní rok, je zpracováván podle účetních údajů analytických účtů nákladů a 
výnosů z předchozího uzavřeného účetního období. Příjemce požádal přípisem ze dne 2. 6. 2020 o 
navýšení vyrovnávací platby za období roku 2020, neboť vyšlo najevo, že plánované finanční zdroje 



 

původně stanovené pro rok 2020, vycházející z předchozího účetního období, byly podhodnoceny a 
nestačí k pokrytí všech režijních nákladů.  Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 1 Smlouvy o dotaci (dále jen „dodatek“).  

 
 

III. Předmět dodatku 
 
1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dotaci, který zní nově takto: 

 
„1.  Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci v souladu s Rámcovou smlouvou pro období roku 

2020 dotaci ve výši 21,000.000,- Kč (slovy: dvacetjedenmiliónůkorunčeských) jakožto vyrovnávací 
platbu určenou ke krytí rozdílu mezi výnosy a náklady veřejné služby vykonávané příjemcem.“   

 
2. Smluvní strany se dohodly, že částku ve výši 8,000.000,- Kč, o niž se dotace příjemce na základě tohoto 

dodatku navyšuje, poskytovatel poukáže bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
tohoto dodatku, a to ve dvou částech, o které se navýší třetí a čtvrtá splátka dotace dle původní 
dohody v ustanoveních čl. IV. odst. 3 písm. c) a d) Smlouvy o dotaci, která proto nově zní takto: 
 
„c) třetí splátka ve výši 6,990.000,- Kč je splatná do 30.9.2020, 
  d) čtvrtá splátka ve výši 6,990.000,- Kč je splatná do 30.11.2020.“  
 
 

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dotaci, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny a nadále 

účinná.  
 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění. 

 
3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle tento 

dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění tohoto dodatku poskytovatel 
bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li kontaktní údaj příjemce uveden přímo do registru smluv 
jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněna ani do tří měsíců od jeho uzavření, 

je následujícím dnem tento dodatek zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství  

(§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 
6. Smluvní strany se dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez podpisů. 
 
7. Tento dodatek je uzavřen ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 
 



 

8. Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 
byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
podpisy. 

 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
    za statutární město Pardubice za Rozvojový fond Pardubice a.s.  
         Ing. Martin Charvát                                                                                   Mgr. Ondřej Šebek  
           primátor města                                              místopředseda představenstva 
     
    
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: 
− předmět tohoto dodatku byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1438/2020 ze dne 18. 6.  

2020. 
− finanční prostředky pro rok 2020 byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1407/2020 ze 

dne 9. 6. 2020.     



Příloha návrhu usnesení č. 1        
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace  
č. D1734/00015/18 ze dne 28.2.2018 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
 Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“) 

 
2. Příjemce dotace: 
 Barocco sempre giovane o.p.s.,     
 sídlo: Sukova třída 1260, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,  
 IČ: 28813201,  
 číslo bankovního účtu: 242344658/0300,    
 zastoupen: Mgr. Josefem Krečmerem, ředitelem společnosti 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 28.2.2018 mezi sebou veřejnoprávní Smlouvu o poskytnutí dotace č. 

D1734/00015/18, na základě níž poskytovatel poskytnul příjemci dotaci z Programu podpory 
„Pardubičtí tahouni“ pro roky 2018, 2019 a 2020 v celkové výši 1.650.000, - Kč na realizaci projektu 
„Mezinárodní festival Pardubické hudební jaro“ v letech 2018, 2019 a 2020 (dále jen „Smlouva“). 
 

2. Z důvodu opatření přijatých orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí 
vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 dochází ze strany příjemce k nucenému odložení termínu 
projektu (nový termín od 1.9.2020 do 30.11.2020).  

 
3. Příjemce proto požádal poskytovatele o změny souvisejících sjednaných termínů týkajících se 

poskytnuté dotace pro období roku 2020 (termíny dosažení účelu a čerpání dotace, případného 
vrácení dotace a jejího vyúčtování). S ohledem na mimořádnou situaci poskytovatel žádosti vyhověl 
a smluvní strany v souladu s ustanovením čl. XI. bod 7. Smlouvy přistoupily k uzavření tohoto Dodatku 
č. 1 ke Smlouvě (dále jen „dodatek“).    

 
III. Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že text čl. V. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním: 

 
„Účelu dotace musí být dosaženo v případě projektu 2020 nejpozději do 31.12.2020.“  
 

2.  Smluvní strany se dohodly, že text čl. VI. odst. 1 písm. l) Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním: 
 

„l) předložit poskytovateli vyúčtování dotace pro projekt 2020, včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace, včetně dokumentace prokazující splnění povinnosti uvedené 
pod písm. t) tohoto odstavce smlouvy ve vztahu k projektu 2020 a včetně závěrečné zprávy o 
projektu 2020 dle osnovy uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to vše nejpozději do 31.12.2020.“ 

 



 

3. Smluvní strany se dohodly, že text čl. VII. odst. 2 se nahrazuje novým zněním, které zní:  
 

„Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu 2020 nejpozději do 31.12.2020.“ 
 

 
4. Smluvní strany se dohodly, že text čl. VII. odst. 4 se nahrazuje tímto novým zněním:   

 
„Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 
finanční částku bez odkladu vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2020 pro projekt 2020.“ 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že text čl. VII. odst. 5 se nahrazuje tímto novým zněním: 

 
„V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2020 pro projekt 2020.“ 
 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškerá ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají zachována a v platnosti.  
 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.   

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, 

je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.  
 

4. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno 
vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.  

 
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 

po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Mgr. Josef Krečmer 
           
        
 
 
Předmět Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/     
/2020 ze dne …… 
 

Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické oddělení odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 
 



Cíl SPRM Pořadí Indikátor
Správce 
měřítka

Měrná 
jednotka 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

vize 1 Počet obyvatel ORS počet 89 467 87 616 87 725 87 522 87 482 87 096 86 981 87 085

vize 2 Celková spokojenost – index spokojenosti občanů

ORS % x x x TIMUR 89,90% x Probíhá šetření 89,80%

vize 3 Míra nezaměstnanosti (rozdíl ČR mínus město Pardubice) ORS % 2,2 2,3 1,9 1,5 1,9 1,3 1 0,9
vize 4 Pořadí v indexu kriminality ORS pořadí 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
vize 5 Ekologická stopa OŽP Gha/osobu TIMUR zrušen zrušen

vize 6 Počet případů překročení mezních hodnot vybraných látek znečišťujících ovzduší za rok (pm10, nox, sox)

OŽP počet

PM10 - 33                                 
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                
SOX - 0

PM10 - 30                                 
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                
SOX - 0

PM10 - 20                                 
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                  
SOX - 0

PM10 - 16  x                              
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                  
SOX - 0

PM10 - 31  x                              
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                  
SOX - 0

PM10 - 12  x                              
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                  
SOX - 0

PM10 - 11  x                              
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                  
SOX - 0

vize 7 Podíl cest, které cestující vykonali za použití pěší, veřejné a cyklistické dopravy OHA % 65% x x x x x 67% x

vize 8 Počet návštěvníků největších sportovních a kulturních akcí pořádaných s přispěním města

OŠKS počet

VP: 25 000                                
ZP: 17 541                             
AP: 15 000                      
GFS: 4 946

VP:    29 000                        
ZP:      18 300                    
AP:     25 000               
GFS:  5 175

VP: 29.982                                
ZP: 17 541                             
AP: 15 000                      
GFS: 4 948

VP: 25000                                
ZP: 17 627                           
AP: 20 000                      
GFS: 5 217

VP: 23 000                                
ZP: 19 766                           
AP: 20 000                          
GFS: 4 874 

VP: 35 000                               
ZP: 23.309                           
AP: 25 000                          
GFS: 4 822 

VP: 39 000                               
ZP: 16 605                          
AP: 35 000                          
GFS: 5 284

vize 9 Ukazatel dluhové služby města EO % 2,43% 2,30% 1,97% 2,03% 13,91% 0,14% 0,27%
1.1. 10 Podíl vytříděného komunálního odpadu OŽP % 16,60% 16,90% 17,60% 19,20% 19,24% 21,63% 34,66% 45,98%

11 Snížení spotřeby energií ve veřejných budovách (objekty ZŠ, MŠ a administrativní budovy) ORS MWh/m2/rok 0,028 0,017
12 Objem prostředků z rozpočtu na energie (celkové náklady) ORS Mil. Kč/rok 85 23,9 25,9 25,5 23,8 32,8 39,4

1.3. 13 Plocha revitalizovaných veřejných prostranství OHA Ha (kumul) 0 0 20,4 23,3 26,64 26,88 28,22
1.4. 14 Plocha revitalizovaných ploch podél vodních ploch OHA Ha (kumul) 0 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 7,4

1.8. 15 Nárůst počtu bytů ve městě za kalendářní rok (v členění typově: rodinné domy, bytové domy)
OHA počet RD: 59         BD: 113 RD: 50         BD: 118 RD: 82          BD:129 RD: 76      BD: 62 RD: 87     BD: 255

ČSÚ nezveřijnilo dosud 
data pro celý rok 2019

2.1. 16 Procento plnění plánu městské mobility v daném roce ORS % x x x x x x x x
17 Podíl městské hromadné dopravy na osobní dopravě ve městě OD % 16% x x x x 22% x
18 Objem prostředků na MHD z rozpočtu města EO tis. Kč 146 300 146000 150000 152 865 158 779,20 166 903,50 184 683,20
19 Podíl výkonů bezemisní MHD na dopravních výkonech MHD OD % 41 40 41 41 42 43 46
20 Délka rekonstruovaných místních komunikací za účelem zlepšení bezbariérovosti a bezpečnosti OD km 11,827 12,352 13,29 13,91 26,575 37,68 38.78
21 Počet překonání bariér ve městě OD počet 0 2 4 7 15 10 2

2.5. 22 Délka evidovaných místních komunikací, cyklostezek a dalších opatření pro cyklisty

OD km

Cyklostezky : 66,5  
Cyklotrasy: 85,3  Klidové 
zóny: -                Opatření 
na komunikaci: 8,7

Cyklostezky : 71.7  
Cyklotrasy: 91,4 Klidové 
zóny: -                Opatření 
na komunikaci:9,2

Cyklostezky :78,2   
Cyklotrasy:92,2     
Klidové zóny:-                 
Opatření na komunikaci: 
9,2

Cyklostezky :78,5   
Cyklotrasy:92,6     Klidové 
zóny:-                 Opatření 
na komunikaci: 10,1

Cyklostezky :79,6   
Cyklotrasy:92,6     
Klidové zóny:-                 
Opatření na 
komunikaci: 10,3

Cyklostezky :82.6   
Cyklotrasy:95,1     
Klidové zóny:-                 
Opatření na 
komunikaci: 12,3

Cyklostezky :85.1   
Cyklotrasy:95,4     
Klidové zóny:- 0                
Opatření na 
komunikaci: 13,1

2.7. 23 Počet odbavených cestujících letiště Pardubice za kalendářní rok ORS počet 125 008 184 140 150 056 59 260 31 174 88 490 147 572 102  203

24 Počet hlavních zaměstnavatelů ve městě (nad 250 zaměstnanců) KP počet 28 31 32 32 34 35 34
25 Počet OSVČ v hlavní činnosti na 1000 obyvatel KP počet 181 179 180 180 184 183 183
26 Podíl ploch určených pro výrobu OHA % 30% 30% 30% 30% 30%

27 Příliv investic do Pardubic KP Mil. Kč
PZI: 1 500,85                           
PTI: 332,521 PTI: 1474,91 PTI: 591,74 zrušen zrušen

28 Počet absolventů VŠ v technických oborech KP počet 938 879 947 875 813 714 694
29 Výměra revitalizovaných brownfieldů ORS Ha 0 0 0 0 0 0 0
30 Procento plnění koncepce revitalizace brovnfieldů ORS % x x 0 0 0 0 0 0

3.3. 31 Objem prostředků z rozpočtu na bezpečnost EO tis. Kč 54 995,60 67 198,80 77 986,70 82189,1 90025,86 91 135,42 90 333,12
32 Počet znevýhodněných osob zaměstnaných v sociální ekonomice podporované městem OSV počet 43 42 149 112 10 11
33 Počet sociálních bytů OSV počet 560 596 620 670 693 705 744
34 Objem prostředků z rozpočtu na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit EO tis. Kč 190 888,50 114561,1 108362,1 270461,4 306384,3 435 601,27 284 365,42
35 Procento plnění koncepce rozvoje kultury a umění města Pardubice OŠKS % x x x x x x 12% 27%

404403,7 443 952,89 417 133,38
37 Procento plnění akčního plánu v daném roce ORS % x x x 74% 29% 39% 57% 41%

38 Spokojenost občanů s fungováním magistrátu/MO

KT % x x x TIMUR

Dostupnost služeb: 7,9 
prostředí úřadu: 7,7 
technické vybavení 
úřadu: 8,1 čekací doba 
5,9 rychlost obsluhy: 6,1 
doba vyřízení: 6,2 x Probíhá šetření

Dostupnost služeb: 7,3 
prostředí úřadu: 7,7 
technické vybavení 
úřadu: 7,4 čekací doba 
5,9 rychlost obsluhy: 
6,0 doba vyřízení: 6,0

39 Hodnota majetku města EO mil. Kč 14 644 15242 15652 15864 16215 16 745 17 389
40 Přebytek hospodaření běžného účtu EO tis. Kč 68 424 -8 553 34864 81942,8 29934,58 -192 472,65 -98 802,96
41 Počet velkých akcí státu a kraje realizovaných na území města ORS počet 0 0 0 4 1 0 0
42 Objem prostředků státu a kraje investovaných do velkých akcí na území města za rok ORS tis. Kč 0 0 0 20 568 160 849 0 0

43 Počet nepřijatých dětí do MŠ OŠKS počet
MŠ: 395                                      
PZ: 0 MŠ:174,    PZ:0 MŠ:37         PZ:0 MŠ: 55   PZ:0 MŠ: 116  PZ: 0 MŠ: 127  PZ: 0 MŠ: 119 PZ: 0

44 Průměrný počet žáků ve třídě ZŠ OŠKS počet žáků 23 23 23 24 25 25 25
45 Objem prostředků z rozpočtu na vzdělávání EO tis. Kč 122 859,40 138543,8 206257,6 165766,8 196824,7 377 927,15 149 244,83
46 Procento plnění Komunitního plánu sociálních služeb OSV % 70% 75% 80% 85% 85% 85% 86%
47 Objem prostředků z rozpočtu na sociální oblast EO tis. Kč 41 924,30 86483,6 129104,1 129562,9 143386,3 187 462,19 72 352,86

48 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ročně

OŠKS počet

PH: 57 343  
PP: 131 
630

PH:62 191      
PP:138227       

PH: není k dispozici      
PP:není k dispozici

PH: 65453     
PP:151672

PH: 73 772              
PP: 168 543  

PH: 73 876              
PP: 172 952

PH: 77 201              
PP: 175 147

49 Návštěvnost referenčních míst cestovního ruchu

OŠKS počet

Zámek: 60 657                      
Zelená brána: 15 858 
Aquacentrum: 452 000  
Loď Arnošt: 8 227  
Závodiště:                              
ČEZ Aréna: 403 000

Zámek: 102 307                      
Zelená brána: 14571 (od 
4/2014 - rekonstrukce) 
Aquacentrum:   450 000                      
Loď Arnošt: 8 240  
Závodiště:   98 800                           
ČEZ Aréna: údaj není k 
dispozici

Zámek:     92 762              
Zelená brána: 16 545                  
Aquacentrum:  483497                         
Loď Arnošt: 8 730  
Závodiště: 152 000                           
ČEZ Aréna: 359 500

Zámek:     110 210          
Zelená brána: 15639                  
Aquacentrum:  460093                                   
Loď Arnošt: 8 990  
Závodiště: 170100                           
Tipsport Aréna: 374 531

Zámek:     136 153         
Zelená brána: cca 16 
000                  
Aquacentrum:      486 
242                                 
Loď Arnošt:  9 100  
Závodiště: 175 000                    
Tipsport Aréna: 306 
120

Zámek:     103 613          
Zelená brána: cca 12 
000                  
Aquacentrum:      439 
677                               
Loď Arnošt:  9 330  
Závodiště: 170 100                    
Tipsport Aréna: 386 
264.

Zámek:     44 753          
Zelená brána:             13 
051                  
Aquacentrum:         509 
948                                  
Loď Arnošt:   9 410  
Závodiště: 179 000                    
Tipsport Aréna:       301 
697 

50 Počet vydaných tiskových zpráv  KP počet 261 235 298 258 246 204 194
51 Počet realizovaných projektů města v rámci ITI ORS počet x x 0 0 0 0 13 5
52 Finanční objem realizovaných projektů města v rámci ITI ORS mil. Kč x x 0 0 0 0 211 469 122 100
53 Počet realizovaných projektů města z nenárokových dotací mimo ITI ORS počet 0 18 4 4 8 17
54 Finanční objem realizovaných projektů města z nenárokových dotací mimo ITI ORS mil. Kč 0 208,54 205,68 183 341 8 959 253 627

55 Procento vzešlých ztrát z chybných procesů při realizaci a přípravě projektů ORS %
Projekty: 10                             
ZŘ: 0 Projekty: 0   ZŘ=0 Projekty: 0  ZŘ=0 Projekty: 0   ZŘ=0 Projekty: 0   ZŘ=0 Projekty: 0   ZŘ=0 Projekty: 0   ZŘ=0

Legenda: rok 2015 2016 2017 2018 2019
indikátor plněn 27 26 19 21 25
indikátor plněn částečně 12 7 15 16 17
indikátor monitorujeme 6 11 10 11 9  
indikátor s delší periodou vyhodnocování než 1 rok 7 3 5 3 2
změna metodiky výpočtu v průběhu několikaletého měření 2 7 2 2 0
indikátor zrušen 2 2 2

správce měřítka červeně = přesun správce měřítka v rámci aktualizace SPRM

*tyto indikátory byly aktualizovány v rámci aktualizace SPRM, jejich nové znění schváleno v ZmP 01/2018, resp. indikátor znovuzařazen po jednání ŘS   

311 093,30 293 644,80 302 309,40 400483,836 Objem prostředků z rozpočtu na fungování VS EO tis. Kč 369 602,50
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Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru **

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

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

rozpracováno

Souvisí se splavněním Labe do Pardubic. Aktivita probíhá.
3.1.,4.4./22,25,
2

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

rozpracováno Probíhá jednání na Ministerstvu obrany (podmíněno rozhodnutím o dalším 
rozvoji letiště).

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

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

plněno
OHA: Práce na novém ÚP probíhají, na základě veřejného projednání 
vyhodnocovány připomínky a námitky, v roce 2020 bude nutné opakované 
veřejné projednání, následně bude předloženo ZM. 3.1./24,25

4 A.2.2.4
Vytipovat nové lokality pro podnikatelské zóny především pro terciální sféru např. 
služby, obchod apod. (Jesničánky, Nemošice, Staročensko…) 2013 - KP, OHA

plněno
OHA: V ÚP vytipovány nové lokality, práce na novém ÚP probíhají, v rámci 
funkčních ploch smíšených lze umisťovat  i podnikatelské záměry pro terciální 
sféru. 3.1./23,24

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

zástupci města v 
představenstvu, 
FSaKS

plněno průběžně  

Střednědobé koncepce, resp. investiční plány jsou součástí výroční zprávy každé 
společnosti. Zásadní rozvojové investice/zásadní akcionářská rozhodnutí s 
dopadem na budoucnost firmy jako celku mají vždy oporu v 
příslušném/předchozím  schvalovacím usnesení ZmP (terminál letiště EBA, 
vstup majoritního akcionáře do HC, investice do modernizace MFA apod.).   4.3./38,39,9

Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru 

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

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

návrh na vyřazení

KT: V předchozím SPRM tento úkol souvisel s úkolem "Zajistit realizaci 
univerzální správní budovy", což v dohledné době není reálné. Údržba i 
případná optimalizace personálního využití budov se provádí průběžně/v 
případě potřeby a proto  tedy není nutné tento úkol sledovat a vést ho v 
evidenci Akčního plánu -  navrhujeme jeho vyřazení. 4.1./34,35

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

návrh na vyřazení

KT: Na podzim 2019 byla zastupitelstvem schválena novelizace Statutu města, 
který upravuje kompetence města/magistrátu a městských obvodů. Jiné 
(rozsáhlejší) formy "optimalizace systému městské veřejné správy" jsou otázkou 
dalšího politického konsensu. Navrhujeme vyřazení úkolu z evidence. 4.1./34,35

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

splněno/k vyřazení

OIT + KT: Projekt odstartoval v roce 2012, kdy byl jako první městský obvod do 
IT správy zařazen ÚMO 5 a ÚMO 6. Dále následovalo: 06/2013 - ÚMO 7, 
11/2013 - ÚMO 2, 03/2014 - ÚMO 4. V rámci konsolidace IT je tedy sjednocena 
správa IT na ÚMO 2, 4, 5, 6, 7 a MP Pardubice.  V r. 2017  implementována IP 
telefonie na všech ÚMO. V r. 2019 bylo schváleno zařazení ÚMO 1 a ÚMO3 do 
IT správy, od 1.1.2020 jsou oba uvedené obvody pod správou OIT, z pohledu 
OIT je tímto akce naplněna. Úkol splněn - k vyřazení.

4.1./34

A. Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly

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



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

splněno/k vyřazení

OIT + KT: 2013 - nasazení systému na optimalizaci tisku - UNIFLOW. V tuto chvíli 
jsou do Uniflow zapojeny všechny síťové tiskárny (včetně konsolidovaných 
UMO) a OIT je schopno generovat statistiky tisku. V r. 2017 proběhla podrobná 
analýza rozmístění tiskáren a multifunkčních zařízení s následnou optimalizací. 
Repase PC na hranici životního cyklu pomocí doplnění SSD disků. Funguje i 
elektronický nástroj pro jednání RmP a ZmP. Úkol splněn - k vyřazení. 4.1.,4.3./34, 

38,39

5 B.1.6.2 Rozhodnout o struktuře a způsobu fungování metropolitní sítě 2013 - 2014
RmP, ZmP, vedení 
města nebylo rozhodnuto nebylo rozhodnuto 4.1./34

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

splněno/k vyřazení

OIT + KT: Jedná se o kontinuální cíl. Komunikace se zástupci UPCE a KrÚ 
Pardubice je nadále aktivní. S Krajským úřadem sdílíme komunikační  
infrastrukturu v rámci budování kamerového systému městské policie. V r. 2017 
došlo k rozšíření  smlouvy s UPce o poskytování připojení infrastruktury CESNET 
pro VČD a SmP. V r. 2019 bylo realizováno napojení MMP do CMS2 
prostřednictvím krajského konektoru. Obecně se jedná o průběžný cíl (který 
není potřeba vyhodnocovat v Akčním plánu), ale z pohledu původního SPRM 
(2007 - 2014) je úkol splněn - k vyřazení. 4.4./41,2

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

splněno/k vyřazení

KT+OIT:  V r. 2017 pracovalo Call centrum v pilotním provozu. V r. 2018 OIT 
předalo Call centrum do ostrého provozu. KT: v roce 2019 proběhlo 
vyhodnocení fungování. Call centrum je vybudováno a funguje = úkol je splněn - 
k vyřazení. 4.1./34,2

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

splněno/k vyřazení

OIT: V důsledku legislativních změn se formuláře průběžně aktualizují. V r.2019 
bylo započato se sběrem podkladů pro pilotní formulář VFP na novém 
formulářové systému GINIS Portál občana. Původní formulářový systém 
implementovaný v r.2014 bude v roce 2020 odstaven. Úkol splněn - k vyřazení. 4.1./34,2

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

rozpracováno

V roce 2020 a 2021 bude probíhat projekt na modernizaci systému EOC v MHD 
v Pardubicích. Dojde k výměně technologie odbavení a k výměně Pardubické 
karty za novou kartu ve standardu Desfire EV1 s architekturou MAP, 
kompatibilní s kartami Českých drah. Dále dojde k propojení karetních systému 
s krajsou VLD a kartami IREDO. 4.7./48,2

10 B.2.1.4 Zpracovat koncepci prorodinné politiky na území města 2013 - OSV

plněno Komise pro rodinu se zabývá analýzou a  hodnocením všech koncepčních 
materiálů přijatých městem (průřezově ve všech oblastech fungování města), 
které by se mohly dotýkat prorodinných opatřeních. 4.6./46,2

11 B.3.1.1 Zpracovat koncepci školství města Pardubic (analýza současného stavu) 2013 OŠKS
Rozpracováno V roce 2019 zpracována analytická číst Koncepce rozvoje školství, v roce bude 

ještě návrhová část. Připraveno pro schválení ZmP říjen 2020. 4.5./42,43, 44,2

12 B.3.1.4

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

průběžně plněno intenzivně probíhá v rámci ORP Pardubice - MAP II (Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání v ORP Pardubice) 4.5./2

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

průběžně plněno

společně  OMI, schvalování investiních záměrů, OMI nárokuje v rozpočtu s 
různým stupněm pokrytí, existuje analýza stavu a potřeb školních kuchyní, 
školních hřišť, rozpracovány tělocvičny a nutné rekonstrukce. V rámci 
městského majetku vždy diskutováno o případném využití pro možné využití, 
podobně i pozemky města. 4.5./44,2

14 B.4.3.1

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

rozpracováno

OHA: Spolupracuje s OŠKS na zmapování vhodných míst pro rozvoj ve veřejném 
prostoru s potenciálem kulturního využití, využití objektů např.:  Automatických 
Mlýnů - umístění polytechnických dílen, Galerie ; Telgrafie - prověřování 
možnosti využití budovy pro školství. OŠKS: Společně s OHA zahájena práce na 
zpacování mapy a dalších krocích. 3.5.,4.7./32,2,8



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

rozpracováno
OMI: PD zpracovaná v r.2015, opakovaně žádáno o přidělení finančních 
prostředků na realizaci. OŠKS: Koncepce schválena v červnu 2018. Průběžně 
plněno v rámci Programu podpory sportu. 3.5./32,2

16 B.4.5.2 Postupné dobudování zázemí sportovního areálu v Ohrazenicích 2014 - OŠKS, OMI rozpracováno
OMI: PD zpracovaná v r.2015, opakovaně žádáno o přidělení finančních 
prostředků na realizaci. 3.5./32,2

17 B.4.5.3 Rekonstrukce sportovního areálu Na Dukle (MAS, basketbalová hala…) 2014 - OŠKS, OMI

plněno průběžně  
NAVRŽENO 

VYŘADIT A DÁLE  
SLEDOVAT 

VÝHRADNĚ NOVÉM 
STRATEGICKÉM 

PLÁNU

Dne 23. ledna 2020 schválilo ZmP návrh dalšího postupu v PROJEKTU  DUKLA 
SPORTOVNÍ. Cílem usnesení bylo aktivovat projekční práce na multifunkční 
hale, a posílit tak dotační potenciál pro jednotlivé etapy, resp. jednotlivé 
samostatné funkční celky patřící do PROJEKTU DUKLA SPORTOVNÍ. Funční celky 
PROJEKTU jsou 1. rekonstrukce stávající haly, dvorana a parter, 2. atletická hala, 
3. multifunkční hala, 4. rekonstrukce atletické tribuny vč. valů, 5. víceúčelová 
hala. OMI: Rekonstrukce plánována v připravovaném projektu (OHA, ORS) 
Dukla sportovní. OŠKS: v rámci projektového řízení projekt Dukla sportovní, 
vede ORS. 3.5./32,2

18 B.5.2.3
Zajistit instalaci jednotlivých prvků zpracovaného navigačního a informačního 
systému po městě 2013 - 2014 KP, OŠKS, OHA plněno OHA: Probíhá průběžně doplňování. 4.7.,1.4./47,48

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

plněno

OD: Napojení Tesly i KN řešeno v přípravě projektu Rekonstrukce Mostu M117 
Kyjevský nadjezd, Informativní zpráva o stavu příprav v ZmP 29.4.2020; OHA: V 
ÚP vymezen koridor pro řešení dopravní situace v daném místě, zpracována 
Územní studie, která řeší napojení jak areálu Tesla, tak nové napojení areálu 
nemocnice. 2.4./19,20

Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru 

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

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

Akce probíhá, finanční krytí z části ITI, VAK a město. V roce 2020 by mělo 
proběhnout zadávací řízení a roce 2022 by mělo dojít k napojení na kanalizační 
soustavu VAK.   2

2 C.3.1.3 Zpracovat projekty veřejně zelených ploch ve městě

3 C.3.1.3.2 Park na Vinici - Stará vojenská plovárna 2013 - OHA, OMI

plněno

OHA: Revitalizace parku Stará vojenská plovárna je dopracována do DPS. 
Projekt je připraven k realizaci. OMI: V roce 2018 byla dokončena investiční 
akce "Vinice - stará vojenská plovárna - I. etapa". V roce 2019 nebyla žádná 
investiční akce realizována. 1.4./13,2

4 C.3.1.3.3 Rekreační využíti řeky Labe 2013 - OHA, OMI

plněno

OHA: Proběhla komunikace s veřejností na toto téma. Byla zpracována ÚS Pravý 
břeh Labe, která navrhuje využít potenciálu pravého břehu Labe. Dále byla 
pořízena Studie rekreační plavby - vytipovány místa pro kotvení, dále bude 
jednáno s Povodím Labe a Ředitelstvím vodních cest. OMI: OMI obdrží zadání. 1.4.,1.5./13, 2, 

5 C.3.1.3.4 Rekeační využití řeky Chrudimka 2013 - OHA, OMI

plněno

OHA: Projekt  Náhrdelník Chrudimky byl zpracován do stupně DPS (OMI). 
Proběhla realizace komunikační sítě - sdílené stezky pro cyklisty a chodce, nové 
pěší trasy, veřejné osvětlení, plánuje se doplnění území o mobiliář. Z projektu 
nebyly realizovány přístupy k řece - schody v březích a mola.  OHA zpracovalo 
jednoduchou vyhledávací studii prostupnosti nivy Chrudimky do Hostovic - 
podklad pro projekt cyklostezky nivou Chrudimky do Hostovic. OMI: 
zrealizovalo v roce 2019 investiční akci "Náhrdelník Chrudimky". 1.4.,1.5./13, 2

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

plněno

OHA zpracoval návrh koncepce lesů města Pardubic. Proběhla revitalizace 
Dukelského lesa. MO III řeší  Studánecký les. Probíhají zásahy v lese 
Studáneckém a Svítkovském ke zvýšení rekreačního potenciálu. OHA zpracoval 
návrh mobiliáře do Studáneckého lesa, podle kterého SmP mobiliář vyrobily a 
rozmístily. V roce 2019 pořízena studie na revitalizaci Nemošického lesa. OŽP:  1.4.,1.5./13, 2

C. Životní prostředí a bydlení



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

Navrženo k vyřazení 
z evidence

OMI: Analýza stávajícího stavu bytového fondu je obsažena v podkladových 
materiálech pro tvorbu Strategie bydlení pro město Pardubice - Akční plán pro 
rok 2020, položka č. 61. Tento dokument bude obsahovat i doporučené počty 
bytových jednotek ve vlastnictví města. 4.3./38,39

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

Navrženo k vyřazení 
z evidence

OMI: V průběhu roku 2020 bude dokončena Strategie bydlení pro město 
Pardubice - viz Akční plán 2020, položka č. 61. Dokument obsahuje doporučení, 
zohledňující sociální aspekty a předpokládanou demografickou křivku 
obyvatelstva ve vazbě k bydlení.

3.4.,4.3./31, 
38,39

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

OHA, zpracovatel 
nového ÚP

plněno

OHA: Probíhá v rámci prací na ÚP. Aktuálnost studií je průběžně prověřována, i 
vzhledem k naplněnosti rozvojových ploch. Již proběhly aktualizace některých 
studií a další se připravují. V návaznosti na nový ÚP budou dále prověřovány 
nové lokality. 3.2./1,2,27, 28

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

OHA, zpracovatel 
nového ÚP

plněno

OHA: Probíhá v rámci prací na ÚP. Aktuálnost studií je průběžně prověřována, i 
vzhledem k naplněnosti rozvojových ploch. Již proběhly aktualizace některých 
studií a další se připravují. V návaznosti na nový ÚP budou dále prověřovány 
nové lokality. 3.2./1,2,27, 28

11 C.5.3.1 Regenerace panelového sídliště Karlovina 2008 - 2013 městské obvody

Původní program 
RPS je již hotov, 

navrženo k vyřazení 
z evidence Další etapy projektu řešeny v rámci nových akčních plánů, sledování je tak 

duplicitní, návrh na vyřazení z tohoto systému sledování. 1.4./13,2

12 C.5.3.2 Regenerace panelového sídliště Závodu míru 2008 - 2013 městské obvody

plněno průběžně  
NAVRŽENO 

VYŘADIT A DÁLE  
SLEDOVAT 

VÝHRADNĚ NOVÉM 
STRATEGICKÉM 

PLÁNU
Další etapy projektu řešeny v rámci nových akčních plánů, sledování je tak 
duplicitní, návrh na vyřazení z tohoto systému sledování. 1.4./13,2

13 C.5.3.3 Regenerace panelového sídliště Polabiny - Pravý břeh Labe 2008 - 2013 městské obvody

plněno průběžně  
NAVRŽENO 

VYŘADIT A DÁLE  
SLEDOVAT 

VÝHRADNĚ NOVÉM 
STRATEGICKÉM 

PLÁNU
Další etapy projektu řešeny v rámci nových akčních plánů, sledování je tak 
duplicitní, návrh na vyřazení z tohoto systému sledování. 1.4./13,2

14 C.5.3.4 Regenerace panelového sídliště Dubina 2008 - 2013 městské obvody

plněno průběžně  
NAVRŽENO 

VYŘADIT A DÁLE  
SLEDOVAT 

VÝHRADNĚ NOVÉM 
STRATEGICKÉM 

PLÁNU
Další etapy projektu řešeny v rámci nových akčních plánů, sledování je tak 
duplicitní, návrh na vyřazení z tohoto systému sledování. 1.4./13,2

15 C.5.3.5 Regenerace panelového sidliště Černá za Bory 2008 - 2013 městské obvody

plněno průběžně  
NAVRŽENO 

VYŘADIT A DÁLE  
SLEDOVAT 

VÝHRADNĚ NOVÉM 
STRATEGICKÉM 

PLÁNU

Další etapy projektu řešeny v rámci nových akčních plánů, sledování je tak 
duplicitní, návrh na vyřazení z tohoto systému sledování. Ve vazbě na finanční 
prostředky původní program neaktualizován a není přepoklad získání dotace. 1.4./13,2



Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru  

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

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

OHA:  Z hlediska ÚPD rozvoji infrastruktury nic nebrání. OHA pořídil vyhledávací 
studii na (silniční) západní tangentu města, která by měla napojit také letiště. 3.1.,4.4./40,41

2 D.1.2
Podporovat splavnění Labe do Pardubic a vybudování říčního přístavu na Labi včetně 
jeho dopravního napojení průběžně vedení města rozpracováno Trvalá priorita města, poslední překážkou je plavební komora v Přelouči. 

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

3 D.1.3

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

Navrženo k vyřazení 
z evidence

Na tuto aktivitu město vliv. Navrhujeme k vyřazení z evidence.
2.1.,4.4./15,40,
41

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

plněno

OHA úzce spolupracuje se zpracovatelem nového územního plánu. Ten v rámci 
zpracování provedl revizi (racionalizaci) návrhové komunikační sítě . Pro 
informovanost ZM OHA organizuje  pracovní zasedání pro zastupitele se 
zpracovatelem ÚP. Dopravní koncept nového ÚP byl představen i na Komisi pro 
dopravu.

2.1./15, celý 
pilíř 2, MI 6,7…

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

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

6 D.2.2 Vytvořit podmínky a usilovat o urychlené vybudování severovýchodní tangenty průběžně vedení, města, OD rozpracováno Aktivita probíhá.
2.1,2.3.,4.4./40,
41,6

7 D.2.3

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

rozpracováno Aktivita probíhá.

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

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

rozpracováno Aktivita probíhá.
2.6./6,7

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

OD: Zprovozněno záchytné parkoviště v kasárnách TGM. OHA: schválen 
projektový záměr, založen projektový tým. 2.6./6,7

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

splněno

OD: Lokalizační studie parkovacích domů zpracována. OHA vytipoval lokality ve 
městě, které by z urbanistického hlediska mohly sloužit koncentrovanému 
parkování. Studii je třeba dopracovat a posoudit lokality také z hlediska 
dopravně - inženýrského (zejména otázku dopravního napojení. Bude zřejmě 
řešeno v rámci projektového týmu doprava v klidu (viz bod 3.2.2). Nyní 
prověřováno zkapacitnění konkrétního plošného parkoviště při ul. Arnošta z 
Pardubic. Byla prověřena lokalita v ulici Mezi Mosty. Aktuálně probíhá příprava 
zadání výběrového řízení na zhotovitele návrhu stavby parkovacích domů v 
ulicích Mezi Mosty a U Stadionu. 2.6./6,7

12 D.3.3.1
Vypracovat dlouhodobý plán hospodaření s vozovkou (plán rekonstrukce a oprav 
městských komunikací) 2013 OD, UMO plněno Aktivita probíhá. 2.1./15

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

plněno průběžně OMI: Opravy komunikací probíhají průběžně na základě požadavků jednotlivých 
MO případně OD. 2.1./15

14 D.4.1.1 Optimalizovat sítě MHD 2014 - DpmP, OD rozpracováno
Pravidelně prochází systém MHD optimalizačními procedůrami, naposledy 
proběhl velký optimaliztační projekt v roce 2017-2018. 2.2./16,17, 18

D. Doprava



15 D.4.1.2

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

rozpracováno V současné době má tato stavba vydané územní rozhodnutí a je zaregistrována 
pro dotaci z OPDII. 2.2./16,17, 18

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

rozpracováno

V roce 2020 a 2021 bude probíhat projekt na modernizaci systému EOC v MHD 
v Pardubicích. Dojde k výměně technologie odbavení a k výměně Pardubické 
karty za novou kartu ve standardu Desfire EV1 s architekturou MAP, 
kompatibilní s kartami Českých drah. Dále dojde k propojení karetních systému 
s krajsou VLD a kartami IREDO. 2.2./16,17, 18

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

rozpracováno Preference MHD je zahrnuta do projektu na Inteligentní řízení dopravy a v 
současné době se již realizuje, jako součást této zakázky.

2.2.,2.3./16,17, 
18

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

rozpracováno
Kamerový systém je zrealizován, monitoring dopravy taktéž a na dopravní 
ústřednu je vyhlášeno výběrové řízení včetně centrálního dopravního 
dispečinku. 2.3./6,7

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

plněno 
OD: Opravy probíhají. OHA pořídil akční plán ParduBIKE2018. RmP 30.3.2015 
schválila projektový záměr. Materiál sumarizuje veškeré připravované akce v 
oblasti budování infrastruktury pro cyklisty a nastavuje realistický plán 
postupné přípravy a realizace. V 2019 proběhla aktualizace 2.5./21

** Stav dle komentáře odboru = splněno (dokončeno)/splněno částečně (akce pokračuje, je rozpracovaná)/ nesplněno (akce nezačala, je zrušena)/popř. je navržena k vyřazení z evidence



Příloha č. 1 usnesení č. 1
Návrh dotace z Programu podpory sportu pro rok 2020 nad 50 tis. Kč v kompetenci Zastupitelstva města Pardubic

De
minimis celkem z toho Pce

1 CzechTri K. Team, z.s. 2308070 ne 42 22 28 100 Kč 70 800 Kč 98 900 Kč

* vztahuje se pouze k dotačnímu titulu spolková činnost mládeže

Významní 
sportovci

Celkem 
dotaceč. Subjekt IČO

Počet mládeže* Spolková činn. 
mládeže

Provoz 
sportovišť

Výkonnostní 
sport



Příloha č. 1 usnesení 

Memorandum o spolupráci 
 při rozvoji regionální fotbalové akademie 

 

 

Pardubický kraj      
se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

IČO: 70892822      

zastoupený JUDr. Martin Netolickým, Ph.D., hejtmanem  

 

(dále „Kraj“)    

   

Statutární město Pardubice 
se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

IČO: 00274046 

zastoupeno Ing. Martinem Charvátem, primátorem  

 

(dále „Město“) 

 

Fotbalová asociace České republiky  
se sídlem: Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6, Strahov 

IČO: 00406741 

zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1066 

zastoupena Ing. Martinem Malíkem, předsedou, a Romanem Berbrem, místopředsedou 

 

(dále „FAČR“) 

 

Nadační fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje 
se sídlem 17. listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

IČO: 05092302 

zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl N, vložka 429 

zastoupený Vladimírem Pitterem, předsedou správní rady, a Mgr. Jindřichem Novotným, 

místopředsedou správní rady 

 

(dále „NF RFA“) 

 

 

uzavírají 

 

toto Memorandum o spolupráci při rozvoji regionální fotbalové akademie (dále jen „Memorandum“) 

jako svobodný výraz vůle zúčastněných stran prohlubovat vzájemný vztah. Cílem Memoranda je 

prohloubení vzájemné spolupráce k prosazování společných zájmů v oblasti podpory činnosti 

mládežnické regionální fotbalové akademie Pardubického kraje organizované FAČR.  
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Čl. I. 
Principy spolupráce 
 

1. Vzájemná spolupráce k prosazování společných zájmů Kraje, Města, FAČR a NF RFA bude 

na základě tohoto Memoranda zaměřena zejména na tyto činnosti: 

a) realizace programů a podpory výchovy elitní fotbalové mládeže jako jedné z důležitých 

složek prevence sociálně patologických jevů ve společnosti s přímým zaměřením na 

věkovou kategorii 12 – 15 let, 

b) propagace mládežnického fotbalu v rámci Kraje a Města, 

c) spolupráce a podpora fotbalové mládeže při vzdělávacích a výchovných programech, 

d) vzájemná propagace při konání akcí pořádaných FAČR a NF RFA.  

 

2. Kraj k naplnění tohoto Memoranda přispěje následujícími činnostmi: 

a) poskytnutím organizační a ekonomické podpory,   

b) spoluprací s dalšími orgány veřejné a státní správy a jejich organizačními složkami, 

c) propagací projektu regionální akademie na webových stránkách Kraje a v regionálních 

médiích Kraje. 

 

3. Město k naplnění tohoto Memoranda přispěje následujícími činnostmi:  

a) spoluprací s dalšími orgány veřejné a státní správy a jejich organizačními složkami, 

b) propagací projektu regionální akademie na webových stránkách Města a v regionálních 

médiích, 

c) zajištěním podmínek pro školní výuku ve školském zařízení zřízeným Městem. 

 

4. FAČR a NF RFA k naplnění tohoto Memoranda přispějí následujícími činnostmi: 

a) organizací pravidelných akcí ve fotbale i vzdělávacích programů na městské, regionální 

i meziregionální úrovni, 

b) realizací programů na zvýšení zájmu mládeže o pravidelnou sportovní a vzdělávací činnost 

ve fotbalových oddílech na území Města a Kraje, 

c) na shromáždění i akce, které se budou týkat projektu regionálních akademií, budou zváni 

zástupci Kraje a Města, 
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d) oficiální logo Kraje a Města bude umístěno na webových stránkách FAČR, stejně tak i 

v tištěných a elektronických médiích vydávaných při příležitosti konání akcí pořádaných 

FAČR a NF RFA souvisejících s regionální fotbalovou akademií. 

 

5. Spolupráce podle tohoto Memoranda není časově omezena. 

6. Strany Memoranda zahájí po uzavření Memoranda jednání o smlouvách, kterými budou 

konkretizována jednotlivá plnění předpokládaná v tomto Memorandu.  

 
Čl. II. 

Pravidla finanční podpory 
 

1. Předpokládanou součástí vzájemné spolupráce stran Memoranda je i finanční podpora 

činnosti mládežnické regionální fotbalové akademie, a to prostřednictvím NF RFA. 

2. Finanční podpora od Kraje a Města bude realizována formou poskytnutí dotace 

k předpokládanému termínu do 30. 6. příslušného kalendářního roku, a to na základě žádosti 

o poskytnutí finanční podpory předložené NF RFA příslušné straně tohoto Memoranda 

nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku a za podmínky schválení poskytnutí této 

dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí kompetentním orgánem Kraje a 

Města. 

3. Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně jejího účelu a její výše v konkrétním kalendářním roce 

je ze strany Města v kompetenci zastupitelstva Města, resp. rady Města. 

4. Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně jejího účelu a její výše v konkrétním kalendářním roce 

je ze strany Kraje v kompetenci zastupitelstva Kraje, resp. Rady Kraje. 

5. Finanční podpora od FAČR je realizována přímo ve prospěch činnosti mládežnické regionální 

fotbalové akademie. 

 

Čl. III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Strany Memoranda berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto Memoranda je vyžadováno 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
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Zaslání Memoranda do registru smluv zajistí Město bez zbytečného odkladu po podpisu 

poslední ze stran Memoranda.   

 

2. Strany Memoranda se dohodly, že uzavřením tohoto Memoranda bez dalšího zaniká 

„Memorandum o spolupráci“ ze dne 13. 1. 2016, ve znění jeho Dodatku č. 1 ze dne 

23. 6. 2016, a to ke dni nabytí účinnosti tohoto Memoranda. 

3. Memorandum je možné po vzájemné dohodě zúčastněných stran podle potřeby měnit nebo 

doplňovat formou písemných dodatků. 

4. Memorandum je možné písemně vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta 

začíná plynout prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla výpověď 

doručena poslední ze smluvních stran. 

5. Memorandum se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po jednom vyhotovení. 

6. Pro vyloučení všech pochybností strany Memoranda shodně prohlašují, že na základě tohoto 

Memoranda nevzniká závazek k poskytnutí finanční podpory (dotace) předvídané v čl. II. 

odst. 1 a 2, a to žádné ze stran tohoto Memoranda.  

 

Doložka platnosti právního jednání podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

O schválení Memoranda rozhodlo Zastupitelstvo Pardubického kraje usnesením č. 

……………… ze dne ………… 

 

Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
O schválení Memoranda rozhodlo Zastupitelstvo města Pardubic usnesením č. ……  ze dne 

…………… 
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V …………….dne ……………… 

 

  

 

 

________________________________ 

Pardubický kraj  
hejtman  

JUDr. Martin Netolický 

 

  

 

 

________________________________ 

Statutární město Pardubice 

primátor  

Ing. Martin Charvát 

 

 

  

________________________________ 

Fotbalová asociace České republiky  
předseda  

Ing. Martin Malík 

 

________________________________ 

Fotbalová asociace České republiky  
místopředseda  

Roman Berbr 

 

 

a 

 

 

  

________________________________ 

Nadační fond regionální Fotbalové 
akademie Pardubického kraje  

předseda správní rady 

Vladimír Pitter 

 

________________________________ 

Nadační fond regionální Fotbalové 
akademie Pardubického kraje  

místopředseda správní rady 

Mgr. Jindřich Novotný 

 

 



Příloha č. 1 usnesení č. 1 - Doporučeno ZmP ke schválení 

Na letní táborovou činnost v Programu podpory volnočasov!h a vzdělávacích aktivit alokováno celkem 1 085 400 Kč

1
Profesní odborová unie zdravotnick!ch 
pracovníků Čech, Moravy a Slezska

13694383 792 000 Kč 80 000 Kč OK OK ANO 96 15 72 000 Kč

2 Letní dětsk! tábor Pardubice,z.s. 1504592 409 000 Kč 80 000 Kč OK OK ANO 99 15 74 250 Kč

146 250 Kč

Počet dnů

NAVRHOVANÉ 
PROSTŘEDKY     

50 Kč/dítě/den nebo 
po!adovaná dotace 

CELKEM DOTACE PRO ZMP

POBYTOVÉ LETNÍ TÁBORY 2020

Poř.č. "adatel IČ
Celkové 

náklady na 
tábor

Po#adovaná 
dotace

Formální 
správnost 
#ádosti 

Věcná správnost 
#ádosti 

Splnění 
podmínek pro 

poskytnutí 
dotace

Počet dětí z 
Pardubic 


