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Zastupitelstvo města Pardubic, dne 31. března 2022 

 

 

Předkladatel: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Zpracovatel: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Organizační jednotka: Odbor ekonomický 

Konzultováno:  

Projednáno: ve finančním výboru dne 28.3.2022 

v RmP dne 28.3.2022 

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

Vliv na strategický plán: Ne 

Návrhy usnesení návrhů celkem: 53 

návrhů doporučených ke schválení: 53(1 - 53) 

návrhů nedoporučených ke schválení: 0 

 

III. změna rozpočtu na rok 2022 

 

Návrh usnesení č. 1 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2832/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 73. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2021 

do rozpočtu na rok 2022 ve výši Kč 9,0 tis. na položku "Finanční vypořádání - vratky transferů 

minulých let - dotace 2021" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 73. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2021 

do rozpočtu na rok 2022 ve výši Kč 357,7 tis. na položku "Finanční vypořádání - vratky transferů 

minulých let - dotace 2021" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 73. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2021 

do rozpočtu na rok 2022 ve výši Kč 140,5 tis. na položku "Finanční vypořádání - vratky transferů 

minulých let - dotace 2021" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

Důvodová zpráva 

I. Finanční vypřádání dotace poskytnuté Ministerstvem financí ČR prostřednictvím KÚ Pardubického 

kraje statutárnímu městu Pardubice v roce 2021 na výdaje související s projektem "Asistence pro 

sčítací komisaře ČP pro SLDB 2021". Finanční prostředky byly poskytnuty ve výši 9 000,- Kč a nebyly 

čerpány. Dne 31.1.2022 byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 9 000,- Kč vráceny do rozpočtu 

poskytovatele dotace. 

II. Finanční vypřádání dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím KÚ Pardubického 

kraje statutárnímu městu Pardubice v roce 2021 na výdaje související s projektem "Podpora integrace 

cizinců v roce 2021". Finanční prostředky byly poskytnuty ve výši 1 684 800,- Kč a celkové náklady 

projektu činily 1 327 095,- Kč. Dne 31.1.2022 byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 357 705,- 

Kč vráceny do rozpočtu poskytovatele dotace. 

III. Finanční vypřádání dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím 

KÚ Pardubického kraje statutárnímu městu Pardubice v roce 2021 na výdaje související s agendou 

"Sociálně právní ochrana dětí". Finanční prostředky byly poskytnuty ve výši 15 245 800,- Kč a celkové 

náklady projektu činily 15 108 381,74 Kč. Dne 31.1.2022 byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 

140 418,26 Kč vráceny do rozpočtu poskytovatele dotace. 

 
 

Návrh usnesení č. 2 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2833/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 74. Zvýšení předpokládaného zůstatku Sociálního fondu MmP ve výši 500 

000,- Kč o 301 528,71 Kč dle skutečnosti k 31.12.2021 a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

běžné transfery položky "Sociální fond MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 74. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 2 709 308,37 Kč z 

rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné transfery položky "Sociální fond MmP" 

(správce 914 - Kancelář tajemníka). 
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Důvodová zpráva 

I. Finanční prostředky na základě finančního vypořádání Sociálního fondu Magistrátu města Pardubic 

za rok 2021 tzn. nastavení počátečního stavu sociálního fondu na základě konečného stavu zůstatku 

bankovního účtu Sociálního fondu MmP, který k 31.12.2021 činil 801 528,71 Kč. 

II. Zdrojem financování Sociálního fondu MmP je příspěvek z rozpčotu města Pardubic ve výši 6,5 % 

skutečně vyplacených mzdových prostřdků zaměstnanců MmP ze zaměstnavatelem vyplacených 

náhrad mezd při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců a odměn uvolněných členů 

zastupitelstva. Dále jsou příjmem sociálního fondu úroky připsané v předchozím kalendářním roce na 

bankovní účet sociálního fondu. Předpokládaný zálohový příděl Sociálního fondu MmP byl v rozpočtu 

města na rok 2022 schválen ve výši 10 000 000,- Kč. Na základě skutečně vyplacených finančních 

prostředků bude tato částka činit 12 709 308,37 Kč, tzn. navýšení Sociálního fondu MmP o 2 709 

308,37 Kč. 

 
 

Návrh usnesení č. 3 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2834/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 75. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 495,4 tis. položka 31. 

"Předpokládaná dotace - Hráz rybníčku ul. Pohránovská Ohrazenice" a zároveň zvýšení výdajové 

části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Hráz rybníčku ul. Pohránovská Ohrazenice" (správce 711 

- Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 75. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 487,1 tis. položka 413. "Hráz 

rybníčku ul. Pohránovská Ohrazenice - transfer z MO VII" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

běžné výdaje položky "Hráz rybníčku ul. Pohránovská Ohrazenice - transfer z MO VII" (správce 711 

- Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na zajištění výběrového řízení na realizaci projektu "Oprava hrázky rybníčkou v 

ul. Pohránovská v Ohrazenicích". Na akci je podána žádost o dotaci z Ministerstva zemědělství ČR. 

Celkové náklady projektu dle rozpočtu PD jsou ve výši 982 447,62 Kč. Dotace je předpokládaná ve 

výši 70 %, vlastní zdroje budou převedeny do rozpočtu města z rozpočtu MO VII - Rosice". 

 
 

Návrh usnesení č. 4 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2835/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 76. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 716,4 položka 23. 

"Předpokládaná dotace - ITI - Zprostředkující subjekt" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu 

běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

Důvodová zpráva 

Nastavení účetní a rozpočtové správnosti. V rámci II. změny rozpočtu byl na základě pokynu k platbě 

do rozpočtu zařazen příjem dotace ve výši 716 302,97 Kč pro "Zprostředkující subjekt integrované 

územní investice Hradecko-pardubické aglomerace III" do příjmové i výdajové části rozpočtu. 

Snižujeme proto příjmovou položku 23. "předpokládaný příjem dotace" proti výdajové položce 

"Obecná rezerva rozpočtu". 

 
 

Návrh usnesení č. 5 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2836/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 77. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4,8 

tis. z běžných výdajů položky "Rekonstrukce a modernizace Památníků Zámeček - ostatní výdaje" 

na běžné výdaje položky "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - zaplacené sankce" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 77. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,0 

tis. z běžných výdajů položky "Technická pomoc" na běžné výdaje položky "Památník Zámeček - 

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

Důvodová zpráva 

I. Jedná se o oddělení sankčních plateb města ve výši 4 702,26 Kč - smluvní pokuta a úroky za 

prodlení úhrady konečné fakturace ve výši 84 700,- Kč. V rámci projekční činnosti "Památník 

Zámeček" dle SOD a dodatků 1-3 v celkové hodnotě 2 195,- Kč byly v průběhu stavby v roce 2021 

řešeny reklamační závady projektové dokumentace, které byly s projektantem opakovaně řešeny, ale 

nebyly z jeho strany akceptovány. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o pozastavení úhrady konečné 

fakturace (za autorský dozor a související činnosti). Vzhledem k tomu, že v reklamačním řízení 

nedošlo ke shodě, byla vyměřena smluvní pokuta ve výši Kč 43,0 tis., která nebyla ve stanovené lhůtě 

uhrazena, proto byla započítána proti konečné fakturaci v 12/2022. Protistrannou byla 01/2022 

doručena předžalobní výzva k reklamačnímu sporu s výzvou k úhradě závazků města. Na základě 

právního doporučení město uhradí smluvní pokutu a úroky z prodlení úhrady konečné fakturace a 

ostatní bude předmětem dalšího jednání. 

II. Finanční prostředky na doplatek spotřeby vody a elektrické energie v Památníku Zámeček do doby 

převedení odběrného místa na provozovatele areálu. 
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Návrh usnesení č. 6 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2837/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 78. Přesun finančích prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 39,0 

tis. z běžných výdajů položky "Audit, ekonomické poradenství" na běžné výdaje položky "Kontrolní 

vážení - pokuta" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 78. Přesun finančích prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1,0 

tis. z běžných výdajů položky "Audit, ekonomické poradenství" na běžné výdaje položky "Omylové 

platby" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

Důvodová zpráva 

I. Platba pokuty za nízkorychlostní vážení na silnici I. tř., která byla příkázaná v roce 2021, ale plátcem 

pokuty uhrazena na účet MmP dne 30.12.20221. Z těchto pokut náleží 40 % Státnímu fondu dopravní 

infrastruktury a 45 % Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství. 

Odvody finančních prostředků, vzhledem k datu příjmu pokuty, byly provedeny v roce 2022. 

II. Jedná se o omylové platby došlé na účet MmP dne 31.12.2021, kdy plátce zašle platbu (pokuty) na 

jiné číslo účtu MmP než mu bylo sděleno. Omylový příjem roku 2021 se stal omylovým výdajem roku 

2022 a příjmem platby pokuty v roce 2022 z hlediska narovnání typů účtů a typů plateb v rámci 

Magistrátu města Pardubic.   

 
 

Návrh usnesení č. 7 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2838/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 79. Přesun finančních ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8,0 tis. v rámci 

položky "Odkup infrastruktury" (správce 1327 - Odbor dopravy) z kapitálových výdajů na běžné 

výdaje". 

Důvodová zpráva 

Jedná se o technickou úpravu rozpočtu v  rámci již schválené položky "Odkup infrastruktury", přesun 

finančních prostředků z kapitálových výdajú na běžné výdaje z důvodu úhrady platby za zřízení 

věcného břemene ve prospěch města. Vzhledem k tomu, že investiční akce města byla ukončena již v 

minulém roce a následně byla zařazena do majetku města, bude úhrada platby za zřízení věcného 

břemene hrazena z běžných výdajů. Zřízení věcného břemene se týká investiční akce obvodu 

"Doplnění veřejného osvětlení v Lánech na Důlku". 

 
 

Návrh usnesení č. 8 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2839/2022 
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Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 80. Přesun finančních ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 100,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na kapitálové výdaje položky "Křižovatka 

I36 x Dašická - rekonstrukce" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

Důvodová zpráva 

V letních měsících je plánována rozsáhlá rekonstrukce křižovatky I36 s ul. Dašická, která bude 

realizována společně s ŘSD, SÚS, Pardubickým krajem. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce se dotkne i 

městských pozemků (chodníky), je předběžně dohodnuto, že město na základě připravované 

vícestranné smlouvy uhradí svůj podíl. Částka vychází ze zpracované projektové dokumentace. 

 
 

Návrh usnesení č. 9 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2840/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 81. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 40,0 tis. ve výdajové části 

rozpočtu z běžných výdajů položky "Výstavba, provoz a údržba JSVV" na běžné výdaje položky 

"Provoz a údržba zařízení staveb CO" (správce 414 - Kancelář primátora). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě. Jedná se o 

odběrné místo E. Košťála č.p. 993 (kryt CO). 

 
 

Návrh usnesení č. 10 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2841/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 82. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 0,2 tis. položka 22. FV 

minulých let - MŠ Duha - vratka dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 

položky "FV - MŠ Duha - vratka dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné 

výši. 

Důvodová zpráva 

Jedná se o vratku nevyužitých finančních prostředků z dotačního programu OP VVV poskytnutých MŠ 

Duha. 
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Návrh usnesení č. 11 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2842/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 83. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6,6 tis. položka 41. "Dotace 

MŠMT - MŠ Klubíčko (Grusova) - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části 

rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Klubíčko (Grusova) - projekt v rámci OP PMP 

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

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 83. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4,3 tis. položka 41. "Dotace 

MŠMT - MŠ Mladých - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 

transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Mladých - projekt v rámci OP PMP" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 

Důvodová zpráva 

I. a II. Příjem dotačních finančních prostředků v rámci projektu OP PMP - potravinová pomoc dětem 

ve vážné sociální nouzi v Pk pro MŠ Klubíčko (Grusova) ve výši 6 583,5 tis. a pro MŠ Mladých ve výši 4 

229,40 Kč. Jedná se o zálohu na II. pololetí školního roku 2021/2022. 

 
 

Návrh usnesení č. 12 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2843/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 84. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

400,0 tis. z běžných výdajů polžoky "Sociální a zdravotní pojištění MP (+DDH)" na běžné transfery 

položky "Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem" (správce 214 - Městská policie). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 84. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 88,0 tis. položka 23. "Přijaté 

neinvestiční příspěvky a náhrady" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 

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

Důvodová zpráva 

I. V souvislosti s koronavirovou pandemií, kdy jsou zaměstnanci po kontaktu s pozitivní osobou v 

karanténně a povinností zaměstnavatele je hradit zaměstnancům prvních 14 dní pracovní 

neschopnosti (u karantény to byly minimálně 5 dní) došlo k tomu, že ve výplatách vyplacených v 

lednu až březnu 2022 již byly vyčerpány přidělené finanční prostředky na rok 2022. 

II. Jedná se o vymožené náhrady od bývalých zaměstnanců NP ve výši 23 000,- Kč, vymoženou 

náhradu za zničené zařízení "Signál v tísni" ve výši 1 000,- Kč a o přeplatek za vyúčtování elektrické 
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energie za NP, které MP využívala v roce 2021. Tyto prostředky v celkové výši 88 000,- Kč budou 

využity na zvýšené náklady na elektrickou energii v roce 2022. 

 
 

Návrh usnesení č. 13 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2844/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 85. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 70,0 tis. z běžných transferů 

položky "Mimořádná okamžitá pomoc" na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu - 

Ukrajina" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 85. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 30,0 tis. z běžných transferů 

položky "Mimořádná okamžitá pomoc" na běžné transfery položky "Krizová rezerva rozpočtu - 

Ukrajina" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 85. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 5 000,0 tis. z 

rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu - 

Ukrajina" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 85. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů 

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

položky "Krizová rezerva rozpočtu - Ukrajina" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

Důvodová zpráva 

I. - II. Na mimořádném jednání RmP dne 28.2.2022 bylo přijato usnesení o výplatě vstupní finanční 

hotovosti migrantům z Ukrajiny, kteří budou ubytováni v bytech vlastněných městem Pardubice v 

celkové výši Kč 100,0 tis. Ve vazbě na řešení aktuálních potřeb budou finanční prostředky ve výši Kč 

70,0 tis. použity na nákup potravin, hygienických a školních potřeb apod. 

III. Na základě jednání vedení města jsou na položce "Krizová rezerva rozpočtu - Ukrajina" vyčleněny 

finanční prostředky ve výši Kč 5 000,0 tis. na řešení aktuálních potřeb v souvislosti s příchodem 

migrantů z Ukrajiny. 

IV. Finanční prostředky budou použity na nákup kompletního vybavení bytů k užívání (lednice, 

pračky, židle, stoly, komody, úložné boxy, ručníky, postele apod.), nákup materiálu k převozu 

humanitární pomoci (krabice, pásky, palety apod.). 
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Návrh usnesení č. 14 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2845/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 86. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 40,0 tis. z běžných výdajů 

položky "Technická pomoc (průzkumné a projektové práce)" na běžné výdaje položky "Průzkumné 

a projektové práce - soutěž Stavba roku" (správce 811 - Odbor hlavního architekta). 

Důvodová zpráva 

Přesun finančních prostředků určených na spolupráci s VŠ z důvodu jejich nevyužití v aktuálním 

letním semestru. Vyčleněná částka bude použita pro krytí nákladů spojených s přihlášením 

realizované stavby "Památník Zámeček" do celorepubliké soutěžní přehlídky Stavba roku 2022. 

Částka pokryje náklady na prezentační poplatek přihlašované stavby a tisky podkladů. Město 

Pardubice se soutěže účastní pravidelně. Soutěž celých 30 let organizuje Nadace pro rozvoj 

architektury a stavitelství, jako nadační program řízený radou programu ve spolupráci se 

spoluvypisovateli soutěže. Účast v soutěži Stavba roku byla projednána na poradě vedení. 

 
 

Návrh usnesení č. 15 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2846/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 87. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 80,0 tis. z běžných transferů 

položky "Program podpory rodinných center" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) na běžné 

transfery položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Po podání žádostí do dotačního titulu "Program podpory rodinných center" (PPRC) byly žádosti 

předběžně posouzeny a pro nesplnění obsahových podmínek vyhlášeného záměru bylo rozhodnuto o 

přesunu žadatele z PPRC do "Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (PPVVA). 

Společně s převodem žádosti bylo rozhotnuto i o převodu souvisejících finančních prostředků ve výši 

80 000,- Kč do PPVVA, neboť v rámci tohoto programu budou společně hodnoceny typově podobné 

organizace, které provozují vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti v širším pojetí viz zpráva ZmP č. 

25 - "Financování programů podpory z rozpočtu města Pardubic - úprava". 

 
 

Návrh usnesení č. 16 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2847/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 88. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

260,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné výdaje položky "Náklady soudních řízení, právní konzultace" (správce 914 - Kancelář 

tajemníka). 

Důvodová zpráva 

V roce 2020 město na základě odvolacího rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka 

Pardubice bylo povinno uhradit Ing. Stibůrkovi a PhDr. Šormové finanční částku ve výši 238.224,62 Kč 

za bezesmluvní užívání pozemků, které jsou zastavěny cyklostezkou a pozemky jsou ve vlastnictví 

jmenovaných.  

V roce 2021 Nejvyšší soud ČR zrušil rozsudek krajského soudu a Ing. Stibůrek a PhDr. Šormová byli 

povinni městu výše uvedenou finanční částku vrátit. Platba byla připsána na účet města dne 

20.08.2021.  

Nejvyšší soud ČR vrátil krajskému soudu uvedenou žalobu a krajský soud dne 22.02.2022 znovu 

rozhodl, že město je povinno uhradit náklady za bezesmluvní užívaní pozemků žalobcům Ing. 

Stibůrkovi a PhDr. Šormové včetně příslušenství a nahradit náklady řízení. Celkem se jedná o částku v 

celkové výši 256.512,02 Kč (dle výpočtu ke dni 10.3.2022). Město proti rozsudku krajského soudu 

podá dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, dovolání však nemá odkladný účinek. V případě, že město 

uspěje, bude požadovat od Ing. Stibůrka a PhDr. Šormové navrácení plateb. 

 
 

Návrh usnesení č. 17 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2848/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 89. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

287,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné výdaje položky "Městská památková rezervace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 

strategie). 

Důvodová zpráva 

Statutární město Pardubice každoročně vyhlašuje Program regenerace městských památkových 

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

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

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

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

musí podílet minimálně 40 % z celkové částky na celkových náklady obnovy. V současné době je v 

rozpočtu ORS (1411) ř. Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek 500 tis. Kč – schváleno 

prosinci 2021 v rámci schválení rozpočtu na rok 2022. Do programu MPR se v roce 2022 hlásí 10 

žadatelů (viz přiložená tabulka) a celkový součet 10% příspěvku na 10 akcí je 787 tis. Kč.  Proto 

žádáme o 287 tis. Kč, aby mohli být všichni žadatelé do programu přihlášeni a město tak splnilo 

povinnost zaplati 10% z celkových nákladů na jednotlivé rekonstrukce. 
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Příloha 

MPR_priloha_pozadavek_do_zmeny_rozpoctu 

 
 

Návrh usnesení č. 18 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2849/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 90. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 9 

368,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Zvýšení základního kapitálu a.s." na kapitálové výdaje 

položky "Příplatek mimo základní kapitál EBA a.s." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

V rámci přípravy rozpočtu na rok 2022 obdrželo v říjnu 2021 město Pardubice žádost o navýšení 

základního kapitálu od společnosti EBA a.s. Požadavek byl strukturován do dvou částí, a to na pokrytí 

závazků EBA a.s. v souladu s podmínkami Směnečného programu pro rok 2022 (předpoklad čerpání 

9,2 mil. Kč), a dále na navyšování základního kapitálu na posílení příjmů s cílem zajistit profinancování 

provozních potřeb (požadavek na 12 mil. Kč, z toho podíl města 66 %, tj. Kč 8 mil. Kč), tj. celkem bylo 

pro potřeby EBA a.s. uvažováno s čerpáním částky 17,2 mil. Kč. V rámci přípravy a následné finalizace 

Smlouvy o příplatku mimo základní kapitál, jejíž schválení je navrženo na jednání ZmP dne 31. 03. 

2022 je navrženo vyčlenění přesné částky  ve výši 9,368 mil. Kč s tím, že k její poskytnutí EBA a.s. 

bude realizováno po schválení výše uvedené Smlouvy o příplatku. I nadále platí, že na navyšování 

základního kapitálu v EBA a.s. je nutné nalézt shodu s Pardubickým krajem (předpoklad do konce 03-

04/2022). 

 
 

Návrh usnesení č. 19 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2850/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 91. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

100,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). 

Důvodová zpráva 

V roce 2021 byla v návrhu rozpočtu městské policie připravena částka ve výši Kč 300,0 tis. na nákup 

dvou nových koní pro jízdní oddíl městské policie. Tyto ceny byly stanoveny při plánování rozpočtu na 

rok 2022, platných v srpnu roku 2021. Nyní nám byli nabídnuti vhodní koně za cenu, která je ve výši 

Kč 450,0 tis. Městská policie nutně potřebuje koně obměnit, vzhledem k vysokému věku stávajících 

koní. Nejstarší koně jsou ve věku 25 a 26 let. U městské policie jsou tito koně od okamžiku založení 

jízdního oddílu, který v letošním roce slaví 20. výročí založení. Současný zdravotní stav koní vyžaduje 

zvýšenou péči, koně za dobu služby utrpěli několik úrazů a v tuto chvíli je pro ně výkon služby již 

https://aplikace.pardubice.eu/app/jednani/PodkladyKJednani/Z-2022-041/BODZ-2022-1046/017/MPR_priloha_pozadavek_do_zmeny_rozpoctu.xls
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velice náročný. Městská policie plánuje odprodej těchto koní, již nevhodných pro aktivní službu, na 

dožití do dobrých rukou případných zájemců. Po 20 letech služby by dle názoru odborné veřejnosti již 

neměli vykonávat práci a měli by užít zasloužený odpočinek. Dle informací se jedná o nejdéle sloužící 

koně v ČR u obdobných složek. Rozdíl ceny bude uhrazen ze stávajícího rozpočtu MP. 

 
 

Návrh usnesení č. 20 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2851/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 92. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 

000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na kapitálové výdaje položky "Terminál Univerzita - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Navýšení schválené položky rozpočtu o celkovou výši 5 000 000,- Kč na základě výsledku zadávacího 

řízení na realizaci s celkovou cenou 30 980 000,- Kč  vč. DPH (předpokládaná dotace ve výši Kč 18 

500,0 tis. a vlastní zdroje ve výši 12 500,0 tis.). Předmětem projektu spolufinancovaného z 

Integrovaného regionálního operačního programu je realizace dopravního terminálu pro městskou a 

linkovou autobusovou dopravu (přestupní uzel, nástupiště, související zpevněné plochy, veřejné 

osvětlení, sadové úpravy). 

 
 

Návrh usnesení č. 21 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2852/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 93. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2021 

do rozpočtu na rok 2022 ve výši Kč 2 100,0 tis. na kapitálové výdaje položky "MŠ Lány na Důlku - 

rekonstrukce elektroinstalace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky budou použity na kompletní rekonstrukci elektrorozvodů v MŠ Lány na Důlku. PD 

je zpracována.  Bude provedena výměna elektroinstalací, kde původní rozvody jsou vedeny v 

hliníkových vodičích, dochází k častému vyhoření zásuvek, padání jističů a prováděné opravy jsou 

neekonomické a nedostatečné. Kompletní rekonstrukcí se předejde možnému vzniku úrazů 

především dětí a vysokým škodám na majetku města. 

Vzhledem k tomu, že od poslední prováděné revize došlo k rapidnímu zhoršení stavu 

elektroinstalace, je nutné rekonstrukci řešit co nejdříve, a to i z toho důvodu, že bez jejího provedení 

nebude moci být zahájena plánovaná rekonstrukce podkroví této školy. 
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Návrh usnesení č. 22 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2853/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 94. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 0,1 tis. z 

rozpočtu na rok 2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "Sociální dávky" (správce 

6131 - Odbor sociálních věcí). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o úhradu odepsané pohledávky ve výši 61,- Kč, která byla uhrazena v roce 2021 a na krajský 

úřad byla poslána v lednu 2022. 

 
 

Návrh usnesení č. 23 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2854/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 95. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

185,0 tis. v rámci položky "Program podpory bezbariérovosti" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu) z běžných transferů na kapitálové transfery.   

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 95. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 48,0 

tis. v rámci položky "Program podpory bezbariérovosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu) z běžných transferů na běžné výdaje.   

Důvodová zpráva 

I. Poskytnutí investiční dotace žadateli Biskupství královehradecké, IČ 00445134, se sídlem Velké 

náměstí 35/44, Hradec Králové na podporu projektu "Bezbariérový přístup do budovy Pernerova 

168". 

II. Finanční prostředky na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s pořádáním celorepublikové 

konference "Společně k bezbariérovosti IV.", která se uskuteční dne 29.6.2022 ve Společenském sálu 

Magistrátu města Pardubic. 

 
 

Návrh usnesení č. 24 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2855/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 96. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

250,0 tis. v rámci položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu) z běžných výdajů na běžné transfery. 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na poskytnutí finančních darů nejlepším žákům a studentům pardubických 

základních a středních škol, které obdrží u příležitosti každoročního Ocenění nejlepších žáků a 

studentů, které se uskuteční dne 21.4.2022 v prostorách Auly Univerzity Pardubice. 

 
 

Návrh usnesení č. 25 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2856/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 97. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 

tis. z běžných výdajů položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" na běžné 

transfery položky "VČD - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na úhradu nákladů souvisejících s organizačním a technickým zajištěním akce 

Oceňování nejlepších pedagogických pracovníků škol a školských zařízení za rok 2021, které se 

uskuteční ve Východočeském divadle Pardubice u příležitosti Dne učitelů dne 25.3.2022. 

 
 

Návrh usnesení č. 26 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2857/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 98. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 

tis. v rámci položky "Program podpory cestovního ruchu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu) z běžných transferů na kapitálové transfery. 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na poskytnutí investiční dotace žadateli Sport Motion s.r.o., IČ 5107776, se 

sídlem E. Košťála 966, 530 12 Pardubice na podporu projektu "SUP Pardubice - rozšíření půjčovny 

paddleboardů". 

 
 

Návrh usnesení č. 27 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2858/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 99. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

280,8 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 99. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

216,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 99. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

131,7 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ Waldorfská - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 99. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

292,5 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ Br. Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 99. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

270,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 99. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

280,8 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 99. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

310,7 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). 

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 99. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

132,2 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 

IX. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 99. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

344,7 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

X. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 99. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

140,4 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

XI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 99. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

280,8 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

XII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 99. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

270,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ Dubina, E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). 

XIII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 99. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

292,5 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ n. Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). 

XIV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 99. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

186,4 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ Štefánikova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
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XV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 99. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

310,7 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ Prodloužená - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

XVI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 99. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

336,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

XVII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 99. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

365,5 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ A. Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

XVIII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 99. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

132,2 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery 

položky "ZŠ Montessori - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu v celkové výši Kč 4 573,9 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery provozních příspěvků 

jednotlivých základních škol na dofinancování mezd a souvisejících nákladů na školního psychologa. 

 
 

Návrh usnesení č. 28 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2859/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. 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 Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

326,0 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). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

245,0 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). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

156,0 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). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

295,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

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

kultury a sportu). 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

194,0 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). 

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

185,0 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). 

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

246,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
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běžné transfery položky "MŠ Srdíčko (L. Matury) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

IX. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. 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 Stonožka (Odborářů) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

X. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

234,0 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). 

XI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

270,0 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). 

XII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. 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 Motýlek (J. Ressla) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

XIII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

178,0 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). 

XIV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

133,0 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). 
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XV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

116,0 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). 

XVI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

327,0 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). 

XVII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

370,0 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). 

XVIII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

118,0 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). 

XIX. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

233,0 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). 

XX. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

326,0 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). 

XXI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

148,0 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). 

XXII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

556,0 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). 

XXIII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

083,0 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). 

XXIV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

457,0 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). 

XXV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

894,0 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). 

XXVI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. 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 "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 

a sportu). 

XXVII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

057,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 
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běžné transfery položky "ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 

XXVIII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

859,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "ZŠ n. Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 

XXIX. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

671,0 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). 

XXX. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

952,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "ZŠ Br. Veverkových - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 

XXXI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

673,0 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). 

XXXII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

554,0 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). 

XXXIII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

129,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz - dofinancování tepla" na 

běžné transfery položky "ZŠ Montessori - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 
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Důvodová zpráva 

Příspěvek na teplo školským příspěvkovým organizacím (47 příspěvkových organizací) je poskytován 

zálohově a během roku je upravován na skutečnost dle vyúčtování spotřeby předchozího roku a 

stanovení záloh na rok 2022. Stejným způsobem bylo postupováno i v předchozích letech. Z výčtu 

organizací jsou vyčleněny školy, které ještě neobdržely vyúčtování za uplynulé období. Po obdržení 

podkladů bude v nejbližší změně rozpočtu města předložen požadavek na zvývající dorovnání 

příspěvku. Jedná se přesun finančních prostředků v celkové výši 12 777 000,- Kč na běžné transfery 

jednotlivých škol. 

 
 

Návrh usnesení č. 29 byl stažen 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 101. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

850,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" (správce 1327 - Odbor 

dopravy) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávky MHD - Gorkého (směr z centra)" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 101. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

750,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" (správce 1327 - Odbor 

dopravy) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávky MHD - Gorkého (směr do centra)" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na rekonstrukci zálivů MHD, jejichž konstrukce je dožilá a nevyhovující. Cena 

obou zálivů dle rozpočtu projektanta vychází na Kč 3 600,0 tis. včetně DPH. Zálivy budou nově 

betonové s novým odvodněním štěrbinovým žlabem a bude u nich prodloužena nástupní hrana. Obě 

zastávky jsou frekventované, zejména linkou č. 1 a č. 7 a ve směru Chrudim linkou č. 10 a č. 6. 

Projektová dokumentace je zpracována a stavební povolení jsou vydaná a platná. 

 
 

Návrh usnesení č. 30 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2860/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 102. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7 

000,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy - opravy volných BJ - realizace" na běžné výdaje 

položky "BD Husova 1116-1119 - opravy bytů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 102. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7 

000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD Husova 1116-1119 - PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje 

a strategie) na běžné výdaje položky "BD Husova 1116-1119 - opravy bytů" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky budou použity na kompletní opravy volných bytů a společných prostor pro 

uprchlíky z Ukrajiny. Byty jsou v neobyvatelném stavu. Některé byty v době pandemie Covid 19 byly 

využívány pro karanténu lidí bez domova. Dále bude z této částky hrazen poplatek za rezervaci 

příkonu ČEZ Distribuce. 

 
 

Návrh usnesení č. 31 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2861/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 103. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na kapitálové výdaje položky "Stanoviště kontejnerů - vnitroblok Karla IV. a J. z Poděbrad - 

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

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na zřízení nového kontejnerového stání 

ve vnitrobloku ul. Karla IV. a J. z Poděbrad, které bylo aktuálně zničeno požárem (řešeno jako pojistná 

událost). OŽP, jako správce majetku, rozhodl o demolici, kterou zajistí ze svého rozpočtu. Odbor 

majetku a investic bude řešit projektovou dokumentaci a následnou realizaci. Finanční prostředky na 

realizaci budou nárokovány po zpracování projektové dokumentace a dle rozpočtových nákladů 

projektu. 

 
 

Návrh usnesení č. 32 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2862/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 104. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

300,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné výdaje položky "ZŠ Studánka - kácení dřevin" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na zajištění kácení rizikových dřevin v areálu školní zahrady ZŠ Studánka. Na 

základě odborného posouzení dřevin je nutné z hlediska bezpečnosti osob pohybujících se v areálu 

školy provedení kácení rizikových stromů. Některé dřeviny jsou již vzhledem ke svému věku proschlé, 

mají sníženou stabilitu, jsou mechanicky poškozené, defektní  a některé jsou napadeny chorobami a 

škůdci. Vzhledem k tomu, že se jedná o školní arboretum, je žádoucí provedení  kácení odbornou 

arboristickou firmou. Za kácené stromy bude provedena náhradní výsadba dle požadavku orgánu 

povolujícího kácení. 

 
 

Návrh usnesení č. 33 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2863/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 105. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

380,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné výdaje položky "MŠ Ke Kamenci - výměna plynového kotle" (správce 711 - Odbor majetku 

a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 105. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

400,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné výdaje položky "MŠ Bulharská - výměna plynového kotle" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

Důvodová zpráva 

I. Finanční prostředky na výměnu plynového kotle v MŠ. Jedná se výměnu stávajícího kotle, který 

nezaručuje spolehlivou dodávku tepla a teplé vody. Hrozí jeho odstavení a tím vyřazení mateřské 

školy z provozu.  

II. Finanční prostředky na výměnu dvou kusů plynových kotlů. Stávající stav kotlů je na hranici 

životnosti, kotle jsou nespolehlivé, opotřebované a mají časté výpadky, které jsou řešeny havarijním 

servisem tak, aby mateřská škola nezůstala bez dodávky tepla a teplé vody. Dle poslední servisní 

prohlídky byla výměna kotlů včetně výměny napojení kouřovodů a přípojného potrubí  doporučena i 

z důvodu bezpečnosti provozu. Vzhledem ke stáří obou kotlů a jejich poruchovosti je jejich výměna 

pro zajištění provozu MŠ nutná. 

 
 

Návrh usnesení č. 34 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2864/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 106. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2021 

do rozpočtu na rok 2022 ve výši Kč 600,0 tis. na běžné výdaje položky "ZŠ Br. Veverkových - 

protipožární nátěr trámů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 106. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2021 

do rozpočtu na rok 2022 ve výši Kč 260,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ Br. Veverkových - 

výměna osvětlení - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

I. Finanční prostředky budou použity na protipožární nátěr trámů. Dřevěné trámy v podkroví 

zasahující do prostor tzv. únikové cesty jsou opatřeny dožilým protipožárním nátěrem. Nátěr těchto 

trámů je potřeba obnovit, aby v případě požáru byla zajištěna stanovená požární odolnost. Jedná se o 

závadu BOZP. 

II. Jedná se o vypracování PD řešící výměnu svítidel. Svítidla jsou za hranou životnosti. V návaznosti na 

výměnu světel budou ve třídách nově navrženy akustické podhledy, řešící nevyhovující akustické 

podmínky. Výměnou svítidel dojde k výrazným úsporám el. energie a montáží akustických podhledů 

ke zlepšení komfortu výuky ve třídách. 

 
 

Návrh usnesení č. 35 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2865/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 107. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na běžné výdaje 

položky "Bytové domy - úklid společných prostor" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 107. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

600,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje 

položky "BD - montáž modulů pro elektronický přesnos dat" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

Důvodová zpráva 

I. Město jako vlastník BD prostřednictvím dodavatelských firem provádí úklidy společných prostor 

domů, náklady následně přeúčtuje mezi nájemce bytů. V důsledku zvyšování cen bude nutné 

vysoutěžit nové dodavatele pro provádění úklidů. Vzhledem k objemu prací a předpokládanému 

finančnímu rozsahu půjde o nadlimitní veřejnou zakázku. S ohledem na tuto skutečnost je nutné 

zpracovat podrobné podklady vč. výkazů výměr pro výběrové řízení na zajištění úklidů společných 

prostor v bytových domech.    

II. V letošním roce  je nutné nainstalovat datové sběrnice dle splnění požadavků evropské směrnice o 
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energetické účinnosti (Energy Efficiency Directive, EED). Jedná se o zařízení, která do sebe 2x do 

měsíce načte údaje z poměrových vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů (RTN), které umožňují 

dálkový odečet tak,  aby nájemníci si mohli zkontrolovat stavy těchto měřidel online. Každý nájemce 

obdrží přístupové jméno a heslo do tohoto systému. V některých domech máme poměrová měřidla, 

která nevysílají signál celý rok (pouze první dva měsíce v roce). Takže instalace sběrnic v těchto 

domech bude provedena až v následujících letech při nahrazení současných měřidel novým typem. 

Na základě výběrového řízení zjistíme  cenu za datovou sběrnici a rozdělíme finanční částku na 

jednotlivé bytové domy - celkem 53. 

 
 

Návrh usnesení č. 36 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2866/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 108. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Masarykovo nám. - majetkoprávní vypořádání záboru 

veřejného prostranství" na kapitálové výdaje položky "CS I/37 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV 

obchvat) - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly OMI a navýšení schválené položky rozpočtu 932 tis. 

určené na dofinancování smluvních nákladů zpracování projektové dokumentace "CS I/36". Jedná se 

o náklady na dopracování zhotovitelem zajišťované inženýrské činnosti v rámci předmětné 

projektové přípravy. Vlivem kolizím při správním řízení (stavební řízení) došlo k významnému 

časovému posunu, jehož důsledkem dochází ke skončení platnosti dílčích vyjádření a stanovisek 

stavbou dotčených orgánů. K účelu vydání stavebního povolení je třeba propadlá vyjádření 

aktualizovat a tím dochází k vícepracím oproti původnímu zadání.  Finanční prostředky jsou navrženy 

z nečerpané položky, která je řešena v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků. 

 
 

Návrh usnesení č. 37 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2867/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 109. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2021 

do rozpočtu na rok 2022 ve výši Kč 1 800,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Terminál B - výkupy 

pozemků a staveb - ČD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na výkupy pozemků nutné pro výstavbu Terminálu B ve vlastnictví a.s. České 

dráhy. Dle podaného hlášení Oblastnímu inspektorátu práce pro královéhradecký a pardubický kraj 

bylo staveniště předáno 1.3.2022. Jedná se o pozemek p.č. 5530/1 - zastavěná plocha a nádvoří 

včetně budovy na něm stojící (budova bez čp/če), pozemek p.č. 3000/39 - ostatní plocha, p.č. 
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1778/67 - ostatní plocha, p.č. 1778/125 - ostatní plocha, p.č. 1778/126 - ostatní plocha, vše v k.ú. 

Pardubice, za celkovou kupní cenu 1.408.300,- Kč bez DPH (plus případné DPH). Kupní cena bude 

upřesněna aktualizovaným znaleckým posudkem a upřesněním skutečných výměr prodávaných 

nemovitostí. Dle původního záměru a vzájemné dohody bylo pozemky odkoupit až po realizaci 

stavby, ale z důvodu potřeby demolice stavby na st.p.č. 5530/1 vznesly ČD požadavek na odkup 

pozemků již nyní. Záměr odkupu pozemků je schválen usnesením zastupitelstva č. Z/1502/2020 ze 

dne 24.9.2020. 

 
 

Návrh usnesení č. 38 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2868/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 110. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2021 

do rozpočtu na rok 2022 ve výši Kč 2 400,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce mostu 

M117 - nadjezd Kyjevská - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Navýšení schválené položky rozpočtu o celkovou výši 2.400 tis. na krytí nákladů na řešené změnové 

listy 8-13 z důvodu nutnosti úprav během stavby (méněpráce a vícepráce), které budou předmětem 

závěrečného dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo (celková cena díla SOD+dod.1-4 ve výši 265,5 tis. vč. 

DPH). Smluvní termín dokončení realizace 30.4.2022.  Změnový list č. 8 řeší změny technologie 

mikropilotového vrtání, svodidla na jižním předpolí, svorkovníkové koše pro kotvení trakčních 

stožárů; změnový list č. 9 řeší stavební úpravy železobetonové závěrné zídky, kotvení zdí na předpolí 

a čištění stávajících nosníků; změnový list č. 10 řeší změnu spojek výztuže na jižním předpolí; 

změnový list č. 11 řeší změny dle upřesnění výměr některých položek rozpočtu dle realizační 

dokumentace, které reagují na současné podmínky na staveništi; změnový list č. 12 řeší změny z 

důvodu prodloužení termínu provádění stavby vlivem nepředvídatelných změn při realizaci oproti 

projektové dokumentace (např. řešení azbestu, sanace, výstavba nového pilíře apod.); změnový list č. 

13 vyčísluje navýšení nákladů z důvodu nutnosti použití klimatických opatření. 

Příloha 

Najdezd Kyjevská podklad ZmP 

 
 

Návrh usnesení č. 39 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2869/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 111. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2021 

do rozpočtu na rok 2022 ve výši Kč 6 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Palackého třída - PD" 

(správce 811 - Odbor hlavního architekta). 

https://aplikace.pardubice.eu/app/jednani/PodkladyKJednani/Z-2022-041/BODZ-2022-1046/038/Najdezd%20Kyjevská%20podklad%20ZmP.xlsx
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Důvodová zpráva 

Finanční prostředky budou využity na zhotovení projektové dokumentace ve stupni – „dokumentace 

pro územní rozhodnutí“ a souvisejících služeb/činnností. V rámci zadání DUR bude řešeno území od 

křižovatky Palackého x Hlaváčova po křižovatku Palackého x 17. listopadu. Dále bude akce 

koordinována se stakeholdery v území (sítě tech. infrastruktury, investoři, rezidenti). Bude vytvořena 

etapizace projektu pro navazující stupně projektové dokumentace a samotnou realizaci (finanční 

náročnost, technická omezení, organizační omezení). Projekt bude mít nastavenou komunikační 

strategii vůči městu i široké veřejnosti. Soutěžený dodavatel DUR bude muset zastupovat profese 

dopravního inženýrství, architektury a urbanismu, krajinářské architektury a profese technické 

infrastruktury, kdy výběr proběhne na základě předložených referencí hodnocených odbornou 

komisí. Město má ambici revitalizace Palackého třídy. Příprava projektu započala vypracováním 

koncepční studie Palackého > víc než spojka, kdy cílem bylo ulici zmapovat, komunikovat a plánovat v 

širokém kontextu s potřebami veřejnosti i důležitých stakeholderů. V 06/2020 pak vnikl návrh stavby 

„Revitalizace Palackého třídy“ a projekt Palackého třída – výkladní skříň města do portfolia projektů 

pod č. PP-20-011, kdy projekt je „projektově řízen“ důvodu zpracování všech (meziodborových) 

požadavků města včetně závazných stanovisek konzultantů. Projektovým manažerem je Martin 

Ptáček (OHA). Dne 1.11.2021 rada města Pardubic schválila usnesení č. 3738/2021 identifikační 

listinu projektu (dále jen "IL“), kdy jako cíl projektu je stanovena (podporobně viz příloha IL):1) 

rekonstrukce uličního profilu zahrnující zefektivnění dopravního řešení, obnovu a posílení zelené 

infrastruktury a návrh nového atraktivního a funkčního designu veřejného prostranství2) 

multioborová kultivace prostředí vedoucí k větší atraktivitě lokality, která zvýší zájem investorů, posílí 

stávající komerční potenciál a nepřímo tak napomůže vymístění negativních společenských jevů 

(bezdomovectví, nízká úroveň pocitu bezpečí). Výstupem projektu / IL je projektová dokumentace ve 

stupni – „dokumentace pro územní rozhodnutí“ a etapizace, která bude podkladem pro navazující 

stupně projektové dokumentace a fyzickou realizaci s předpokládanými náklady do výše 6 mil. Kč 

(kapitola ORS, určená pro stupeň dokumentace pro územní rozhodnutí). Finanční prostředky výše 

uvedené v rámci rozpočtu zatím nefigurují, kdy projekt se v současné době nachází ve stádiu, kdy 

kroky směřující v zadání DUR již byly provedeny a pokud má příprava dále pokračovat v souladu z IL, 

pak je nutné tuto položku v rámci rozpočtu pokrýt. Příprava projektu je pak důležitá i z pohledu 

možnosti spolufinancování projektu z dotačních titulů, kdy jsou podporovány žádosti v min. stupni 

přípravy dokumentace pro stavební povolení vč. výkazu výměr/položkového rozpočtu akce. 

Milníky směřující k vytvoření podkladů pro zadání Projektové dokumentace ve stupni – 

„dokumentace pro územní rozhodnutí“ vč. 

návrhu etapizace, které již byly překonány/naplněny:  usnesením č. R/6735/2021 souhlasila RmP s 

návrhem stavby Revitalizace Palackého třídy (06/2020) bez rozhodnutí o zachování, či 

sejmutí lávky  usnesením č. R/6736/2021 uložila OHA MmP vypracovat podklad, který rozpracuje 

diskutovaná témata v komisích rady a následně 

tento podklad předložit RmP, kdy záměr revitalizace prostoru byl předložen k projednání: 

Komisi pro dopravu 4.10.2021 

Komisi pro urbanismus a architekturu 7.10.2021 

Komisi pro strategii a smart city 13.10.2021 

Komisi pro životní prostředí 27.10.2021 

Zastupitelům města jako „seminář pro zastupitele“ 14.2.2022  usnesením č. R/6737/2021 souhlasila 

s navrhovaným postupem, kdy: 

V rámci zadání DUR bude řešené území od křižovatky Palackého x Hlaváčova po křižovatku Palackého 

x 17. listopadu. Dále bude akce 

koordinována se stakeholdery v území (sítě tech. infrastruktury, investoři, rezidenti). Bude vytvořena 
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etapizace projektu pro navazující stupně projektové dokumentace a samotnou realizaci (finanční 

náročnost, technická omezení, organizační omezení). Projekt bude mít nastavenou komunikační 

strategii vůči městu i široké veřejnosti. Soutěžený dodavatel bude muset zastupovat profese 

dopravního inženýrství, architektury a urbanismu, krajinářské architektury a profese technické 

infrastruktury. Samotný výběr se předpokládá na základě předložených referencí hodnocených 

odbornou komisí. V návaznosti na rozhodnutí ZmP se předpokládá seznámení široké 

veřejnosti s návrhem a dalším postupem města v tomto projektu. Zároveň se bude pracovat na 

optimálním způsobu financování (koordinace s plánovanými dotačními tituly). 

Příloha 

Palackého třída - identifikační listina 

 
 

Návrh usnesení č. 40 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2870/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 112. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ Odobrné učebny - udržitelná podpory ITI" na běžné 

transfery položky "ZŠ n. Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 

a sportu). 

Důvodová zpráva 

Žádáme o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 350,0 tis. Kč z běžných 

transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora ITI " (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu) na běžné transfery položky "ZŠ - n. Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 

1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o finanční prostředky vyčleněné na 

udržitelnost a upgrade IT v rámci rekonstrukce odborných učeben na ZŠ. Ve schváleném rozpočtu na 

rok 2022 je položka rozpočtu "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora ITI " ve výši 350 tis. Kč na 

jednu základní školu určená 

na:                                                                                                                                                                                

                                - Antivirová ochrana Kč 125,0 tis. Jedná se o zabezpečení koncových stanic a 

rozšíření na stávající PC na školách. Důvodem je jednotná správa jednotná antivirová ochrana. 

Každoročně se opakující platba. 

- Povýšení kancelářského balíku Microsoft Kč 60,00 tis. Jedná se o povýšení licencí Microsoft pro 

celou školu na stejnou úroveň. Existuje několik variant 

programů, např. v jednom z programů se platí za počet učitelů ve škole a licence jsou vždy nejnovější 

pro celou školu a jako bonus ji dostávají učitelé a žáci na svá soukromá zařízení pro domácí využití. 

Každoročně se opakující platba. 

- Softwarový management Kč 70,0 tis. Jedná se o management pro správu a monitoring sítě. Nástroj 

shromažďuje logy ze všech síťových zařízení, je schopný diagnostikova provozní a konfigurační 

problémy, detekuje anomálie, umožňuje centrálně nastavovat aktivní prvky. Každoročně se opakující 

platba. 

- Firewall Kč 30,0 tis. Jedná se o bezpečnostní zařízení umístěné na perimetru sítě. Zajišťuje 

bezpečnost a pravidla komunikace mezi sítěmi provozovanými ve škole a internetem. Každoročně se 

https://aplikace.pardubice.eu/app/jednani/PodkladyKJednani/Z-2022-041/BODZ-2022-1046/039/Palackého%20třída%20-%20identifikační%20listina.pdf
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opakující platba. 

- Rezerva pro technickou podporu Kč 65,0 tis. Finanční prostředky na HW komponenty do PC, např. 

nové disky apod. 

 
 

Návrh usnesení č. 41 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2871/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 113. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 52,9 tis. položka 22. "FV 

minulých let - dofinancování voleb" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 

položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

Důvodová zpráva 

Jedná se o dofinancování nákladů na volby do PS Parlamentu ČR ve výši 52 807,85 Kč, které se konaly 

v roce 2021. Finanční prostředky byly připsány na účet města Pardubic dne 14.3.2022. Celkové 

náklady na volby představovaly částku ve výši 2 924 807,85 Kč, poskytnutá dotace činila 2 872 000,- 

Kč. Finanční prostředky byly přerozděleny na jednotlivé městské obvody a dofinancování bude 

přerozděleno v rámci finančního vypořádání za rok 2021, dle skutečné výše nákladů. 

 
 

Návrh usnesení č. 42 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2872/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 114. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 5,0 tis. v rámci položky "Státní 

příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných výdajů na 

běžné transfery. 

Důvodová zpráva 

Jedná se o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu na položku "Náhrady mezd v 

době nemoci" v rámci dotace z důvodu velké nemocnosti v prvním čtvrtletí roku 2022. 

 
 

Návrh usnesení č. 43 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2873/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 115. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

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

na běžné výdaje položky "MŠ Hostovice - oprava plotu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Důvodová zpráva 

Jedná se o kompletní opravu plotu - oprava podezdívky a dřevěných plotových dílců. Plot kolem 

areálu mateřské školky je v havarijním stavu, místy jsou uhnilé a vypadané dřevěné plotové dílce. 

Jedná se o závadu BOZP. 

 
 

Návrh usnesení č. 44 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2874/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 116. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 2 000,0 tis. z běžných výdajů 

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

"MŠ Na Třísle - oprava rozvodů ÚT a TUV" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o výměnu zkorodovaného potrubí TUV a TV v areálu MŠ. Stávající stav vedení je v havarijním 

stavu, zákrytové desky jsou místy propadlé. V loňském roce bylo potrubí provizorně opravováno v 

důsledku havárie úniku teplé vody. Výměnou těchto rozvodů se předejde havarijním situacím a 

únikům vody, které s sebou nesou i nemalé náklady na platby za uniklou vodu.  Vzhledem k této 

skutečnosti a obtížným opravám v terénu je nutné provedení této opravy v součinnosti s mateřskou 

školou tak, aby nedošlo k situaci, kdy tato zůstane bez dodávek tepla a teplé vody. 

 
 

Návrh usnesení č. 45 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2875/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 117. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 350,0 tis. z běžných výdajů 

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

"ZŠ Družstevní - rekonstrukce toalet a umýváren, pavilon F - PD" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

Důvodová zpráva 

Sociální zázemí v pavilonu F je  opotřebené a za hranicí životnosti. Vyskytují se zde časté závady, 

dlažby a obklady jsou poškozené, jejich povrch je zašlý a nečistitelný. Kanalizace je zanešená a i přes 

opakované čištění je v prostorách sociálního zázemí silný zápach. Současný stav neodpovídá 

hygienickým standardům. Bude provedena celková rekonstrukce, výměna obkladů, dlažeb, rozvodů 

vody, kanalizace, sanitární vybavení a dle potřeby i elektroinstalace. 

 
 

Návrh usnesení č. 46 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2876/2022 
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Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 118. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 750,0 tis. z běžných výdajů 

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

E. Košťála - výměna osvětlení v tělocvičnách" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Jedná se o výměnu osvětlení ve 3 tělocvičnách včetně nouzového osvětlení. Na rekonstrukci 

elektrorozvodů všech objektů ZŠ je zpracována PD. Požadavek na zafinancování ve 2. změně rozpočtu 

(19,5 mil. Kč) na tuto rekonstrukci nebyl pokryt. Vzhledem k této skutečnosti byl zpracován dílčí 

rozpočet na opravu osvětlení ve 3 tělocvičnách včetně nouzového osvětlení v souladu s již 

zpracovanou PD s tím, že v případě celkové rekonstrukce elektro, bude toto osvětlení ponecháno vč. 

nově osazených rozvodů. 

 
 

Návrh usnesení č. 47 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2877/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 119. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 6 800,0 tis. z běžných výdajů 

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

npor. Eliáše - oprava střechy nad stravovacím pavilonem" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

V současné době dochází k zatékání dešťových vod do objektu kuchyně a jídelny ZŠ v důsledku 

poškození střešního pláště, přestože v minulosti byla několikrát provedena jeho údržba. Na základě 

odborného posouzení a rozkrytí střešního pláště bylo provedenými sondami zjištěno, že k zatékání do 

interiéru dochází v těsné blízkosti prostupu vzduchotechnického potrubí a dále navazujícím 

prostupem VZT. I přes to, že byl prostup VZT nově pečlivě opracován v rovině původní hydroizolace a 

v rovině hlavní izolační vrstvy, stále dochází při dešti k zatékáni. K zatékání do střešní skladby dochází 

zřejmě i z dalších míst, na stávající hydroizolaci lze lokálně pozorovat defekty (místa s propadlým 

izolantem) na kterých se tvoří kaluže. Na základě této skutečnosti, že do chráněného prostoru 

interiéru zatéká, je stávající stav střešního pláště havarijní. Střešní plášť neplní jednu ze svých 

základních funkcí, kterou je ochrana interiéru před působením vnějších klimatických vlivů. 

Při sanaci bude nejprve provedena demontáž a odpojení VZT a její uskladnění na dvoře školy, 

demontáž ocelových konstrukcí, jímací soustavy hromosvodu, demontáž chladící jednotky a 

exteriérových okenních žaluzií.  Dále bude provedeno odstranění a likvidace části vrstev střešního 

pláště a všech souvisejících prvků (klempířské prvky, větrací komínky atd.) Nově bude provedena 

pokládka souvrství s tepelnou izolací a asfaltovými pásy, zpětná montáž VZT, hromosvodu, chladící 

jednotky, oplechování a  exteriérových okenních žaluzií. Bude provedeno opětovné napojení VZT a 

provedena dodávka a montáž zádržného systému. Opravu je nutné provést v co nejkratším termínu, 

aby nedocházelo k poškození  budovy a dále i ke škodám na majetku uvnitř objektu.  

Opravu střechy je možné realizovat pouze v období letních prázdnin červenec - srpen, když je školní 
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kuchyně mimo provoz. Důvodem je kompletní odpojení VZT jednotek od přívodu veškerých energií. 

PD je zpracovaná. 

 
 

Návrh usnesení č. 48 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2878/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 120. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

335,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ E. Košťála - zřízení třídy - PD" na kapitálové výdaje 

položky "MŠ E. Košťála - rozšíření herny - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

Důvodová zpráva 

Změna názvu položky v rozpočtu z důvodu nesplnitelných provozních požadavků ze strany MŠ 

požadovaných v rámci inženýrské činnosti Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje. 

 
 

Návrh usnesení č. 49 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2879/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 121. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 

000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" do rozpočtu MO I - Střed na 

položku "RPS - ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká, Ke Kamenci" (správce 598 - Ekonomický 

odbor). 

Důvodová zpráva 

Žádost Městského obvodu I - střed o přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Pardubice do 

rozpočtu MO I - Střed ve výši Kč 4 000,0 tis. Finanční prostředky budou použity na pokračování 

rekonstrukce další etapy regenerace vnitrobloku ohraničeném ul. Dašická, Na Okrouhlíku, 

Studánecká, Ke Kamenci. Předmětem regenerace je rekonstrukce stávajících zpevněných ploch, 

vybudování parkovacích stání, nové vedení veřejného osvětlení a vybudování kontejnerového stání. 

Nynější stav zpevněných ploch je velmi dožilým a vykazují množství poruch (výtluky, trhliny, 

hloubková koroze, deformace vozovky apod.) Veškeré tyto poruchy mají vliv na bezpečnost provozu a 

pohyb chodců v celé řešené lokalitě. Proto je počítání s kompletní opravou zpevněných ploch včetně 

konstrukčních vrstev. Výstavbou a uspořádáním těchto ploch dojde i ke zvýšení bezpečnosti a 

komfortu bydlení v dané lokalitě. V řešeném území je absence legálních parkovacích míst. Vozidla 

jsou parkovaná převážně na betonových a travnatých plochách. V rámci stavebních úprav dojde k 

vybudování nových parkovacích míst a tím uspořádání dopravy v klidu v této lokalitě. Samozřejmostí 

je nové vybavení lokality vhodným mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, dětské 

hřiště apod.). 
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Návrh usnesení č. 50 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2880/2022 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 122. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8 

000,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné výdaje položky "Park na Špici - odbahnění vodní plochy Čičáku - vlastní zdroje" (správce 

711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 122. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 7 000,0 tis. položka 23. 

"Předpokládaná dotace - odbahnění vodní polochy Čičáku" a zároveň zvýšení výdajové části 

rozpočtu běžné výdaje položky "Park na Špici - odbahnění vodní plochy Čičáku - předpokládaná 

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

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 122. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů 

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

"Park na Špici - odbahnění vodní plochy Čičáku - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

Důvodová zpráva 

Finanční prostředky na zajištění realizace odbahnění Čičáku dle zpracované projektové dokumentace. 

Navržená opatření na odbahnění a revitalizace vodní plochy je zpracováno dle požadavků AOPK, 

včetně závěrečné konzultace. Cílem realizace je obnova biologických vlastností samotné vodní 

plochy, jejíž dno bude upraveno tak, aby se pozvolně měnila hloubka vody a aby docházelo ke 

střídání mělčin a tůněk v jihozápadní části vodní plochy. Tím se vytvoří vhodné podmínky pro 

obojživelníky, ale i pro vodní ptactvo. Modelací břehů bude vytvořen pozvolný přechod z vody a souš. 

Budou odstraněny invazivní druhy příbřežní vegetace, zároveň dojde k prosvětlení lokality a tím ke 

zlepšení podmínek pro zde se vyskytující druhy. Příprava projektu je dlouhodobě plánována, veškeré 

kroky pro úspěšné získání dotace byly a jsou konzultovány s AOPK, kteří budou vydávat závěrečné 

stanovisko k PD, které bude jednou z povinných příloh žádosti o dotaci. Plán realizace odbahnění je 

také vázán na sportovní park Na Špici s tím, že zahájení je plánováno od 1.9.2022 a dokončení s 

ohledem na ochranu živočichů od jara 2023 do dubna/května 2023, tedy do doby zahájení další 

sezóny sportovního parku. Vzhledem k tomu, že město Pardubice v programovém období 2014-2020 

úspěšně realizovalo odbahnění Matičního jezera, chce i v novém programovém období 2021-2027 

navázat. Realizací tohoto projektu bychom tak mohli dokončit revitalizace vodních ploch v centru 

města, v lokalitách, kde lidé tráví svůj volný čas. Projekt je připraven a žádost o dotaci může být 

podána v rámci vyhlášení první výzvy OPŽP v 06/07 2022. Celkové realizační náklady projektu dle 

rozpočtu projektanta jsou ve výši Kč 15 000,0 tis. včetně DPH. Záměr financování projektu z 
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Operačního programu Životní prostředí s možnou dotací ve výši Kč 7 000,0 tis. a dofinancování 

vlastními zdroji ve výši Kč 8 000,0 tis. Projekt bude realizován pouze v případě přidělení dotace. 

 
 

Návrh usnesení č. 51 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2881/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 123. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 0,015 tis. položka 41. 

"Souhrnný dotační vztah" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná 

rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

Důvodová zpráva 

Finanční vztah státního rozpočtu a rozpočtu obcí je dán Souhrnným dotačním vztahem, který je 

tvořen příspěvkem na výkon státní správy. Dle pokynů k sestavování rozpočtu na rok 2022 byl 

souhrnný dotační vztah rozpočtován na stokoruny. Statutárnímu městu Pardubice byl příspěvek na 

výkon státní správy upraven rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje. Na základě požadavku 

KÚ Pk bude rozpočtována částka souhrnného dotačního vztahu na koruny tzn. ve výši poskytnutého 

příspěveku 93 052 785,- Kč. 

 
 

Návrh usnesení č. 52 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2882/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 124. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 620,0 tis. položka 211. 

"Výpočetní technika" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky 

"Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor informačních technologií) ve stejné výši. 

Důvodová zpráva 

Dne 02.02.2022 byla uzavřena "Dohoda o narovnání" s firmou GEMOS CZ, spol. s r.o., kterou schválila 

RmP dne 13.12.2021,usnesení č. R/6959/2021. Na základě této dohody Statutární město Pardubice 

uhradí firmě GEMOS CZ, spol. s r.o., částku 620.000,-Kč za upgrade SW, tato položka však při 

sestavování rozpočtu na rok 2022 nebyla známa a nebyla do požadavku zapracována. Firma GEMOS 

CZ, spol. s r.o., má také závazek vůči Statutárnímu městu Pardubice a to ve výši 620.000,-Kč, jako 

pokutu za pozdní dodání. Vzájemné závazky byly započteny. 

 
 

Návrh usnesení č. 53 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/2883/2022 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 125. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

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

na běžné výdaje položky "ZUŠ Lonkova - nová budova - architektonická soutěž" (správce 811 - 

Odbor hlavního architekta). 

Důvodová zpráva 

Na ustavující schůzi poroty architektonické soutěže dne 17.3.2022 bylo ze strany nezávislé části 

poroty upozorněno na nedostatečné finanční krytí připravované architektonické soutěže o návrh.  

Na jednání k záměru byly porotou vzneseny připomínky k zadání a stavebnímu programu. Bylo 

dohodnuto rozšíření řešeného území o chodník, přiléhající k pozemku školy ze severní strany. 

Adaptace této komunikace do jednosměrné komunikace, obsahující kolmá parkovací stání, by 

pomohlo částečně vyřešit požadavek na parkovací kapacitu, generovanou víceúčelovým sálem. 

Porota dále upozorňuje na nutnost rozšířit požadavky na rozsah technického zázemí objektu 

(zejména strojovnu vzduchotechniky) a parkovací plochy.  

V zájmu zachování co nejnižších investičních nákladů byly následně zadavatelem revidovány možnosti 

redukce užitných ploch. Celkově byla navržena redukce ploch o 456 m2, což činí přibližně 10 % 

původní hrubé podlažní plochy objektu.  

Nezávislá část poroty doporučila v souvislosti s výše uvedenými úpravami, s ohledem na překotný 

vývoj cen v poslední době a vysokou míru inflace, navýšit předpokládané investiční náklady stavby na 

220 mil. Kč (bez DPH). Odpovědné porovnání finančních nákladů návrhů bude zajištěno 

prostřednictvím tabulky bilancí stavby se základními objemovými a plošnými parametry. Pro lepší 

vizuální posouzení hmotového a architektonického řešení stavby byl dohodnut požadavek na 

vypracování soutěžních modelů, které se budou vkládat do připravené urbanistické matrice. 

Celková finanční částka na ceny, odměny a náhrady výloh v soutěži je definována soutěžním řádem 

České komory architektů dle předpokládaných investičních nákladů. Aktuálně je pro účel 

architektonické soutěže vyčleněno 1.200 tis. Kč, z toho náklady na ceny a odměny činí 1.050 tis. Kč, 

150 tis. Kč je vyčleněno pro organizaci soutěže.  

Dle aktualizovaných investičních nákladů stavby porota soutěže navrhuje navýšení finančního krytí 

pro ceny, odměny a náhrady výloh v soutěži o 450 tis. Kč, tzn. z původní částky 1.050 tis. na 1,5 mil 

Kč. Částka určená na organizaci soutěže zůstává v původní výši 150 tis. Kč. Cena je stanovena dle 

Soutěžního řádu ČKA. Bez navýšení nákladů pro soutěž by komora nemohla připravované soutěži 

udělit regulérnost a soutěže by se tak nemohli autorizovaní architekti zúčastnit. 

 

Příloha 

Aktuální rozpočet 2022 

https://aplikace.pardubice.eu/app/jednani/PodkladyKJednani/Z-2022-041/BODZ-2022-1046/Aktuální%20rozpočet%202022.xls

