


















































































Smlouva  
o poskytnutí dotace  

z programu podpory ekologické výchovy a osvěty 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Statutární město Pardubice 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
IČ: 00274046 
bankovní spojení: 326561/0100 u pobočky Komerční banky v Pardubicích 
zastoupené: Ing. Miroslavem Míčou, vedoucím odboru životního prostředí Magistrátu města 
Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“) 

 
2. Ekocentrum PALETA, z.s. 

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. L 2876 
 sídlo: Štolbova 2874, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
 IČ: 64244873 
 bankovní spojení: 110901117/0300 Československá obchodní banka, a.s. 
 zastoupená: ředitelem Mgr. Miroslavem Míkovcem  
 (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 v rámci vyhlášeného Programu podpory ekologické výchovy a osvěty pro rok 2021 
schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 30.11.2020 usnesením č. R/4727/2020 (dále jen 
„Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijaté 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením č. Z/1845/2020 (Směrnice č. 6/2020 – 
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 ekologické výchovy      

a osvěty v požadované výši 300 000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) na krytí vlastních 
provozních nákladů Ekocentra PALETA, z.s. v roce 2021. 
 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu této 
smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy.  

 
3. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat na svou vlastní zodpovědnost, 

v souladu s právními předpisy, podmínkami této smlouvy a Zásadami pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Pardubice a Zásadami pro poskytování dotací z programu podpory ekologické 
výchovy a osvěty. 

 
4. Dotace bude použita k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v rozpočtu projektu, 

který je přílohou smlouvy o poskytnutí dotace. 
 

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021. 
 

 
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 a na položky stanovené v rozpočtu, 

který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.  
e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečné vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2021 vyúčtování dotace v listinné podobě, 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubic 
(SmP)),  



 

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 
jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 
všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 
součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 
a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 
nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

i) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 
dotovaného projektu, 

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.  
 
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 31.12.2021. 
 
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 31.12.2021. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na 

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 



 

VIII. Uznatelný náklad 
 
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 a služby poskytované pro příjemce dotace fyzickou osobou, která je 

členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 
b) výdaj za zboží, činnosti, a služby poskytované pro příjemce dotace právnickou osobou, jejíž 

statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či členem 
statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace,  

c) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

d) další náklady uvedené v Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 
neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 
byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž 
byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 
smlouvou včetně souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit 
poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se 
považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 
smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 

částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 
částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 



 

odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 
promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínek ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace.   

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. e) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. 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 poskytovatel 
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.  

 
 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
.....................................…     ......................................…. 
      Ing. Miroslav Míča       Mgr. Miroslav Míkovec 
 
 
 
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Rady města Pardubic č. ……/2021 ze dne ……...2021 
 
 
Dne:                     Ing. Miroslav Míča  
                                                              vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic 
 
    



 

  



Smlouva o poskytování služeb 
uzavřená dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů  
 
 
Statutární město Pardubice 
Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice 
IČ: 00274046   
DIČ: CZ00274046   
Zastoupené Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
dále jen „Objednatel“ 
 
a 
 
Giant interactive s.r.o. 
Thámova 681/32 
186 00 Praha 8 - Karlín 
IČ: 27612821 
DIČ: CZ27612821 
zastoupená Patrikem Bajerem, jednatelem  
dále jen „Poskytovatel“ 
 
(Objednatel a Poskytovatel společně také jako „Smluvní strany“) 
 
 

I. Předmět smlouvy 
 
1.1. Účelem této smlouvy o poskytování služeb  (dále jen „Smlouva“) je určení a  bližší 

specifikace závazku Smluvních stran ve smyslu poskytování tvůrčí, servisní a poradenské 
služby (dále jen „Služba“) na webovém portále města Pardubic (dále jen „Dílo“) 
Poskytovatelem pro potřeby Objednatele, a to zejména časové a věcné vymezení 
způsobu provádění těchto Služeb Poskytovatelem, stanovení předmětu a rozsahu 
Služeb, určení ceny těchto Služeb a způsobu jejich úhrady Objednatelem a vymezení 
dalších náležitostí souvisejících s právy a povinnostmi Smluvních stran plynoucích z této 
Smlouvy. 

1.2. Smluvní strany souhlasí s touto Smlouvou s vědomím, že její plnění má za cíl zajistit 
optimální chod webového portálu města Pardubic, a to za předpokladu aktivní 
a cílevědomé součinnosti obou smluvních stran v intencích podmínek této Smlouvy, 
i vlastní snahy každé ze Smluvních stran samostatně minimalizovat případné poruchy, 
závady a chyby. 
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1.3. Službou dle článku I. odst. 1.1. Smlouvy se rozumí především: 

1.3.1. Kódování šablon webových stránek (HTML5/CSS3/JavaScript) 

1.3.2. Programátorské práce (aplikace a databáze) 

1.3.3. Grafické práce 

1.3.4. Projektové řízení 

1.3.5. Analytické práce 

1.3.6. Copywriting 

1.3.7. User experience  

1.3.8. Administrace serveru 
Smluvní strany se dohodly, že správu virtuálního serveru zmíněného v čl. IV. 
odst. 4.1. Smlouvy o dílo R/3716/2020 bude mít výhradně na starosti 
Poskytovatel, kdy předmětem této činnosti bude administrace serveru pro 
jeho bezproblémové softwarové fungování, detekce a vyhodnocování útoků, 
aktualizace systému apod.  

1.3.9. Monitorování serveru a webového portálu města Pardubic, kvůli řešení 
případných výpadků 

 

II. Termíny a místo plnění 
 
2.1. Předmět smlouvy bude plněn průběžně po celou dobu účinnosti této smlouvy. 

2.2. Místem plnění je sídlo Objednatele, není-li dohodnuto jinak.  

2.3. Poskytovatel bude své služby poskytovat v pracovních dnech, a to vždy od 9:00 do 16:00 
hodin, není-li Smluvními stranami dohodnuto jinak. 

 

III. Povinnosti Poskytovatele 
 
3.1. Poskytovatel bude poskytovat sjednané služby za podmínek stanovených touto 

Smlouvou a na základě požadavků Objednatele. 

3.2. Před vlastním vystavením objednávky je Poskytovatel povinen na základě vzájemné 
komunikace o zakázce s Objednatelem stanovit cenu a termín dodání, ty jsou pak 
nedílnou součástí objednávky. 

3.3. Poskytování sjednaných služeb bude uskutečňováno na základě písemné objednávky, 
kterou se Objednatel zavazuje doručit v elektronické podobě na kontaktní e-mailové 
adresy Poskytovatele uvedené v čl. XI. odst. 11.2 této smlouvy nebo na helpdesk 
Poskytovatele.   
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3.4. Doručenou objednávku je Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu písemně 
potvrdit, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku přijetí objednávky.  

3.5. Poskytovatel se zavazuje, že pro Objednatele vždy vyhradí takové výrobní kapacity, aby 
byl schopen zahájit práci na jednotlivých požadavcích dle zaslaných objednávek takto 
(dále „Reakční doba“): 

3.5.1. Úplná nebo částečná nefunkčnost systému: 
Reakční doba: Nejpozději do 12 hodin od okamžiku nahlášení nefunkčnosti. 
Obnovení provozu: Do 24 hodin od okamžiku zahájení prací. 

3.5.2. Odstranění vady (drobná chyba systému nemající vliv na kvalitu 
zobrazovaných informací): 
Reakční doba: Nejpozději do 48 hodin od okamžiku přijetí objednávky. 
Vada musí být odstraněna do 48 hodin od okamžiku zahájení prací. 

3.5.3. Rozvojový požadavek:  
Reakční doba: Nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne přijetí 
objednávky. 
Poskytovatel předloží harmonogram prací dle složitosti rozvojového 
požadavku. 

3.6. Převzetí objednané Služby Objednatelem bude potvrzeno prostřednictvím e-mailu 
podepsaného kvalifikovaným elektronickým podpisem kontaktní osoby Objednatele. 

3.7. Po dobu účinnosti této Smlouvy je Poskytovatel povinen na žádost Objednatele doložit 
písemný přehled provedených prací. 

3.8. Poskytovatel se zavazuje provádět služby s náležitou péčí, prostřednictvím dostatečně 
kvalifikovaných osob, s využitím osvědčených postupů a technologií a počínat si tak, aby 
nedocházelo ke škodám na majetku a zdraví osob.  

3.9. Poskytovatel se zavazuje provádět služby tak, aby jejich provedení a kvalita odpovídala 
této smlouvě a příslušným technickým normám. 

3.10. Poskytovatel odpovídá za veškeré škody, které by v důsledku porušení jeho povinností 
objednateli či třetím osobám vznikly, a je povinen uhradit veškeré sankce, které by byly 
oprávněnými orgány za porušení povinností při provádění díla vyměřeny.  

 

IV. Povinnosti Objednatele 
 
4.1. Objednatel se zavazuje umožnit a nepřetržitě udržovat podmínky pro korektní 

provádění poskytovaných služeb, zejména umožnit přístup k úplným informacím 
a zdrojovým podkladům, které jsou nezbytné pro provádění poskytovaných služeb. 

4.2. Objednatel uhradí Poskytovateli cenu za poskytnutou službu provedenou na základě 
závazné objednávky.  
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V. Ceny a platební podmínky 
 
5.1. Ceny za poskytované služby jsou stanoveny jako hodinová sazba (bez DPH): 

5.1.1. Kódování šablon webových stránek (HTML5/CSS3/JavaScript) ....... 1.600,00 Kč 

5.1.2. Programátorské práce (aplikace a databáze) ................................... 1.600,00 Kč 

5.1.3. Grafické práce ................................................................................... 1.400,00 Kč 

5.1.4. Projektové řízení ............................................................................... 1.400,00 Kč 

5.1.5. Analytické práce ................................................................................ 1.000,00 Kč 

5.1.6. Copywriting ....................................................................................... 1.000,00 Kč 

5.1.7. User experience ................................................................................ 1.000,00 Kč 

 

5.2. Ceny za administraci serveru (dle článku 1.3.8. a 1.3.9.této Smlouvy) – bez DPH: 

5.2.1. Administrace serveru (ročně) ......................................................... 25.000,00 Kč 

5.3. Poskytovatel bude fakturovat provedené služby uvedené v odst. 5.1. na kvartální bázi 
na základě reportu provedených prací v daném kvartálu, se splatností 30 dní ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokladu Objednateli. Faktura musí splňovat 
náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH. V případě, že Poskytovatel není plátcem 
DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti 
stanovené § 435 Občanského zákoníku.  

5.4. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost 
nebo bude-li chybně stanovena Cena či její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je 
Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Poskytovateli k provedení opravy s vyznačením 
důvodu vrácení. Poskytovatel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele 
a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli. Vrácením Faktury se ruší původní 
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení 
opravené Faktury Objednateli. 

5.5. Služba administrace serveru (článek 1.3.8. a čl. 1.3.9. Smlouvy) bude fakturována 
kvartálně poměrnou částkou dle bodu 5.2.1. tohoto článku této Smlouvy. Po dobu 
pilotního provozu bude služba administrace serveru poskytována zdarma. 

5.6. Platby uhradí Objednatel bezhotovostním převodem na účet poskytovatele – 
2442607001/5500 (vedený u Raiffeisenbank). 

5.7. Ceny za Služby, jsou stanoveny jako pevné a nejvýše přípustné, neboť zahrnují veškeré 
činnosti a náklady spojené s řádným provedením služeb tak, jak je vymezeno touto 
smlouvou. Cena může být změněna, dojde-li ke změně smluvních podkladů, a to 
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výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran. Úhradu za veškeré služby, 
které by poskytovatel provedl nad rámec rozsahu vymezeného touto smlouvou či 
případným dodatkem k této smlouvě, není objednatel povinen poskytovateli 
poskytnout. Překročení výše ceny za Služby bude připuštěno pouze ve výši odpovídající 
nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na 
základě písemného Dodatku uzavřeného v důsledku skutečností dodatečně zjištěných 
objednatelem v průběhu provádění služeb.  

5.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH, nebudou uzavírat 
písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována podle 
předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

VI. Záruka, odpovědnost za vady 
 
6.1. Poskytovatel poskytuje Objednateli záruku na provedené služby v délce 24 měsíců ode 

dne předání objednané Služby. Záruka se vztahuje na plnou funkčnost Služby vyjma 
případů, kdy částečnou nebo plnou nefunkčnost způsobil Objednatel svým nevhodným 
zacházením (např. s webem či administračním systémem). 

6.2. Objednatel je povinen vady díla reklamovat prostřednictvím datové zprávy, případně 
prostřednictvím e-mailu podepsaného kvalifikovaným elektronickým podpisem 
kontaktní osoby Objednatele u Poskytovatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V reklamaci musí být vady popsány, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký 
z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, 
neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.  

6.3. Poskytovatel se zavazuje zaslat Objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím 
obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.   

6.4. Reklamace je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Poskytovateli 
nejpozději v poslední den doby uvedené v odstavci 6.1. Smlouvy nebo je-li mu 
reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den této doby.  

6.5. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů ode 
dne uplatnění vady Objednatelem, projednat s Objednatelem uplatněnou vadu 
a způsob jejího odstranění. 

6.6. Poskytovatel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne jejich 
oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín 
pro odstranění vad. Poskytovatel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby 
Objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí Poskytovatel. 

6.7. Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou k odstranění 
vady. Poskytovatel si může vyžádat nezbytnou součinnost písemnou formou, případně 
prostřednictvím e-mailu. Čas, ve kterém Poskytovatel čeká na nezbytnou součinnost od 
Objednatele se nezapočítává do žádného Poskytovatelem garantovaného termínů. 
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6.8. O odstranění reklamované vady informuje Poskytovatel prostřednictvím e-mailu. 
V případě, že se jedná o úplnou nebo částečnou nefunkčnost sytému (čl. III. odst. 3.5.1. 
Smlouvy) sepíše Poskytovatel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V tomto protokolu, 
který vystaví Poskytovatel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou 
smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah 
vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková 
doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady). 

6.9. Poskytovatel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně 
opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, 
certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění 
předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není Objednatel povinen předmět 
odstranění vady převzít, a Poskytovatel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je 
povinen uhradit smluvní pokutu podle čl. IX. odst. 9.2 Smlouvy. 

6.10. Doba uvedená v odstavci 6.1. Smlouvy se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení 
každé vady Objednatelem Poskytovateli a končící dnem řádného odstranění takové 
vady. 

6.11. Odpovědnost za vady se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku. 

 

VII. Ochrana důvěrných informací a osobních údajů  
 
7.1. Smluvní Strany se dohodly, že veškeré informace, které se dozvěděly v rámci uzavírání 

a plnění této smlouvy, a informace, které si sdělí nebo jinak vyplynou z plnění smlouvy, 
zejména informace, které se dozvěděly při plnění dle této smlouvy bez ohledu na formu 
informace či způsob jejího získání, a které se dozví v souvislosti se zpracováním dat, se 
považují za důvěrné („Důvěrné informace“). Pro zamezení pochybnostem smluvní 
Strany uvádějí, že jakákoliv data, která jsou součástí IT infrastruktury Objednatele nebo 
jsou uložena v rámci Díla a současně nejsou veřejně přístupná, jsou Důvěrnými 
informacemi. 

7.2. Smluvní strany jsou povinny zajistit ochranu Důvěrných informací tak, aby nedošlo 
k jejich prozrazení, sdělení či zpřístupnění třetím osobám, jejich ztrátě, poškození 
či jinému znehodnocení nebo neoprávněnému nakládání s nimi. 

7.3. Poskytovatel je povinen Důvěrné informace užít pouze za účelem plnění této Smlouvy. 
Jiná použití nejsou bez písemného svolení Objednatele přípustná. 

7.4. Ve vztahu k porušení povinností uvedených v tomto článku této Smlouvy nese 
Poskytovatel odpovědnost za jednání všech svých zaměstnanců nebo jiných osob 
poskytujících pro něj plnění v rámci této Smlouvy. Poskytovatel je odpovědný i za zcizení 
nebo zpřístupnění Důvěrných informací třetím osobám, které nejsou zainteresovány na 
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výkonu předmětu činnosti této Smlouvy z nedbalosti. Poskytovatel ani jeho 
zaměstnanci či poddodavatelé nesmí bez vědomí a prokazatelného souhlasu 
Objednatele pořizovat žádné kopie Důvěrných informací, k nimž získají přístup na 
základě plnění předmětu Smlouvy. 

7.5. Poruší-li Poskytovatel jakoukoli povinnost zachování důvěrnosti informací uvedenou 
v tomto článku Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení. Tímto ustanovením není dotčeno právo na 
náhradu případně vzniklé škody. 

7.6. Poskytovatel se zavazuje uhradit škody vzniklé Objednateli nebo třetím stranám 
porušením povinností souvisejících s ochranou Důvěrných informací dle tohoto článku 
této Smlouvy, a to ve lhůtě 30 dní od jejich prokázání Objednatelem/třetí stranou 
a doručení Poskytovateli. 

7.7. Povinnosti Smluvních stran podle tohoto článku Smlouvy trvají po neomezenou dobu 
i po skončení závazku ze Smlouvy. 

7.8. Předmět plnění dle této Smlouvy nespočívá ve zpracování osobních údajů 
Poskytovatelem za Objednatele. Poskytovatel prohlašuje, že pro řádné zajištění služeb 
dle této Smlouvy nepotřebuje přístup k osobním údajům zpracovávaným na webovém 
portále města Pardubic a ani k těmto osobním údajům přístup nemá a činnosti, které 
pro Objednatele provádí nezahrnují operace zpracování osobních údajů. Pokud by se 
Poskytovatel nahodile dostal do styku s osobními údaji, zavazuje se tyto údaje chránit, 
dále je nezpracovávat, zejména pak nezpřístupnit nebo nepředávat jinému. 

Pro případ, že by jedna ze smluvních stran v průběhu plnění dle této Smlouvy měla 
provádět zpracování osobních údajů za druhou smluvní stranu, Smluvní strany se 
zavazují, že vedle této Smlouvy uzavřou podle čl. 28 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 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) samostatnou smlouvu 
o zpracování osobních údajů a to před vlastním zahájením zpracování. 

 

VIII. Autorská práva 
 
8.1. Smluvní strany se dohodly, že bude-li předmětem plnění dle této Smlouvy dílo splňující 

znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský 
zákon“), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje Poskytovatel Objednateli veškerá 
práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k takovému dílu, a to 
v rozsahu nezbytném pro řádné užívání takového díla Objednatelem po celou dobu 
trvání autorskoprávní ochrany díla.  Dnem předání díla, resp. nejpozději dnem podpisu 
předávacího protokolu, přechází na Objednatele oprávnění užívat dílo a vykonávat 
k němu majetková práva, a to formou licenčního ujednání.   
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8.2. Licence se poskytuje jako licence nevýhradní a Objednatel bude mít k takto 
vytvořenému dílu či jeho části časově, množstevně a územně neomezené, bezúplatné, 
výlučné právo užití pro vlastní vnitřní potřebu, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby 
sledujícími účel, k němuž je dílo určeno podle této Smlouvy a vyplývajícímu z této 
Smlouvy, a to po celou dobu trvání majetkových práv autorských k dílu. 

 

IX. Sankce 
 
9.1. Jestliže Poskytovatel nedodrží časové konstanty definované v článku III. odst. 3.5.1. – 

3.5.3. Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši: 

9.1.1. Úplná nebo částečná nefunkčnost sytému (čl. III. odst. 3.5.1. Smlouvy):  
5.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení 

9.1.2. Odstranění vady (čl. III. odst. 3.5.2. Smlouvy):  
3.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení 

9.1.3. Rozvojový požadavek (čl. III. odst. 3.5.3. Smlouvy):  
            1.000,- Kč za každý započatý den prodlení 

9.2. Poruší-li Poskytovatel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady poskytnutých služeb, 
je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou 
vadu a za každý započatý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva 
Objednatele z vadného plnění Poskytovatele. 

9.3. Platby smluvní pokuty nezbavují Poskytovatele povinnosti provést a dokončit 
sjednanou službu ani jiných povinností, závazků nebo odpovědností vyplývající ze 
Smlouvy. Uhrazení jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy se nedotýká práva 
Objednatele na náhradu majetkové škody i nemajetkové újmy v plné výši, která vznikne 
Objednateli v důsledku porušení povinnosti Poskytovatele, na níž se vztahuje jakákoliv 
smluvní pokuta dle této Smlouvy. 

9.4. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 30 dnů ode dne prokazatelného 
doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné. 

9.5. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění Poskytovatele 
a Poskytovatel s tímto bez výhrad souhlasí. 

9.6.  Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit 
Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení po termínu splatnosti. 

 

X. Trvání smlouvy a její ukončení 
 
10.1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 
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10.2. Tento smluvní vztah lze kdykoli ukončit písemnou dohodou smluvních stran. Objednatel 
a Poskytovatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto 
smlouvou, nebo jednostrannou písemnou výpovědí objednatele nebo zhotovitele bez 
udání důvodu, přičemž se sjednává výpovědní doba v délce 6 měsíců, která počíná běžet 
v okamžiku doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

10.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 

10.3.1. bude-li Poskytovatel v prodlení s plněním jakékoli termínu dle Smlouvy o více 
než 15 dnů; 

10.3.2. bude-li v insolvenčním řízení ve věci Poskytovatele v postavení dlužníka 
rozhodnuto o úpadku či insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, 

10.3.3. učiní-li Poskytovatel úkon, k němuž je dle této smlouvy zapotřebí souhlas 
objednatele, bez tohoto souhlasu, 

10.3.4. v ostatních případech stanovených touto smlouvou a zákonem. 

10.4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemnou formou a stává se účinným 
v okamžiku doručení druhé smluvní straně.   

10.5. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě ukončení této Smlouvy budou zejména 
ujednání o odpovědnosti za vady Díla, týkající se smluvních pokut a odpovědnosti za 
škodu a nemajetkovou újmu, a ustanovení týkající se takových práv a povinností, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této Smlouvy, trvat i po 
zániku závazků ze Smlouvy. 

10.6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, 
které za trvání smlouvy vznikly. 

 

XI. Ostatní ujednání 
 
11.1. Veškeré písemnosti dle této Smlouvy se doručují na adresu smluvních stran  

uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na aktuální adresu sídla společnosti  
uvedenou v obchodním rejstříku, nebo prostřednictvím elektronické pošty  
(e-mailem) na adresy uvedené níže. 
 
Objednateli bude písemná pošta zasílána na adresu: 
 
Statutární město Pardubice  
Odbor informačních technologií 
Štrossova 44 
530 21 Pardubice 
 
Poskytovateli bude písemná pošta zasílána na adresu: 
Giant interactive s.r.o. 
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Patrik Bajer 
Thámova 681/32 
186 00 Praha 8 - Karlín 

11.2. Oprávněné osoby 

11.2.1. Za Objednatele: 
Ing. Zdeňka Malá, e-mail: zdenka.mala@mmp.cz, tel.: 466 859 288 
Ing. Jan Czagan, e-mail: jan.czagan@mmp.cz, tel.: 466 859 316 
Jaromír Flegr, e-mail: jaromir.flegr@mmp.cz, tel.: 739 488 327 

11.2.2. Za Poskytovatele: 
Ing. Radek Bitala, e-mail: radek.bitala@giant.cz, tel.: 702 065 206 
Jan Života, e-mail: jan.zivota@giant.cz, tel.: 774 020 906 

 

11.3. Tvoří-li Poskytovatele více osob, platí následující: 

11.3.1. všechny osoby tvořící Poskytovatele jsou ze Smlouvy zavázány společně 
a nerozdílně, 

11.3.2. jednání kterékoli z osob tvořících Poskytovatele je přičítáno Poskytovateli bez 
ohledu na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Poskytovatele, 

11.3.3. za Poskytovatele může jednat kterákoli z osob tvořících Poskytovatele. 

 
11.4. Poskytovatel je povinen chránit poskytování služeb a majetek Objednatele a bude 

odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s poskytováním služeb. 
Způsobí-li Poskytovatel při poskytování služeb škodu na Díle, jiném majetku 
Objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na 
vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu 
takové škody. 

11.5. Poskytovatel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech 
majících i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-
li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
Poskytovatel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Poskytovatel povinen učinit veškeré 
nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména 
obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny. 

11.6. Poskytovatel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 

11.7. Poskytovatel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 
za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na 
jakoukoliv pohledávku Objednatele za Poskytovatelem. 

11.8. Poruší-li Poskytovatel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí 
Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se 

mailto:zdenka.mala@mmp.cz
mailto:jan.czagan@mmp.cz
mailto:jaromir.flegr@mmp.cz
mailto:radek.bitala@giant.cz
mailto:jan.zivota@giant.cz
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Poskytovatel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka 
vzniklá z osobních poměrů Poskytovatele nebo vzniklá až v době, kdy byl Poskytovatel 
s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Poskytovatel povinen 
překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

 

XII. Závěrečná ujednání 
 
12.1.  Tam, kde nejsou práva a závazky Smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení 

občanského zákoníku. 

12.2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit 
nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků 
v elektronické podobě opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Za 
písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, 
a to i když již bylo započato s plněním.  

12.3. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

12.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou potvrzeny a odsouhlaseny 
smluvními stranami a prohlášeny za nedílnou součást této smlouvy. Jakékoli změny 
Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny. 

12.5. 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.  

12.6. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá 
Smluvní strana. 

12.7. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 
zvyklostí či praxe. 

12.8. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné 
a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 
souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran elektronické podpisy.   
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12.9. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo 
odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění 
podmínky nabídky. 

12.10. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy Objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li 
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro 
notifikaci o uveřejnění. 

12.11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického 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. 

12.12. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců ode 
dne jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení. 

12.13. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

12.14. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Statutárního města Pardubice na jejím XX. 
zasedání konaném dne XX.XX.XXXX, usnesením č. XXXXXX. 

 

 
 
 
 
 

V Pardubicích dne _________________  V ________________ dne ______________ 
 
 
 
 
 
________________________________  _________________________________ 
Ing. Martin Charvát, primátor města   Patrik Bajer, jednatel 



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI  
uzavřené dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 
 

Smluvní strany 
 

statutární město Pardubice 
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
IČO: 00274046 
DIČ: CZ00274046 
(dále jen „Město“) na jedné straně 
 
a 
 
Univerzita Pardubice  
Dopravní fakulta Jana Pernera 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem 
se sídlem: Studentská 95, 532 10Pardubice  
zastoupená: doc. Ing. Liborem Švadlenkou, Ph.D., děkanem 
IČO: 00216275 
DIČ: CZ00216275 
(dále jen „DFJP“) na druhé straně 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  

 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci  
(dále jen „Dodatek“) 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
 

 
1. Smluvní strany mezi sebou dne 7. 7. 2020 uzavřely Smlouvu o vzájemné spolupráci, jejímž  

předmětem je realizace bezúplatného poskytnutí pseudonymizovaných dat (bez možnosti přístupu k 
identifikaci) o dopravních proudech silničních vozidel z kamerového systému Městské policie 
Pardubice pro potřeby výuky a dále pro oblast vědeckého a aplikovaného výzkumu na DFJP (včetně 
publikační činnosti), zejména pro řešení výzkumného projektu OPVVV (PosiTrans), jehož je DFJP 
řešitelem (dále také jen jako „předmětná smlouva“). 

 
2. S ohledem na skutečnost, že předmětná smlouva byla uzavřena pouze na dobu jednoho roku, 

počínaje dnem jejího uzavření, a smluvní strany mají i nadále zájem ve vzájemné spolupráci 
specifikované v předmětné smlouvě pokračovat, uzavírají smluvní strany tento Dodatek.  
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II. 
Předmět Dodatku 

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na tom, že: 
a. Čl. IV. odst. 1. předmětné smlouvy se mění tak, že nově zní takto: 

 
Tato smlouva se uzavírá na dobu pěti let, počínaje dnem jejího uzavření. 
 
 
 

III. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou 

nadále platná a účinná. 

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení.  

3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou 
smluvních stran.  
 

4. Smluvní strany si tento Dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což 
potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy. 

 
 

 
 
 
 

       V Pardubicích dne ………………..   V Pardubicích dne …………………. 
 
       za Město      za DFJP 
             
 
 
 
        .................................................                ................................................. 
        Ing. Martin Charvát                                            doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. 
        primátor                                                             děkan 
        statutárního města Pardubice    Dopravní fakulta Jana Pernera 
       Univerzita Pardubice 
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MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ 
 

statutární město Pardubice 
sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21, Pardubice 
jednající: Ing. Martinem Charvátem, primátorem, 
(dále jen „město Pardubice“)  

A 
 

společnost …  
IČ:  
sídlo: jednající:/……/ 
(dále jako „společnost …) 

 
uzavřely níže uvedeného dne memorandum o porozumění při zavádění a provozování 
elektrických koloběžek na území města Pardubice (dále jen Memorandum“).   
 

I. 

      CÍL MEMORANDA 
 
Cílem Memoranda je podpora dosažení udržitelných způsobů dopravy na území města 
Pardubice skrze provoz sdílených služeb mikromobility a dále zlepšení kvality ovzduší díky 
přechodu na ekologicky nezávadné způsoby dopravy – elektrické koloběžky, jež budou za 
tímto účelem poskytovány společností .... 
 

II. 
PŘEDMĚT MEMORANDA 

 
Předmětem tohoto Memoranda je úprava vzájemných práv a povinností stran Memoranda 
při zavádění a provozu elektrických koloběžek na území města Pardubice.  
 

III. 
    PROVOZNÍ ČINNOST SPOLEČNOSTI ... 
 

1) Záměrem společnosti ... je poskytování spolehlivého, bezpečného a kvalitního 
vybavení pro uživatele elektrických koloběžek na území Pardubic (konkrétně viz 
Příloha č. 1) dle dohody stran tohoto Memoranda.  

2) Společnost ... se zavazuje provádět pravidelné kontroly a údržbu elektrických 
koloběžek a zajišťovat tak bezpečnost jejich uživatelů. Společnost ... dále zajišťuje 
pravidelné nabíjení a distribuci elektrických koloběžek v určených oblastech tak, aby 
byla uspokojena poptávka uživatelů.  

3) Společnost ... se zavazuje napojit všechny elektrické koloběžky na bezdrátovou 
komunikační síť, aby bylo možné lokalizovat jejich polohu. Provozní tým společnosti ... 
bude mít možnost průběžně sledovat situaci a umístění všech elektrických koloběžek.  
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4) Společnost ... se zavazuje, že na základě upozornění urychleně odstraní zaparkované 
elektrické koloběžky, které jsou nebezpečné pro chodce nebo chodcům překáží v 
cestě. Nahlášení může mimo jiné provést pověřený zaměstnanec města Pardubice 
nebo příslušník Městské policie Pardubice. Společnost … za tím účelem poskytne 
kontakt, kam je možné tato upozornění zasílat. 

 
IV. 

DODRŽOVÁNÍ NÁRODNÍCH PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY 
 

1. Společnost ... se zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy týkající se její činnosti. 
2. Společnost ... se zavazuje provozovat elektrické koloběžky na území Pardubic v 

souladu s platnými právními předpisy a v úzké spolupráci s městem Pardubice, co se 
týče využívání veřejných prostranství. 

3. Společnost ... se zavazuje zajistit, aby elektrické koloběžky splňovali veškeré nároky 
stanovené právními předpisy České republiky a Evropské unie ohledně vybavení a 
bezpečnosti elektrických koloběžek.  

4. Společnost ... omezí maximální rychlost svých elektrických koloběžek tak, aby 
splňovaly všechny právní předpisy a aby byla zajištěna bezpečnost jejich uživatelů a 
ostatních účastníků silničního provozu. 
 
 

V. 
UŽIVATELSKÁ INFORMOVANOST 

 
1. Společnost ... se zavazuje řádně proškolit uživatele elektrických koloběžek o pravidlech 

silničního provozu, a to zejména informováním o: dodržování rychlostních limitů, 
využívání dopravních pruhů při provozu elektrických koloběžek, jejich parkování atd. 
Podrobná pravidla provozu elektrických koloběžek jsou uvedena v příloze č. 1 tohoto 
Memoranda.  

2. Společnost ... se zavazuje ve spolupráci s městem Pardubice vhodným způsobem 
informovat i širokou veřejnost o pravidlech bezpečného užívání elektrických 
koloběžek. 

3. Společnost ... zajišťuje uživatelům elektrických koloběžek přístup k relevantním 
informacím, jež souvisejí s užíváním elektrických koloběžek, a to včetně informování 
uživatelů, že za užívání elektrických koloběžek jsou výhradně odpovědní uživatele.  

4. Společnost ... bude svojí aktivní činností přispívat k propagaci elektrických koloběžek, 
jako způsobu dopravy po městě šetrného k životnímu prostředí a jako ekologické 
alternativy k boji s dopravními zácpami. 

5. Společnost ... se zavazuje zajistit, že uživatelé elektrických koloběžek vypůjčených 
společností ... budou tyto odkládat pouze na místech, které jim k tomu určí město 
Pardubice.  
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6. Společnost ... se zavazuje zajistit, aby byla stanoviště pro elektrokoloběžky umístěny 
jen na místech k tomu určených, dále aby elektrokoloběžky nebyly provozovány 
v lokalitách, kde je toto zakázáno a aby ve vybraných lokalitách byly elektrokoloběžky 
provozovány pouze omezenou rychlostí (tj. max 15 km/hod), přičemž tento závazek 
společnost ... zajistí formou zanesení těchto lokalit do softwarové aplikace, kterou 
bude mít každý uživatel elektrické koloběžky k dispozici. Místa a lokality, kde je možné 
umístit stanoviště pro elektrické koloběžky, kde je jejich provoz zakázán a kde je 
možné tyto provozovat pouze s omezenou rychlostí, jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto 
Memoranda.  

 
 

VI. 
POJIŠTĚNÍ 

 
Společnost ... prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu v dostatečné výši, aby kryla 
potenciální pojistné rizika z odpovědnosti za škodu způsobené třetím osobám provozem 
elektrických koloběžek na území města Pardubice. Toto pojištění se nevztahuje na soukromé 
pojištění uživatele elektrické koloběžky.  
 

VII.  
SDÍLENÍ ÚDAJŮ 

 
Společnost ... se zavazuje poskytovat městu Pardubice souhrnné údaje související s užíváním 
elektrických koloběžek za účelem zlepšení mobility a kvality přepravních služeb na území 
Pardubic, a to vždy v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů a s přihlédnutím 
k ochraně obchodních zájmů společnosti .... 
 

 
VIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 

1. Toto Memorandum vstoupí v účinnost v den jeho podpisu a zůstane v účinnosti na dobu 
neurčitou. 

2. Poruší-li společnost ... svůj závazek obsažený v tomto Memorandu a nezjedná-li 
nápravu ve lhůtě, kterou jí k tomu poskytne město Pardubice, je město Pardubice 
oprávněno ukončit toto Memorandum výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou. 

3. Memorandum o porozumění může být kdykoli změněno na základě vzájemně 
odsouhlaseného písemného dodatku k tomuto Memorandu. Příslušné změny vstoupí 
v účinnost v den, který strany v dodatku určí, a budou tvořit nedílnou součást tohoto 
Memoranda o porozumění. 

4. Společnost ... se zavazuje odstranit veškeré elektrické koloběžky z ulic města 
Pardubice ve lhůtě 48 hodin, v případě, že ve městě Pardubice ukončí své působení.  

5. Toto Memorandum o porozumění bylo podepsáno v českém jazyce, přičemž každá ze 
stran obdrží jedno vyhotovení Memoranda.  
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v Padubicích dne x. y. 2021  
 
 
Jménem společnosti ... Jménem města Pardubice 
  

Titl. jméno příjmení 
jednatel společnosti ... 

Ing. Martin Charvát 
primátor města Pardubice 
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Dodatek č. 8 
Smlouvy o poskytování služeb  

(Služby svozu a odstraňování odpadu) 
 

číslo smlouvy objednatele: D 1015/00049/15 
číslo smlouvy poskytovatele: SmP – O – 1/2016 

 
uzavřené mezi smluvními stranami 

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
dne 21. 12. 2015 (dále také „smlouva“) 

 
 
Smluvní strany: 
 
Statutární město Pardubice 
Sídlo:   Pernštýnské náměstí 1, Staré Město , 530 21 Pardubice 
IČ:   00274046 
DIČ:   CZ274046 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
Číslo účtu:               326561/0100 
Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
Zastoupeno ve věcech plnění smlouvy: 
Ing. Miroslavem Míčou, vedoucím odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic 
 
(dále též: „objednatel“) 
 
a  
 
Obchodní firma: Služby města Pardubic a.s. 
Sídlo:    Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice 
IČ:    25262572    
DIČ:    CZ25262572 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:   123553/5500  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 1527 
Zastoupená ve věcech smluvních: 
Ing. Petrem Benešem, předsedou představenstva 
Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva 
 
Zastoupená ve věcech plnění smlouvy: 
Ing. Jiřím Strouhalem 
 
(dále též: „poskytovatel“)   



2. strana 

 

  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8 smlouvy 

(dále jen „dodatek“) 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 21.12.2015 Smlouvu o poskytování služeb, 
na základě níž je poskytovatel povinen v dohodnutém rozsahu zajistit pro město 
některé služby v oblasti odpadového hospodářství (svoz a likvidaci směsného 
komunálního odpadu, úklid stanovišť kontejnerů na komunální odpad, svoz 
separovaných složek komunálních odpadů, svoz biologicky rozložitelných odpadů, 
provoz separačních dvorů a likvidaci nebezpečného odpadu). Smlouva byla následně 
upravena Dodatkem č. 1 ze dne 30.06. 2016, Dodatkem č. 2 ze dne 23.12.2016, 
Dodatkem č. 3 ze dne 28.12.2017, Dodatkem č. 4 ze dne 28.12.2018, Dodatkem č. 5 
ze dne 20.12.2019, Dodatkem č. 6 ze dne 29.06.2020 a Dodatkem č. 7 ze dne 
04.01.2021 (dále jen „Smlouva“). 

2. S ohledem na potřebu reagovat na některé nezbytné úpravy v rozsahu i obsahu 
poskytovaných služeb pro následující období roku 2021, dohodly se smluvní strany na 
uzavření následujícího dodatku č. 8 Smlouvy (dále jen „dodatek“).  

 
II. 

Předmět dodatku 
 
1. Předmětem tohoto dodatku je aktualizace finančního objemu svozu směsného 

komunálního odpadu od občanů statuárního města Pardubice, úprava počtu a 
navýšení frekvence svozu nádob na separované složky komunálního odpadu a s tím 
související úprava finančních objemů, dále pak aktualizace počtu nádob na biologický 
odpad a s tím související úprava finančních objemů a doplnění položky „Svoz a 
likvidace jedlých olejů z nádob volně umístěných na veřejných prostranstvích města“. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že s účinností ke dni 01.07.2021 se nahrazuje 
dosavadní příloha smlouvy jejím novým zněním. Nové znění přílohy smlouvy 
tvoří přílohu tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí. 

 
 

III.  
Ujednání o obchodním tajemství 

 
Poskytovatel předložil objednateli odůvodněné prohlášení o tom, že veškeré informace 
v části B přílohy tohoto dodatku  pod názvem „Ceník prací a služeb“ naplňují znaky 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že veškeré informace 
uvedené v této části přílohy považují za obchodní tajemství poskytovatele.  
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IV.  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále 

platná a účinná. 
 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem 01.07.2021, nejdříve však okamžikem uveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pro případ, že dodatek bude podepsán 
pozdějšího dne, smluvní strany ve vzájemném konsenzu prohlašují, že ujednání v tomto 
dodatku se budou vztahovat i k období od 01.07.2021 do nabytí účinnosti dodatku. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku 
odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem 
vnitra ČR, vyjma částí, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují. O uveřejnění 
tohoto dodatku objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li 
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro 
notifikaci o uveřejnění. 

 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od 

jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení. 

 
5. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno 

vyhotovení.  
 

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly, s jeho obsahem 
souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

 
V Pardubicích dne        V Pardubicích dne   
 
Za objednatele       Za poskytovatele   
 
 
      
……………………………………..                 ……………………………….. 
Ing. Martin Ch a r v á t     Ing. Petr B e n e š  
primátor města Pardubic     předseda představenstva 
 
 
 
        ……………………………….. 
        Ing. Aleš K o p e c k ý,  
        místopředseda představenstva 
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DOLOŽKA 
Předmět tohoto dodatku č. 8 smlouvy o poskytování služeb ze dne 21. 12. 2015 byl schválen 
usnesením Zastupitelstva města Pardubic 
 
č. ……………….  ze dne  xxxx 
V Pardubicích, dne                xxxx 
Ing. Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS 
 

 

PRO STANOVENÍ VÝŠE PŘÍPLATKŮ 
A VÝŠE ODMĚN 

ŘEDITELŮM PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 
VE ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZŘIZOVANÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM 

PARDUBICE 
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Čl. 1 
Obecná ustanovení 

 

(1) Tento vnitřní platový předpis (dále jen VPP) upravuje stanovení platových náležitostí (příplatku 

za vedení, osobního příplatku a zvláštního příplatku) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, ředitelům 

příspěvkových organizací ve školství zřizovaných statutárním městem Pardubice. A dále upravuje 

poskytování odměn v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, ředitelům příspěvkových organizací ve školství zřizovaných statutárním městem 

Pardubice. 

 

(2) Za příspěvkové organizace ve školství se pro tuto směrnici považují organizace zapsané ve 

školském rejstříku. 

 

(3) Tento platový předpis se podpůrně použije pro stanovení výše odměn ředitelům základních 

uměleckých škol, domů dětí a mládeže a zdravotnických organizací Lentilka-integrační školka       

a rehabilitační centrum a Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace. 

 

Čl. 2 
Příplatek za vedení 

 

(1) Ředitelům škol příspěvkových organizací přísluší příplatek za vedení v rozpětí podle  

ust. § 124 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.  

 

(2) Výše příplatku se odvíjí od velikosti školy, (viz Příloha č. 1) a stanoví se zpravidla na dobu jednoho 

roku od 1. listopadu příslušného kalendářního roku do 31. října následujícího kalendářního roku. 

Vychází se ze statistických údajů výkonových výkazů k 30. září příslušného kalendářního roku 

(počet tříd, dětí, žáků a zaměstnanců). 

 

(3) Při částečném (sníženém) pracovním úvazku se krátí příplatek za vedení v závislosti  

na sjednaném rozsahu.  

 

(4) Dojde-li v průběhu školního roku ke změně, která ovlivňuje výši příplatku za vedení, obdrží věcně 

příslušný odbor Magistrátu města Pardubic písemné oznámení od ředitele školy o nové 

skutečnosti, a to nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího  

po měsíci, v němž změna nastala. 

 

Čl. 3 
Podmínky stanovení a výše příplatku za vedení 

 

(1) Příplatek za vedení je nárokovou složkou platu a skládá se: 

 

• ze základní části příplatku podle Přílohy č. 1 tohoto VPP 

• z variabilní části příplatku podle odst. 4 

 

(2) Celková výše příplatku za vedení je součtem základní a variabilní části příplatku v % z platového 

tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je ředitel školy zařazen. Celková výše 

příplatku je limitována ust. § 124 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
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předpisů, a nelze ji překročit. Výsledná částka bude zaokrouhlena na celé koruny směrem 

nahoru. 

 

(3) Řediteli školy přísluší příplatek za vedení podle stupně řízení a náročnosti řídící práce. Podkladem 

pro stanovení stupně řízení je organizační schéma řízení školy. 

  

(4) Variabilní část příplatku se počítá: 

 

• za každou školní jídelnu (ŠJ)       2% 

• za každou školní jídelnu - výdejnu (ŠJV)                   2% 

• za školní družinu nebo školní klub (ŠD, ŠK)      2% 

• za každé odloučené pracoviště zařazené ve školském rejstříku   2% 

• za mateřskou školu (MŠ) při základní škole (ZŠ)                   10% 

 

 
Čl. 4 

Osobní příplatek 
 

(1) Stanovení osobního příplatku je v souladu s ustanovením § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník    

      práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

(2) Osobní příplatek je složkou platu s motivačním charakterem, na kterou nevzniká právní 

 nárok. 

 

(3) Osobní příplatek se určuje konkrétní částkou v korunách. Při částečném (sníženém 

 pracovním úvazku) se osobní příplatek krátí v závislosti na sjednaném rozsahu pracovní 

 doby. Zvýšením platových tarifů nedochází k automatickému zvyšování osobních příplatků. 

 

(4) Zvýšení, snížení, popřípadě odejmutí osobního příplatku je možné provést pouze písemně  

 v závislosti na změně plnění podmínek, za nichž byl určen (viz čl. 5 odst. 2). 

 

(5) Nově jmenovaným ředitelům škol lze osobní příplatek poskytnout nejdříve po uplynutí tří 

 kalendářních měsíců ode dne jmenování do funkce s výjimkou ředitelů škol, uvedených 

 v odstavci 6 tohoto článku. 

 

(6) Je-li ředitel školy jmenován z řad pedagogických pracovníků školy nebo školského zařízení, 

 ponechává se mu dosavadní výše osobního příplatku až do doby určení osobního příplatku 

 Radou města Pardubic. 

 

(7) Řediteli školy, který byl dočasně uvolněn pro výkon veřejné funkce, se po jeho návratu  přiznává   

              osobní příplatek, který mu byl stanoven před jeho uvolněním k výkonu veřejné  funkce. 

 

 

Čl. 5 
Kritéria pro poskytování osobního příplatku 

 
(1) Osobní příplatky ředitelům škol jsou poskytovány na základě dosahování velmi dobrých            

výsledků při hodnocení kvality činnosti v těchto oblastech:  

 

a. Kvalita výchovně-vzdělávacího procesu - 
- hodnotí se zejména výsledky pedagogického procesu, účast na tvorbě nových učebních  

dokumentů  a jejich ověřování v praxi, prezentace školy na veřejnosti a spolupráce s rodiči, 
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- kvalitní plnění většího rozsahu pracovních úkolů, které nelze zhodnotit příplatkem za vedení, 

např. náročnost organizace výchovně-vzdělávací práce, zajišťování pedagogických praxí, zapojení 

do národní   a mezinárodní spolupráce v oblasti výchovy a vzdělávání,  

- kvalita a využití pedagogických a speciálně pedagogických diagnostik. 

 

 b. Kvalita pedagogického sboru 
-hodnotí se především plnění podmínek odborné a pedagogické kvalifikace pedagogických 

pracovníků, podpora dalšího vzdělávání učitelů, personální práce, vytváření pozitivních vztahů na 

pracovišti, přístup k žákům, jednání s rodiči 

 

c. Osobní podíl ředitele školy na plnění ekonomických ukazatelů školy  
- účelné a hospodárné využívání přidělených finančních prostředků, získávání dotací, grantů                       

a sponzorských darů ve prospěch školy a další mimorozpočtové aktivity 

 

(2) Osobní příplatek může být snížen nebo odebrán v případě zjištění: 

 

a.  nedodržování 
- školských a dalších právních a vnitřních předpisů, správních rozhodnutí a smluv, 

- pokynů zřizovatele, tj. statutárního města Pardubice, 

- efektivního vynakládání finančních prostředků, 

- rozpočtové kázně, zejména nedodržení závazných rozpočtových ukazatelů, 

 

b.  nepředložení 
- požadovaných podkladů pro stanovení rozpočtu v žádané kvalitě a termínech, 

- statistických a jiných výkazů v požadované kvalitě, termínech a správnosti, 

- rozborů hospodaření, zúčtování se státním rozpočtem a výročních zpráv v požadovaném 

rozsahu, kvalitě a termínech, 

 

c.  selhání 
-  v oblasti řízení a komunikace. 

 

 

Čl. 6 
Zvláštní příplatek 

 

(1) Stanovení zvláštního příplatku je v souladu s ustanovením § 129 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a § 8 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

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

 

(2) Řediteli školy je přiznán zvláštní příplatek v rámci rozpětí příplatku stanoveného  

pro příslušnou skupinu prací podle míry rizika, intenzity a doby působení zatěžujících vlivů. 

 

  

Čl. 7 
Kritéria pro poskytování odměn 

 

(1) Ředitelům škol a školských zařízení může být podle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů, poskytnuta odměna  za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť 

významného pracovního úkolu. 

 

(2) Poskytnutí odměny není nárokové. 
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(3) Hodnocení mimořádných a zvláště významných pracovních úkolů bude prováděno zpravidla 

dvakrát ročně (květen a listopad) pracovníky věcně příslušného odboru Magistrátu města 

Pardubic (dále jen MmP). V jarním období jsou odměny navrhovány na základně hodnocení 

ekonomické oblasti práce ředitele (hospodaření, účetnictví, vícezdrojové financování). Hodnotí 

se období předcházejícího kalendářního roku. V podzimním období jsou odměny navrhovány na 

základě hodnocení ředitele v oblasti řízení organizace a pedagogické práce. Hodnotí se období za 

předcházející školní rok. Oblasti hodnocení mající vliv pro určení návrhu pro poskytnutí odměny 

jsou uvedeny v Příloze č. 2 tohoto předpisu.  

 

(4) V jarním i podzimním období lze řediteli navrhnout také odměnu za mimořádnou koncepční 

práci pro zřizovatele nebo odměnu za řešení mimořádných podmínek spojených s rekonstrukcí 

školy, která ovlivňuje provoz školy nebo s krizovým řízením organizace v době mimořádných 

událostí. 

 

(5) V mimořádných a ojedinělých případech lze poskytnout odměnu i mimo pravidelné hodnotící 

období (např. při skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod, za ocenění 

dlouhodobých zásluh, za likvidaci nebo odstraňování následků živelných událostí a mimořádných 

událostí, při nichž může být ohrožen život, zdraví nebo majetek, aj.). Poskytnutí této odměny je 

v souladu s ustanovením § 224 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

(6) Poskytnutí odměny ředitelům příspěvkových organizací je v pravomoci zřizovatele. Funkci 

zřizovatele v tomto případě plní Rada města Pardubic. 

 

(7) Návrhy na poskytnutí odměn předkládá vedoucí věcně příslušného odboru MmP Radě města 

Pardubic, a to vždy se zdůvodněním, na základě provedeného hodnocení.  

 

 

Čl. 8 
Podmínky  navržení a výše odměny  

 
(1) Výše odměny je stanovena vždy pevnou částkou v českých korunách.   

 

(2) Odměnu lze vyplatit z disponibilních finančních prostředků školy nebo školského zařízení. 

 

(3) Při návrhu výše odměny přihlédne věcně příslušný odbor MmP k termínu nástupu do funkce 

ředitele školy nebo školského zařízení, pokud k němu došlo v průběhu hodnoceného období.  

 

(4) Po schválení jednotlivých výší odměn Radou města Pardubic bude výše schválené odměny 

písemně sdělena řediteli školy nebo školského zařízení. Toto oznámení je vyhotoveno pracovníky 

věcně příslušného odboru MmP a je podkladem pro vyplacení odměny.  

 

(5) Písemné oznámení o výši poskytnuté odměny vede věcně příslušný odbor MmP v osobním spisu 

ředitele školy nebo školského zařízení.  

 

 

Čl. 9 
Společná a závěrečná ustanovení 

 
(1) Kontrolu dodržování tohoto předpisu zabezpečuje věcně příslušný vedoucí oboru Magistrátu 

města Pardubic. 
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(2) Přílohy předpisu jsou jeho nedílnou součástí, jsou závazné a jejich změna představuje změnu 

předpisu. 

 

 
(3) Tímto předpisem se ruší dosavadní vnitřní platový předpis pro stanovení výše příplatků a výše 

odměn ředitelům příspěvkových organizací ve školství a zdravotnictví zřizovaných statutárním 

městem Pardubice (účinný od 6. 6. 2017).  

(4) Tento předpis nabývá účinnosti dne 7. 6. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Charvát 

primátor města 
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Příloha č. 1  

 

Základní část příplatku za vedení 
 

TABULKA  A) Základní školy 
 

Počet žáků: 

Počet žáků % 

do 100 20 

101 – 200 21 

201 – 300 22 

301 – 400 23 

401 – 500 24 

501 – 600 25 

601 – 700 26 

701 – 800 27 

801 – 900 28 

901 – 1000 29 

nad 1000 30 

 

Počet zaměstnanců:  

Zaměstnanci % 
do 20 1 

do 30 2 

do 40 3 

do 50 4 

do 60 5 

do 70 6 

nad 70 7 

 

 

TABULKA  B) Mateřské školy 
 

Počet tříd:  

Třída % 
1 20 

2 21 

3 22 

4 23 

5 24 

6 25 

7 26 

8 a více 27 

 

Počet zaměstnanců: 

Zaměstnanci % 
do 10 1 

do 20 2 

do 30 3 
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Podklady pro stanovení příplatku za vedení 
 

 

Jméno a příjmení ředitele/ředitelky školy: 
 
 
Škola - název a adresa (podle zřizovací listiny): 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabilní část 
příplatku za 
vedení za 
jednotlivé 
činnosti školy:        
  v %  

 

 

 

 

 

 
 
Podpis ředitele/ředitelky školy: ……………………………………… 
 
 
 
Celková výše příplatku za vedení v %: ……………………………….. 
 
 
 
Celková výše příplatku za vedení v Kč: ………………………………. 
 

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne ........................................................... 

 

 

 
Podpis vedoucího věcně příslušného odboru MmP: .................................................. 

Vyplňte číselné údaje dané školy Počet v % 
Zaměstnanci    

Základní škola - počet žáků   

Mateřská škola - počet tříd   

Školní jídelna (ŠJ) ano ne  

Školní jídelna - výdejna (ŠJV) ano ne  

Školní družina nebo školní klub (ŠD, ŠK) ano ne  

Odloučené pracoviště zařazené ve školském rejstříku ano ne  

Mateřská škola (MŠ) při základní škole (ZŠ) ano ne  
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Příloha č. 2 

A) Hodnotící list ředitele školy v ekonomické oblasti        
Jméno a příjmení 
hodnoceného Škola 

Hodnocené 
období   

             
Kritérium 1 2 3 

Hodnocení 
body 

  1-2 body 3-4 body 5-6 bodů   

Hospodaření s finančními 

prostředky zřizovatele, 

náročnost ekonom. řízení, DČ 

a péče o svěřený majetek 

bez 

připomínek s výhradami neuspokojivá 0 

Úroveň zpracování podkladů k 

rozborům a další podklady v 

ekonomické oblasti 

bez 

připomínek s výhradami neuspokojivá 0 

Úroveň účetnictví včetně 

včasného předkládání  v 

rozsahu a termínech 

bez 

připomínek s výhradami neuspokojivá 0 

Vyhledávání dalších finančních 

zdrojů (granty, sponzorské 

dary) 

je velmi 

úspěšná v 

získávání 

je úspěšná v 

získávání není úspěšná 0 

Kontrola (KT-odd. kontroly, 

OŠKS - EO) *) 

bez zjištěných 

nedostatků 

méně závažné 

nedostatky 

závažné 

nedostatky 0 

Celkem bodů       0 

Průměr       0 

Částka v Kč       0,00 Kč 

     
*) v případě, že byla kontrola provedena v hodnoceném období 

 

Výsledné bodové hodnocení ředitele se stanoví jako průměrná hodnota součtu bodů ve všech 

hodnocených kategoriích z tabulky a je přepočteno na částku v Kč. Maximální výše částky               

u ředitele mateřské školy, nebo zdravotnické příspěvkové organizace je 60 000 Kč za hodnocené 

období. Maximální výše částky pro ředitele základní školy, základní umělecké školy nebo domu 

dětí a mládeže je 75 000 Kč za hodnocené období. V případě, že je řediteli navrhována odměna za 

řešení mimořádných koncepčních úkolů pro zřizovatele nebo za řešení mimořádných podmínek 

spojených s rekonstrukcí nebo s krizovým řízením organizace, připočte se její výše k částce 

stanovené na základně bodového hodnocení. Výsledná částka odměny se zaokrouhlí 

matematicky na tisíce Kč. 

 

Řešení mimořádných koncepčních úkolů pro zřizovatele   0,00 Kč 
Řízení organizace za mimořádných podmínek   0,00 Kč 
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Celková výše odměny v Kč       0,00 Kč 
 

 

 

Řešení mimořádných koncepčních úkolů pro zřizovatele   0,00 Kč 
Řízení organizace za mimořádných podmínek   0,00 Kč 

Celková výše odměny v Kč       0,00 Kč 
 

 

B) Hodnotící list ředitele v oblasti řízení organizace a pedagogické práce        
Jméno a příjmení hodnoceného Škola 

Hodnocené 
období   

             
Kritérium 1 2 3 

Hodnocení 
body 

  1-2 body 3-4 body 5-6 bodů   

Řízení organizace bez připomínek s výhradami neuspokojivé 0 

Spolupráce se zřizovatelem bez připomínek s výhradami neuspokojivá 0 

Řízení výchovně vzdělávacího 

procesu bez připomínek s výhradami neuspokojivé 0 

Mimoškolní aktivity, spolupráce 

mezi školami nebo s jinými 

organizacemi 

přiměřené a v souladu se 

ŠVP průměrné 

nízká, žádná 

nebo 

nepřiměřeně 

vysoká a 

nekoncepční 0 

Prezentace školy na veřejnosti 

pestrá a účinná (škola má 

své identifikační znaky) nahodilá 

minimální 

nebo žádná  0 

Řešení nestandardních situací rozsáhlé a racionální průměrné žádné 0 

Celkem bodů       0 

Průměr       0 

Částka v Kč       0,00 Kč 
 
Výsledné bodové hodnocení ředitele se stanoví jako průměrná hodnota součtu bodů ve všech 

hodnocených kategoriích z tabulky a je přepočteno na částku v Kč. Maximální výše částky u ředitele 

mateřské školy, nebo zdravotnické příspěvkové organizace je 60.000,00 Kč za hodnocené období. 

Maximální výše částky pro ředitele základní školy, základní umělecké školy nebo domu dětí a mládeže je 

75.000,00 Kč za hodnocené období. V případě, že je řediteli navrhována odměna za řešení 

mimořádných koncepčních úkolů pro zřizovatele nebo za řešení mimořádných podmínek spojených 

s rekonstrukcí nebo s krizovým řízením organizace připočte se její výše k částce stanovené na základně 

bodového hodnocení.  Výsledná částka odměny se zaokrouhlí matematicky na tisíce Kč. 



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1
Příspěvková organizace: Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590

Odpisový plán (DHM/DNM - uvedeného v tabulce) - majetek pořízený v rámci akce " rekonstrukce odborných učeben" :

Rozpis odpisů dle jednotlivého majetku: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

Název DHM/DNM inv.č.
datum 

zařazení
pořizovací cena 

majetku

výše poskytnutého 
transferu na 

pořízení majetku v 
Kč *

výše použití 
investičního fondu 

na pořízení majetku 
v Kč

předpokládaná 
doba použitelnosti 

(roky)
počet měsíců 

odpisování

plánovaný 
měsíční odpis v 

Kč
odpis 11-
12/2020

časové rozlišení 
transferu 
měsíční                

v Kč

časové rozlišení 
transferu 11-

12/2020                
v Kč

měsíční odpisy 
do IF v Kč

11-12/2020 
odpisy do IF v 

Kč
Oprávky celkem 

v Kč/ měsíčně

Zůstatková cena v 
Kč po    1. roce 

odepisování

Nerozpuštěný 
transfer v Kč po 

1. roce 
odepisování

Server+operační systém D22/01 01.10.2020 158 510,00 Kč 142 659,00 Kč 15 851,00 Kč 10 120 1 321,00 Kč 2 642,00 Kč 1 188,90 Kč 2 377,80 Kč 132 Kč 264 Kč 1 321,00 Kč 155 868,00 Kč 140 281,20 Kč
Aktivní prvky SWITCH-48+ 24 port+ optický D22/02 01.10.2020 947 430,00 Kč 852 687,00 Kč 94 743,00 Kč 10 120 7 895,50 Kč 15 791,00 Kč 7 105,95 Kč 14 211,90 Kč 790 Kč 1 579 Kč 7 895,50 Kč 931 639,00 Kč 838 475,10 Kč
FIREWALL D22/18 01.10.2020 42 350,00 Kč 38 115,00 Kč 4 235,00 Kč 10 120 353,00 Kč 706,00 Kč 317,70 Kč 635,40 Kč 35 Kč 71 Kč 353,00 Kč 41 644,00 Kč 37 479,60 Kč

celkem konektivita 1 148 290,00 Kč 1 033 461,00 Kč 114 829,00 Kč 9 569,50 Kč 19 139,00 Kč 8 612,55 Kč 17 225,10 Kč 956,95 Kč 1 913,90 Kč 9 569,50 Kč 1 129 151,00 Kč 1 016 235,90 Kč
Interaktivní řešení D22/19 01.10.2020 72 600,00 Kč 62 526,75 Kč 10 073,25 Kč 10 120 605,00 Kč 1 210,00 Kč 521,06 Kč 1 042,12 Kč 84 Kč 168 Kč 605,00 Kč 71 390,00 Kč 61 484,63 Kč
Interaktivní řešení D22/20 01.10.2020 72 600,00 Kč 62 526,75 Kč 10 073,25 Kč 10 120 605,00 Kč 1 210,00 Kč 521,06 Kč 1 042,12 Kč 84 Kč 168 Kč 605,00 Kč 71 390,00 Kč 61 484,63 Kč
Display Touch D22/21 01.10.2020 66 550,00 Kč 57 081,75 Kč 9 468,25 Kč 10 120 555,00 Kč 1 110,00 Kč 476,04 Kč 952,08 Kč 79 Kč 158 Kč 555,00 Kč 65 440,00 Kč 56 129,67 Kč
Interaktivní řešení D22/22 01.10.2020 72 600,00 Kč 62 526,75 Kč 10 073,25 Kč 10 120 605,00 Kč 1 210,00 Kč 521,06 Kč 1 042,12 Kč 84 Kč 168 Kč 605,00 Kč 71 390,00 Kč 61 484,63 Kč
Interaktivní řešení D22/23 01.10.2020 72 600,00 Kč 62 526,75 Kč 10 073,25 Kč 10 120 605,00 Kč 1 210,00 Kč 521,06 Kč 1 042,12 Kč 84 Kč 168 Kč 605,00 Kč 71 390,00 Kč 61 484,63 Kč
Dobíjecí základna D22/24 01.10.2020 60 379,00 Kč 51 527,85 Kč 8 851,15 Kč 10 120 503,50 Kč 1 007,00 Kč 429,69 Kč 859,38 Kč 74 Kč 148 Kč 503,50 Kč 59 372,00 Kč 50 668,47 Kč

celkem SW+HW 417 329,00 Kč 358 716,60 Kč 58 612,40 Kč 3 478,50 Kč 6 957,00 Kč 2 989,97 Kč 5 979,94 Kč 488,53 Kč 977,06 Kč 3 478,50 Kč 410 372,00 Kč 352 736,66 Kč
Demonstrační stůl 2750 mm D22/25 01.10.2020 112 605,02 Kč 100 723,79 Kč 11 881,23 Kč 10 120 938,50 Kč 1 877,00 Kč 839,48 Kč 1 678,95 Kč 99 Kč 198 Kč 938,50 Kč 110 728,02 Kč 99 044,84 Kč
Celoplastové mycí centrum D22/26 01.10.2020 43 402,70 Kč 38 441,70 Kč 4 961,00 Kč 10 120 362,00 Kč 724,00 Kč 320,63 Kč 641,25 Kč 41 Kč 83 Kč 362,00 Kč 42 678,70 Kč 37 800,45 Kč
Rohový stůl kantora D22/27 01.10.2020 60 778,30 Kč 54 079,74 Kč 6 698,56 Kč 10 120 506,50 Kč 1 013,00 Kč 450,68 Kč 901,36 Kč 56 Kč 112 Kč 506,50 Kč 59 765,30 Kč 53 178,38 Kč
Přípravné pracoviště D22/28 01.10.2020 142 417,00 Kč 127 554,57 Kč 14 862,43 Kč 10 120 1 187,00 Kč 2 374,00 Kč 1 063,13 Kč 2 126,26 Kč 124 Kč 248 Kč 1 187,00 Kč 140 043,00 Kč 125 428,31 Kč
Celoplastová skříň na chemikálie D22/29 01.10.2020 67 129,59 Kč 59 795,90 Kč 7 333,69 Kč 10 120 559,50 Kč 1 119,00 Kč 498,38 Kč 996,76 Kč 61 Kč 122 Kč 559,50 Kč 66 010,59 Kč 58 799,14 Kč

celkem mobiliář 426 332,61 Kč 380 595,70 Kč 45 736,91 Kč 3 553,50 Kč 7 107,00 Kč 3 172,29 Kč 6 344,58 Kč 381,21 Kč 762,42 Kč 3 553,50 Kč 419 225,61 Kč 374 251,12 Kč
Modely hub D22/30 01.10.2020 47 202,10 Kč 42 383,89 Kč 4 818,21 Kč 10 120 393,50 Kč 787,00 Kč 353,34 Kč 706,67 Kč 40 Kč 80 Kč 393,50 Kč 46 415,10 Kč 41 677,22 Kč
Keramická pec s příslušenstvím D22/31 01.10.2020 120 697,50 Kč 108 627,75 Kč 12 069,75 Kč 10 120 1 006,00 Kč 2 012,00 Kč 905,40 Kč 1 810,80 Kč 101 Kč 201 Kč 1 006,00 Kč 118 685,50 Kč 106 816,95 Kč

celkem učební pomůcky 167 899,60 Kč 151 011,64 Kč 16 887,96 Kč 1 399,50 Kč 2 799,00 Kč 1 258,74 Kč 2 517,47 Kč 140,77 Kč 281,53 Kč 1 399,50 Kč 165 100,60 Kč 148 494,17 Kč

CELKEM MAJETEK  DHM 2 159 851,21 Kč 1 923 784,94 Kč 236 066,27 Kč 18 001,00 Kč 36 002,00 Kč 16 033,55 Kč 32 067,09 Kč 1 967,46 Kč 3 934,91 Kč 18 001,00 Kč 2 123 849,21 Kč 1 891 717,85 Kč

Odpisový plán sestavil:

Odpisový plán schválil (organizace):

Datum:

Statutární město Pardubice (zřizovatel): 



Příloha č. 2 návrhu usnesení č. 1
Příspěvková organizace: Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590

Odpisový plán (DHM/DNM - uvedeného v tabulce) - majetek pořízený v rámci akce " rekonstrukce odborných učeben" :

Rozpis odpisů dle jednotlivého majetku: DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

Název DHM/DNM inv.č.
datum 

zařazení
pořizovací cena 

majetku

výše poskytnutého 
transferu na 

pořízení majetku v 
Kč *

výše použití 
investičního fondu 

na pořízení majetku 
v Kč

předpokládaná 
doba použitelnosti 

(roky)
počet měsíců 

odpisování

plánovaný 
měsíční odpis v 

Kč

plánovaný 
maximální 
odpis 11-

12/2020       v 
Kč

časové rozlišení 
transferu 
měsíční                

v Kč

časové rozlišení 
transferu 11-

12/2020                
v Kč

měsíční 
odpisy do IF v 

Kč

11-12/2020 
odpisy do IF v 

Kč

Opravky 
celkem v Kč/ 

měsíčně

Zůstatková cena v 
Kč po    1. roce 

odepisování

Nerozpuštěný 
transfer v Kč po 

1. roce 
odepisování

SW Network management D22/33 01.10.2020 205 700,00 Kč 185 130,00 Kč 20 570,00 Kč 10 120 1 714,50 Kč 3 429,00 Kč 1 543,05 Kč 3 086,10 Kč 171,45 Kč      343 Kč 1 714,50 Kč 202 271,00 Kč 182 043,90 Kč

celkem konektivita nehmotný majetek 205 700,00 Kč 185 130,00 Kč 20 570,00 Kč 1 714,50 Kč 3 429,00 Kč 1 543,05 Kč 3 086,10 Kč 171,45 Kč 342,90 Kč 1 714,50 Kč 202 271,00 Kč 182 043,90 Kč

CELKEM MAJETEK  DNM 205 700,00 Kč 185 130,00 Kč 20 570,00 Kč 1 714,50 Kč 3 429,00 Kč 1 543,05 Kč 3 086,10 Kč 171,45 Kč 342,90 Kč 1 714,50 Kč 202 271,00 Kč 182 043,90 Kč

Odpisový plán sestavil:

Odpisový plán schválil (organizace):

Datum:

Statutární město Pardubice (zřizovatel): 



příloha č. 1 návrhu usnesení č. 2
Příspěvková organizace: Základní škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870

Odpisový plán (DHM/DNM - uvedeného v tabulce) - majetek pořízený v rámci akce " rekonstrukce odborných učeben" :

Rozpis odpisů dle jednotlivého majetku: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

Název DHM/DNM inv.č.
datum 

zařazení
pořizovací cena 

majetku

výše poskytnutého 
transferu na 

pořízení majetku v 
Kč *

výše použití 
investičního fondu 

na pořízení majetku 
v Kč

předpokládaná 
doba použitelnosti 

(roky)
počet měsíců 

odpisování

plánovaný 
měsíční odpis v 

Kč
odpis 11-
12/2020

Oprávky celkem 
v Kč/ měsíčně

Zůstatková cena v 
Kč po    1. roce 

odepisování
Server+operační systém pro server 2200004 01.10.2020 158 510,00 Kč 0,00 Kč 158 510,00 Kč 5 60 2 642,00 Kč 5 284,00 Kč 2 642,00 Kč 153 226,00 Kč
Aktivní prvky SWITCH-port 48,24, optický SFP, SEP 
modul 2200005 01.10.2020 1 664 960,00 Kč 0,00 Kč 1 664 960,00 Kč 5 60 27 750,00 Kč 55 500,00 Kč 27 750,00 Kč 1 609 460,00 Kč
FIREWALL 2200034 01.10.2020 42 350,00 Kč 0,00 Kč 42 350,00 Kč 5 60 706,00 Kč 1 412,00 Kč 706,00 Kč 40 938,00 Kč

celkem konektivita 1 865 820,00 Kč 0,00 Kč 1 865 820,00 Kč 31 098,00 Kč 62 196,00 Kč 31 098,00 Kč 1 803 624,00 Kč
Interaktivní řešení 2200006 01.10.2020 72 600,00 Kč 0,00 Kč 72 600,00 Kč 5 60 1 210,00 Kč 2 420,00 Kč 1 210,00 Kč 70 180,00 Kč
Interaktivní řešení 2200007 01.10.2020 72 600,00 Kč 0,00 Kč 72 600,00 Kč 5 60 1 210,00 Kč 2 420,00 Kč 1 210,00 Kč 70 180,00 Kč
Interaktivní řešení 2200008 01.10.2020 72 600,00 Kč 0,00 Kč 72 600,00 Kč 5 60 1 210,00 Kč 2 420,00 Kč 1 210,00 Kč 70 180,00 Kč
Interaktivní řešení 2200009 01.10.2020 72 600,00 Kč 0,00 Kč 72 600,00 Kč 5 60 1 210,00 Kč 2 420,00 Kč 1 210,00 Kč 70 180,00 Kč
Interaktivní řešení 2200010 01.10.2020 72 600,00 Kč 0,00 Kč 72 600,00 Kč 5 60 1 210,00 Kč 2 420,00 Kč 1 210,00 Kč 70 180,00 Kč
Interaktivní řešení 2200011 01.10.2020 72 600,00 Kč 0,00 Kč 72 600,00 Kč 5 60 1 210,00 Kč 2 420,00 Kč 1 210,00 Kč 70 180,00 Kč
Display Touch 2200015 01.10.2020 71 390,00 Kč 0,00 Kč 71 390,00 Kč 5 60 1 190,00 Kč 2 380,00 Kč 1 190,00 Kč 69 010,00 Kč
Dobíjecí základna pro 30 tabletů 2200013 01.10.2020 60 379,00 Kč 0,00 Kč 60 379,00 Kč 5 60 1 007,00 Kč 2 014,00 Kč 1 007,00 Kč 58 365,00 Kč
Dobíjecí základna pro 30 tabletů 2200014 01.10.2020 60 379,00 Kč 0,00 Kč 60 379,00 Kč 5 60 1 007,00 Kč 2 014,00 Kč 1 007,00 Kč 58 365,00 Kč
Mobilní dokovací stanice 2200012 01.10.2020 42 350,00 Kč 0,00 Kč 42 350,00 Kč 5 60 706,00 Kč 1 412,00 Kč 706,00 Kč 40 938,00 Kč

celkem SW+HW 670 098,00 Kč 0,00 Kč 670 098,00 Kč 11 170,00 Kč 22 340,00 Kč 11 170,00 Kč 647 758,00 Kč
Demonstrační stůl 2200016 01.10.2020 119 185,00 Kč 0,00 Kč 119 185,00 Kč 10 120 994,00 Kč 1 988,00 Kč 994,00 Kč 117 197,00 Kč
Celoplastové mycí centrum 2200017 01.10.2020 61 710,00 Kč 0,00 Kč 61 710,00 Kč 10 120 515,00 Kč 1 030,00 Kč 515,00 Kč 60 680,00 Kč
Kuchyňská linka s dřezem 2200018 01.10.2020 56 023,00 Kč 0,00 Kč 56 023,00 Kč 10 120 467,00 Kč 934,00 Kč 467,00 Kč 55 089,00 Kč
Digestoř celoplastová prostorová 2200019 01.10.2020 181 984,00 Kč 0,00 Kč 181 984,00 Kč 10 120 1 517,00 Kč 3 034,00 Kč 1 517,00 Kč 178 950,00 Kč
Celoplastová skříň na chemikálie 2200020 01.10.2020 95 590,00 Kč 0,00 Kč 95 590,00 Kč 10 120 797,00 Kč 1 594,00 Kč 797,00 Kč 93 996,00 Kč
Demonstrační stůl 2200021 01.10.2020 163 047,50 Kč 0,00 Kč 163 047,50 Kč 10 120 1 359,00 Kč 2 718,00 Kč 1 359,00 Kč 160 329,50 Kč
Žákovské pracoviště 2200022 01.10.2020 432 151,50 Kč 0,00 Kč 432 151,50 Kč 10 120 3 602,00 Kč 7 204,00 Kč 3 602,00 Kč 424 947,50 Kč
Přípravný stůl s výlevkou 2200023 01.10.2020 120 274,00 Kč 0,00 Kč 120 274,00 Kč 10 120 1 003,00 Kč 2 006,00 Kč 1 003,00 Kč 118 268,00 Kč
Celoplastová skříň na chemikálie 2200024 01.10.2020 130 922,00 Kč 0,00 Kč 130 922,00 Kč 10 120 1 092,00 Kč 2 184,00 Kč 1 092,00 Kč 128 738,00 Kč
Kuchyňská linka s dřezem 2200025 01.10.2020 58 866,50 Kč 0,00 Kč 58 866,50 Kč 10 120 491,00 Kč 982,00 Kč 491,00 Kč 57 884,50 Kč
Demonstrační stůl kantora 2200026 01.10.2020 144 686,35 Kč 0,00 Kč 144 686,35 Kč 10 120 1 206,00 Kč 2 412,00 Kč 1 206,00 Kč 142 274,35 Kč
Pracovní srůl s médii 2200027 01.10.2020 122 416,31 Kč 0,00 Kč 122 416,31 Kč 10 120 1 021,00 Kč 2 042,00 Kč 1 021,00 Kč 120 374,31 Kč
Kuchyňská linka s dřezem 2200028 01.10.2020 56 482,80 Kč 0,00 Kč 56 482,80 Kč 10 120 471,00 Kč 942,00 Kč 471,00 Kč 55 540,80 Kč
Demonstrační stůl kantora 2200029 01.10.2020 103 364,25 Kč 0,00 Kč 103 364,25 Kč 10 120 862,00 Kč 1 724,00 Kč 862,00 Kč 101 640,25 Kč
Pracovní stůl s médii 2200030 01.10.2020 106 679,65 Kč 0,00 Kč 106 679,65 Kč 10 120 889,00 Kč 1 778,00 Kč 889,00 Kč 104 901,65 Kč
Celoplastové mycí centrum 2200031 01.10.2020 82 606,70 Kč 0,00 Kč 82 606,70 Kč 10 120 689,00 Kč 1 378,00 Kč 689,00 Kč 81 228,70 Kč
Držák na mapy s elektrickým navíječem 2200032 01.10.2020 214 702,40 Kč 0,00 Kč 214 702,40 Kč 10 120 1 790,00 Kč 3 580,00 Kč 1 790,00 Kč 211 122,40 Kč
Kuchyňská linka s dřezem 2200033 01.10.2020 55 902,00 Kč 0,00 Kč 55 902,00 Kč 10 120 466,00 Kč 932,00 Kč 466,00 Kč 54 970,00 Kč

celkem mobiliář 2 306 593,96 Kč 0,00 Kč 2 306 593,96 Kč 19 231,00 Kč 38 462,00 Kč 19 231,00 Kč 2 268 131,96 Kč
Modely hub 2200001 01.10.2020 47 202,10 Kč 0,00 Kč 47 202,10 Kč 10 120 394,00 Kč 788,00 Kč 394,00 Kč 46 414,10 Kč
Elektrochemie 2200002 01.10.2020 58 140,50 Kč 0,00 Kč 58 140,50 Kč 10 120 485,00 Kč 970,00 Kč 485,00 Kč 57 170,50 Kč
Sterilizační skříň 2200003 01.10.2020 47 795,00 Kč 0,00 Kč 47 795,00 Kč 10 120 399,00 Kč 798,00 Kč 399,00 Kč 46 997,00 Kč

celkem učební pomůcky 153 137,60 Kč 0,00 Kč 153 137,60 Kč 1 278,00 Kč 2 556,00 Kč 1 278,00 Kč 150 581,60 Kč

CELKEM MAJETEK  DHM 4 995 649,56 Kč 0,00 Kč 4 995 649,56 Kč 62 777,00 Kč 125 554,00 Kč 62 777,00 Kč 4 870 095,56 Kč

Odpisový plán sestavil:

Odpisový plán schválil (organizace):

Datum:

Statutární město Pardubice (zřizovatel): 



Příloha č. 2 návrhu usnesení č. 2
Příspěvková organizace: Základní škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870

Odpisový plán (DHM/DNM - uvedeného v tabulce) - majetek pořízený v rámci akce " rekonstrukce odborných učeben" :

Rozpis odpisů dle jednotlivého majetku: DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

Název DHM/DNM inv.č.
datum 

zařazení
pořizovací cena 

majetku

výše poskytnutého 
transferu na 

pořízení majetku v 
Kč *

výše použití 
investičního fondu 

na pořízení majetku 
v Kč

předpokládaná 
doba použitelnosti 

(roky)
počet měsíců 

odpisování

plánovaný 
měsíční odpis v 

Kč

plánovaný 
maximální 
odpis 11-

12/2020       v 
Kč

Opravky 
celkem v Kč/ 

měsíčně

Zůstatková cena v 
Kč po    1. roce 

odepisování
SW Network management 130001 01.10.2020 205 700,00 Kč 0,00 Kč 205 700,00 Kč 5 60 3 429,00 Kč 6 858,00 Kč 3 429,00 Kč 198 842,00 Kč

celkem konektivita nehmotný majetek 205 700,00 Kč 0,00 Kč 205 700,00 Kč 3 429,00 Kč 6 858,00 Kč 3 429,00 Kč 198 842,00 Kč

CELKEM MAJETEK  DNM 205 700,00 Kč 0,00 Kč 205 700,00 Kč 3 429,00 Kč 6 858,00 Kč 3 429,00 Kč 198 842,00 Kč

Odpisový plán sestavil:

Odpisový plán schválil (organizace):

Datum:

Statutární město Pardubice (zřizovatel): 



příloha č. 1 návrhu usnesení č. 3
Příspěvková organizace: Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258

Odpisový plán (DHM/DNM - uvedeného v tabulce) - majetek pořízený v rámci akce " rekonstrukce odborných učeben" :

Rozpis odpisů dle jednotlivého majetku: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

Název DHM/DNM inv.č.
datum 

zařazení
pořizovací cena 

majetku

výše poskytnutého 
transferu na 

pořízení majetku v 
Kč *

výše použití 
investičního fondu 

na pořízení majetku 
v Kč

předpokládaná 
doba použitelnosti 

(roky)
počet měsíců 

odpisování

plánovaný 
měsíční odpis v 

Kč
odpis 10-
12/2020

Oprávky celkem 
v Kč/ měsíčně

Zůstatková cena v 
Kč po    1. roce 

odepisování
Server+operační systém pro server 1122005 01.10.2020 158 510,00 Kč 0,00 Kč 158 510,00 Kč 5 60 2 642,00 Kč 7 926,00 Kč 2 642,00 Kč 150 584,00 Kč
Aktivní prvky SWITCH-port 48,24, optický SFP, SEP 
modul 1122006 01.10.2020 947 430,00 Kč 0,00 Kč 947 430,00 Kč 5 60 27 750,00 Kč 83 250,00 Kč 27 750,00 Kč 864 180,00 Kč
FIREWALL 1122007 01.10.2020 42 350,00 Kč 0,00 Kč 42 350,00 Kč 5 60 706,00 Kč 2 118,00 Kč 706,00 Kč 40 232,00 Kč

celkem konektivita 1 148 290,00 Kč 0,00 Kč 1 148 290,00 Kč 31 098,00 Kč 93 294,00 Kč 31 098,00 Kč 1 054 996,00 Kč
Interaktivní řešení 1122001 01.10.2020 72 600,00 Kč 0,00 Kč 72 600,00 Kč 5 60 1 210,00 Kč 3 630,00 Kč 1 210,00 Kč 68 970,00 Kč
Interaktivní řešení 1122002 01.10.2020 72 600,00 Kč 0,00 Kč 72 600,00 Kč 5 60 1 210,00 Kč 3 630,00 Kč 1 210,00 Kč 68 970,00 Kč
Interaktivní řešení 1122004 01.10.2020 72 600,00 Kč 0,00 Kč 72 600,00 Kč 5 60 1 210,00 Kč 3 630,00 Kč 1 210,00 Kč 68 970,00 Kč
Dobíjecí základna pro 30 tabletů 1122003 01.10.2020 60 379,00 Kč 0,00 Kč 60 379,00 Kč 5 60 1 006,00 Kč 3 018,00 Kč 1 006,00 Kč 57 361,00 Kč

celkem SW+HW 278 179,00 Kč 0,00 Kč 278 179,00 Kč 4 636,00 Kč 13 908,00 Kč 4 636,00 Kč 264 271,00 Kč
Demonstrační stůl š. 2000 1122013 01.10.2020 63 875,90 Kč 0,00 Kč 63 875,90 Kč 10 120 532,00 Kč 1 596,00 Kč 532,00 Kč 62 279,90 Kč
Přípravné centrum s nádstavci - elektro, vodoinstalace 1122012 01.10.2020 60 651,25 Kč 0,00 Kč 60 651,25 Kč 10 120 505,00 Kč 1 515,00 Kč 505,00 Kč 59 136,25 Kč
Obložení stěny, police na nářadí 1122014 01.10.2020 44 382,80 Kč 0,00 Kč 44 382,80 Kč 10 120 370,00 Kč 1 110,00 Kč 370,00 Kč 43 272,80 Kč
Žákovské pracoviště-elektro, vodoinstalace 1122015 01.10.2020 255 038,96 Kč 0,00 Kč 255 038,96 Kč 10 120 2 125,00 Kč 6 375,00 Kč 2 125,00 Kč 248 663,96 Kč
Držák na mapy s elektrickým navíječem 1122016 01.10.2020 53 645,35 Kč 0,00 Kč 53 645,35 Kč 10 120 447,00 Kč 1 341,00 Kč 447,00 Kč 52 304,35 Kč
Držák na mapy s elektrickým navíječem 1122017 01.10.2020 53 645,35 Kč 0,00 Kč 53 645,35 Kč 10 120 447,00 Kč 1 341,00 Kč 447,00 Kč 52 304,35 Kč
Držák na mapy s elektrickým navíječem 1122018 01.10.2020 53 645,35 Kč 0,00 Kč 53 645,35 Kč 10 120 447,00 Kč 1 341,00 Kč 447,00 Kč 52 304,35 Kč
Držák na mapy s elektrickým navíječem 1122019 01.10.2020 53 645,35 Kč 0,00 Kč 53 645,35 Kč 10 120 447,00 Kč 1 341,00 Kč 447,00 Kč 52 304,35 Kč
Digestoř celoplastová s Al sloupky 1122020 01.10.2020 170 376,47 Kč 0,00 Kč 170 376,47 Kč 10 120 1 420,00 Kč 4 260,00 Kč 1 420,00 Kč 166 116,47 Kč
Demonstrační stůl - elektroinstalace 1122021 01.10.2020 211 647,15 Kč 0,00 Kč 211 647,15 Kč 10 120 1 764,00 Kč 5 292,00 Kč 1 764,00 Kč 206 355,15 Kč
Žákovské pracoviště-elektro, vodoinstalace 1122022 01.10.2020 486 196,15 Kč 0,00 Kč 486 196,15 Kč 10 120 4 052,00 Kč 12 156,00 Kč 4 052,00 Kč 474 040,15 Kč
přípravný stůl s výlevkou  - vodoinstalace 1122023 01.10.2020 89 939,30 Kč 0,00 Kč 89 939,30 Kč 10 120 749,00 Kč 2 247,00 Kč 749,00 Kč 87 692,30 Kč
Celoplastová skříň na chemikálie 1122024 01.10.2020 65 811,90 Kč 0,00 Kč 65 811,90 Kč 10 120 548,00 Kč 1 644,00 Kč 548,00 Kč 64 167,90 Kč
Celoplastová skříň na chemikálie 1122025 01.10.2020 65 811,90 Kč 0,00 Kč 65 811,90 Kč 10 120 548,00 Kč 1 644,00 Kč 548,00 Kč 64 167,90 Kč
Celoplastová skříň na chemikálie 1122026 01.10.2020 65 811,90 Kč 0,00 Kč 65 811,90 Kč 10 120 548,00 Kč 1 644,00 Kč 548,00 Kč 64 167,90 Kč

celkem mobiliář 1 794 125,08 Kč 0,00 Kč 1 794 125,08 Kč 14 949,00 Kč 44 847,00 Kč 14 949,00 Kč 1 749 278,08 Kč
Modely hub 1122008 01.10.2020 43 897,95 Kč 0,00 Kč 43 897,95 Kč 5 60 732,00 Kč 2 196,00 Kč 732,00 Kč 41 701,95 Kč
Keramická pec s příslušenstvím 1122009 01.10.2020 112 248,68 Kč 0,00 Kč 112 248,68 Kč 5 60 1 871,00 Kč 5 613,00 Kč 1 871,00 Kč 106 635,68 Kč
Elektrochemie 1122010 01.10.2020 54 070,67 Kč 0,00 Kč 54 070,67 Kč 5 60 901,00 Kč 2 703,00 Kč 901,00 Kč 51 367,67 Kč
Sterilizační skříň 1122011 01.10.2020 44 449,35 Kč 0,00 Kč 44 449,35 Kč 5 60 741,00 Kč 2 223,00 Kč 741,00 Kč 42 226,35 Kč

celkem učební pomůcky 254 666,65 Kč 0,00 Kč 254 666,65 Kč 4 245,00 Kč 12 735,00 Kč 4 245,00 Kč 241 931,65 Kč

CELKEM MAJETEK  DHM 3 475 260,73 Kč 0,00 Kč 3 475 260,73 Kč 54 928,00 Kč 164 784,00 Kč 54 928,00 Kč 3 310 476,73 Kč

Odpisový plán sestavil:

Odpisový plán schválil (organizace):

Datum:

Statutární město Pardubice (zřizovatel): 



Příloha č. 2 návrhu usnesení č. 3
Příspěvková organizace: Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258

Odpisový plán (DHM/DNM - uvedeného v tabulce) - majetek pořízený v rámci akce " rekonstrukce odborných učeben" :

Rozpis odpisů dle jednotlivého majetku: DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

Název DHM/DNM inv.č.
datum 

zařazení
pořizovací cena 

majetku

výše poskytnutého 
transferu na 

pořízení majetku v 
Kč *

výše použití 
investičního fondu 

na pořízení majetku 
v Kč

předpokládaná 
doba použitelnosti 

(roky)
počet měsíců 

odpisování

plánovaný 
měsíční odpis v 

Kč

plánovaný 
maximální 
odpis 10-

12/2020        v 
Kč

Opravky 
celkem v Kč/ 

měsíčně

Zůstatková cena v 
Kč po    1. roce 

odepisování
SW Network management 1113001 01.10.2020 205 700,00 Kč 0,00 Kč 205 700,00 Kč 5 60 3 429,00 Kč 10 287,00 Kč 3 429,00 Kč 195 413,00 Kč

celkem konektivita nehmotný majetek 205 700,00 Kč 0,00 Kč 205 700,00 Kč 3 429,00 Kč 10 287,00 Kč 3 429,00 Kč 195 413,00 Kč

CELKEM MAJETEK  DNM 205 700,00 Kč 0,00 Kč 205 700,00 Kč 3 429,00 Kč 10 287,00 Kč 3 429,00 Kč 195 413,00 Kč

Odpisový plán sestavil:

Odpisový plán schválil (organizace):

Datum:

Statutární město Pardubice (zřizovatel): 



Příloha návrhu usnesení č. 4
Příspěvková organizace: Základní škola Pardubice-Svítkov, Školní 748

IČO: 481 611 44

Odpisový plán majetku předaného po rekonstrukci - přístavbě ZŠ

*)

Inventární číslo pořizovací cena měsíční odpisy roční odpisy
počet měsíců 

odpisu

měsíční odpis 
odlišný od 
ostatních 

měsíčních odpisů   
poslední 

měsíc odpisu
Škrabka na brambory DHM-49/01 42 229,00 Kč 352,00 Kč 4 224,00 Kč 120 341,00 Kč 09/2030

Interaktivní tabule č. 1 DHM-61/01 137 940,00 Kč 575,00 Kč 6 900,00 Kč 240 515,00 Kč 09/2040

Interaktivní tabule č. 2 DHM-62/01 137 940,00 Kč 575,00 Kč 6 900,00 Kč 240 515,00 Kč 09/2040

Interaktivní tabule č. 3 DHM-63/01 137 940,00 Kč 575,00 Kč 6 900,00 Kč 240 515,00 Kč 09/2040

Myčka tunelová košová DHM-50/01 1 080 288,00 Kč 3 001,00 Kč 36 012,00 Kč 360 2 929,00 Kč 09/2050

Myčka nádobí podpultová DHM-51/01 46 028,40 Kč 384,00 Kč 4 608,00 Kč 120 332,40 Kč 09/2030

Vozík vyhřívaný transportní na GNDHM-52/01 58 806,00 Kč 491,00 Kč 5 892,00 Kč 120 377,00 Kč 09/2030
Tlaková multifunkční plynová 
pánev 170 lt s rámem na 
zavěšení DHM-53/01 1 320 448,80 Kč 3 668,00 Kč 44 016,00 Kč 360 3 636,80 Kč 09/2050

Plynový kotel 150 lt nepřímý 
ohřev DHM-54/01 217 654,80 Kč 605,00 Kč 7 260,00 Kč 360 459,80 Kč 09/2050
Plynový kotel 150 lt nepřímý 
ohřev DHM-54/02 217 654,80 Kč 605,00 Kč 7 260,00 Kč 360 459,80 Kč 09/2050
Fritéza plynová 23 lt s dvěma 
koši DHM-55/01 129 954,00 Kč 542,00 Kč 6 504,00 Kč 240 416,00 Kč 09/2040
Plynový sporák 4 hořáky, výkon 
4x10kw DHM-56/01 85 813,20 Kč 358,00 Kč 4 296,00 Kč 240 251,20 Kč 09/2040

Pánev sklopná plynová 10 lt DHM-57/01 213 298,80 Kč 889,00 Kč 10 668,00 Kč 240 827,80 Kč 09/2040
Konvektomat elektrický 
20x1/1GN DHM-58/01 562 359,60 Kč 1 563,00 Kč 18 756,00 Kč 360 1 242,60 Kč 09/2050

Stroj hnětací a šlehací 60lt DHM-59/01 177 579,60 Kč 740,00 Kč 8 880,00 Kč 240 719,60 Kč 09/2040
Myčka nádobí zvýšená mycí 
komora DHM-60/01 356 320,80 Kč 990,00 Kč 11 880,00 Kč 360 910,80 Kč 09/2050

Lavička kovová č.1 I.p DHM-64/01 62 920,00 Kč 263,00 Kč 3 156,00 Kč 240 63,00 Kč 09/2040

Lavička kovová č.2 I.p DHM-65/01 62 920,00 Kč 263,00 Kč 3 156,00 Kč 240 63,00 Kč 09/2040

Lavička kovová č.3 II.p DHM-66/01 70 954,40 Kč 296,00 Kč 3 552,00 Kč 240 210,40 Kč 09/2040

Lavička kovová č.4 II.p DHM-67/01 70 954,40 Kč 296,00 Kč 3 552,00 Kč 240 210,40 Kč 09/2040
17 031 Kč             204 372 Kč             

*)

v případě rovnoměrného odpisu po celou dobu odepisování se jedná o dorovnávací odpis na začátku či na konci odpisování

Odpisový plán sestavil: Cvejnová Kateřina

Odpisový plán schválil (organizace): Ing. Monika Dobruská

Datum: 30.09.2020

Statutární město Pardubice (zřizovatel):

Celkový přehled nového odpisovaného majetku od 10/2020

dle jednotlivých navrhovaných odpisů



Příloha návrhu usnesení č. 5
Příspěvková organizace: Mateřská škola Klubíčko Pardubice-Polabiny, Grusova 448

Odpisový plán (HIM - uvedeného v tabulce):

Rozpis odpisů dle jednotlivého majetku:
*) **)

Název HIM inv.č.
datum 

zařazení pořizovací cena

předpokládaná 
doba 

použitelnosti   v 
letech

počet měsíců 
odpisování

způsob 
odpisování měsíční odpis    

měsíční odpis odlišný od 
ostatních měsíčních odpisů   

konec 
odepisování

Elektrický 
konvektomat 
mod.2020  
+podstavec 022/11 19.11.2020 276 848,00 Kč 20 240 R 1 154,00 Kč 1 042,00 Kč 12/2040
Transportní 
vyhřívaný vozík 
na GN 
(gastronádoby) 022/12 19.11.2020 56 966,80 Kč 10 120 R 475,00 Kč 441,80 Kč 12/2030
Plynový sporák - 
4 hořáky - 
podestavba 022/14 19.11.2020 90 111,12 Kč 15 180 R 501,00 Kč 432,12 Kč 12/2035
Plynový sporák - 
2 hořáky 022/15 19.11.2020 45 738,00 Kč 15 180 R 254,00 Kč 272,00 Kč 12/2035
Plynový kotel 60lt 
s nepřímým 
ohřevem

022/13a), 
022/13b) 19.11.2020 266 684,00 Kč 20 240 R 1 111,00 Kč 1 155,00 Kč 12/2040

*) uveďte: 
R……v případě, že odepisujete rovnoměrně po celou dobu (tzn. během roku 12 stejných odpisů + 1 dorovnávací pouze na začátku či na konci odpisování)
ROS… v případě, že odepisujete roční odpisovou sazbou (tzn. během roku 11 stejných odpisů + 1 dorovnávací)
**) poznámka: 
v případě využití roční odpisové sazby…tzn. 11 měsíčních odpisů stejných+ 1 odlišný….uveďte výši odlišného měsíčního odpisu
v případě, že odepisujete rovnoměrně po celou dobu, vyplňujte výši dorovnávacího odpisu na začátku či na konci odpisování

Odpisový plán sestavil: Gregorová Zdena

Odpisový plán schválil (organizace): Mgr. Iva Škaloudová

Datum: 17.12.2020

Statutární město Pardubice (zřizovatel): 



Příloha návrhu usnesení č. 6
Příspěvková organizace: Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283

Odpisový plán (HIM - uvedeného v tabulce):

Rozpis odpisů dle jednotlivého majetku:
*)

Název HIM inv.č.
datum 

zařazení pořizovací cena

předpokládaná 
doba 

použitelnosti 
roky

počet měsíců 
odpisování

způsob 
odpisování měsíční odpis    

Soubor výdajový 
terminál Pce karta I.20 15.12.2020 146 475,34 Kč 10 120 ROS 1 221,00 Kč
Škrabka na brambory 
nerez 20 kg + lapač 
škrobu II.20 12.11.2020 48 166,47 Kč 10 120 ROS 402,00 Kč
Chladící box III.20 12.11.2020 165 310,20 Kč 10 120 ROS 1 378,00 Kč
Myčka kuchyňského 
nádobí IV.20 12.11.2020 526 350,00 Kč 10 120 ROS 4 387,00 Kč
Myčka nádobí tunelová 
košová + sušící modul V.20 12.11.2020 598 625,48 Kč 10 120 ROS 4 989,00 Kč
Průchozí myčka nádobí 
dvouplášťová VI.20 12.11.2020 159 647,00 Kč 10 120 ROS 1 331,00 Kč
El. konvektomat 20x1/ 
1GN VII.20 12.11.2020 957 557,70 Kč 10 120 ROS 7 980,00 Kč
El. konvektomat 10x1/ 
1GN VIII.20 12.11.2020 281 833,20 Kč 10 120 ROS 2 349,00 Kč

Plynový sporák 4 hořáky IX.20 12.11.2020 64 904,40 Kč 10 120 ROS 541,00 Kč
Plynový kotel nepřímý 
ohřev X.20 12.11.2020 446 925,60 Kč 10 120 ROS 3 725,00 Kč
Plynová fritéza s dvěma 
koši XI.20 12.11.2020 92 565,00 Kč 10 120 ROS 772,00 Kč
Plynová pánev sklopná   
100lt XII.20 12.11.2020 340 639,20 Kč 10 120 ROS 2 839,00 Kč
Plynová multifunkční 
tlaková pánev + rám 13/20 12.11.2020 1 011 463,20 Kč 10 120 ROS 8 429,00 Kč
Univerzální kuchyňský 
robot 14/20 12.11.2020 138 303,00 Kč 10 120 ROS 1 153,00 Kč

Transparentní vyhřívaný 
vozík na GN nádoby 15/20 12.11.2020 42 579,90 Kč 10 120 ROS 355,00 Kč
*) uveďte: 
R……v případě, že odepisujete rovnoměrně po celou dobu (tzn. během roku 12 stejných odpisů + 1 dorovnávací pouze na začátku či na konci odpisování)
ROS… v případě, že odepisujete roční odpisovou sazbou (tzn. během roku 11 stejných odpisů + 1 dorovnávací)

Odpisový plán sestavil: Systém GORDIC

Odpisový plán schválil (organizace): Mgr. Bc. Jana Smetanová

Datum: 15.12.2020

Statutární město Pardubice (zřizovatel): 

schváleno usnesením RmP č. :



Příloha návrhu usnesení č. 7
Příspěvková organizace: Mateřská škola Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692

Odpisový plán (HIM- název, popis předmětu): Konvektomat Retigo Vision B1011
Konvektomat dle účetního dokladu 4029

Inventární číslo: 022/4/11 Umístění předmětu: školní kuchyň - varna

Pořizovací cena: 292 129,09 Datum pořízení: 19.02.2021

Předpokládaná doba použitelnosti: 12 let

Rozpis odpisů dle jednotlivých měsíců a let:

období počet měsíců
měsíční odpis v 

Kč roční odpisy v Kč oprávky v Kč zůstatková cena v Kč
2021 9 2 028,00 18 252,00 18 252,00 273 877,09
2022 12 2 028,00 24 336,00 42 588,00 249 541,09
2023 12 2 028,00 24 336,00 66 924,00 225 205,09
2024 12 2 028,00 24 336,00 91 260,00 200 869,09
2025 12 2 028,00 24 336,00 115 596,00 176 533,09
2026 12 2 028,00 24 336,00 139 932,00 152 197,09
2027 12 2 028,00 24 336,00 164 268,00 127 861,09
2028 12 2 028,00 24 336,00 188 604,00 103 525,09
2029 12 2 028,00 24 336,00 212 940,00 79 189,09
2030 12 2 028,00 24 336,00 237 276,00 54 853,09
2031 12 2 028,00 24 336,00 261 612,00 30 517,09
2032 12 2 028,00 24 336,00 285 948,00 6 181,09
2033 2 2 028,00 4 056,00 290 004,00 2 125,09

1 2 125,09 2 125,09 292 129,09 0,00

Odpisový plán sestavil: Gregorová Zdena

Odpisový plán schválil (organizace): Mgr. Irena Tužinská

Datum: 28.02.2021

Statutární město Pardubice (zřizovatel): 

schváleno usnesením RmP č. 



Příloha návrhu usnesení č. 8
Příspěvková organizace: Základní škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870

Odpisový plán (HIM- název, popis předmětu): Nábytková sestava

Inventární číslo: 2200036 Umístění předmětu: budova A

Pořizovací cena: 41 500,00 Datum pořízení: 05.03.2021

Předpokládaná doba použitelnosti: 10 let

Rozpis odpisů dle jednotlivých měsíců a let:

období počet měsíců
měsíční odpis v 

Kč roční odpisy v Kč oprávky v Kč zůstatková cena v Kč
2021 9 346,00 3 114,00 3 114,00 38 386,00
2022 12 346,00 4 152,00 7 266,00 34 234,00
2023 12 346,00 4 152,00 11 418,00 30 082,00
2024 12 346,00 4 152,00 15 570,00 25 930,00
2025 12 346,00 4 152,00 19 722,00 21 778,00
2026 12 346,00 4 152,00 23 874,00 17 626,00
2027 12 346,00 4 152,00 28 026,00 13 474,00
2028 12 346,00 4 152,00 32 178,00 9 322,00
2029 12 346,00 4 152,00 36 330,00 5 170,00
2030 12 346,00 4 152,00 40 482,00 1 018,00
2031 2 346,00 692,00 41 174,00 326,00

1 326,00 326,00 41 500,00 0,00

Odpisový plán sestavil: Zuzana Kielová

Odpisový plán schválil (organizace): Mgr. Bc. Ludmila Kozáková

Datum: 29.03.2021

Statutární město Pardubice (zřizovatel): 

schváleno usnesením RmP č. 



Příloha návrhu usnesení č. 9

Příspěvková organizace: Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2100

Odpisový plán (HIM - název, popis předmětu): Kompostér
účetní doklad 4069

Inventární číslo: 022/8 Umístění předmětu: Suterén

Pořizovací cena: 48 468,00 Kč Zařazení do užívání: květen 2020
z toho financováno investičním transferem
z toho financováno investičním fondem 48 468,00 Kč
Předpokládaná doba použitelnosti: 10 let

Rozpis odpisů dle jednotlivých měsíců a let:

Období Počet měsíců Měsíční odpis v Kč Roční odpis v Kč z toho odpisy do IF 
měsíčně

z toho odpisy do IF 
ročně Zůstatková cena v Kč

2020 7 404,00               2 828,00                  404,00                         2 828,00                      45 640,00               
2021 12 404,00               4 848,00                  404,00                         4 848,00                      40 792,00               
2022 12 404,00               4 848,00                  404,00                         4 848,00                      35 944,00               
2023 12 404,00               4 848,00                  404,00                         4 848,00                      31 096,00               
2024 12 404,00               4 848,00                  404,00                         4 848,00                      26 248,00               
2025 12 404,00               4 848,00                  404,00                         4 848,00                      21 400,00               
2026 12 404,00               4 848,00                  404,00                         4 848,00                      16 552,00               
2027 12 404,00               4 848,00                  404,00                         4 848,00                      11 704,00               
2028 12 404,00               4 848,00                  404,00                         4 848,00                      6 856,00                 
2029 12 404,00               4 848,00                  404,00                         4 848,00                      2 008,00                 
2030 4 404,00               1 616,00                  404,00                         1 616,00                      392,00                    

1 392,00               392,00                     392,00                         392,00                         -                            

Odpisový plán  sestavil: Zdena Gregorová

Odpisový plán schválil (organizace): Bc. Dana Předotová



Datum: 31.05.2020

Statutární město Pardubice (zřizovatel):



Příloha č. 2 návrhu usnesení č. 10

Příspěvková organizace: Mateřská škola Duha Pardubice- Popkovice a Staré Čívice

Odpisový plán (HIM - název, popis předmětu): Kompostér
dle účetního dokladu  4108,4109

Inventární číslo: 022/3 Umístění předmětu: Staré Čívice

Pořizovací cena: 46 094,75 Kč Zařazení do užívání: červenec 2020

Předpokládaná doba použitelnosti: 10 let

Rozpis odpisů dle jednotlivých měsíců a let:

Období Počet měsíců Měsíční odpis v Kč Roční odpis v Kč z toho odpisy do IF 
měsíčně

z toho odpisy do IF 
ročně Zůstatková cena v Kč

2020 6 384,00                 2 304,00                    384,00                          2 304,00                       43 790,75                
2021 12 384,00                 4 608,00                    384,00                          4 608,00                       39 182,75                
2022 12 384,00                 4 608,00                    384,00                          4 608,00                       34 574,75                
2023 12 384,00                 4 608,00                    384,00                          4 608,00                       29 966,75                
2024 12 384,00                 4 608,00                    384,00                          4 608,00                       25 358,75                
2025 12 384,00                 4 608,00                    384,00                          4 608,00                       20 750,75                
2026 12 384,00                 4 608,00                    384,00                          4 608,00                       16 142,75                
2027 12 384,00                 4 608,00                    384,00                          4 608,00                       11 534,75                
2028 12 384,00                 4 608,00                    384,00                          4 608,00                       6 926,75                   
2029 12 384,00                 4 608,00                    384,00                          4 608,00                       2 318,75                   
2030 5 384,00                 1 920,00                    384,00                          1 920,00                       398,75                      

1 398,75                 398,75                       398,75                          398,75                          -                             

Odpisový plán  sestavil: Gregorová Zdena

Odpisový plán schválil (organizace): Kirschová Naděžda

Datum: 30.06.2020

Statutární město Pardubice (zřizovatel):



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 10

Příspěvková organizace: Mateřská škola Duha Pardubice- Popkovice a Staré Čívice

Odpisový plán (HIM - název, popis předmětu): Kompostér
dle účetního dokladu  4108,4109

Inventární číslo: 022/711 Umístění předmětu: Popkovice

Pořizovací cena: 46 094,75 Kč Zařazení do užívání: červenec 2020
z toho financováno investičním transferem
z toho financováno investičním fondem 46 094,75 Kč
Předpokládaná doba použitelnosti: 10 let

Rozpis odpisů dle jednotlivých měsíců a let:

Období Počet měsíců Měsíční odpis v Kč Roční odpis v Kč z toho odpisy do IF 
měsíčně

z toho odpisy do IF 
ročně Zůstatková cena v Kč

2020 6 384,00                 2 304,00                    384,00                          2 304,00                       43 790,75                
2021 12 384,00                 4 608,00                    384,00                          4 608,00                       39 182,75                
2022 12 384,00                 4 608,00                    384,00                          4 608,00                       34 574,75                
2023 12 384,00                 4 608,00                    384,00                          4 608,00                       29 966,75                
2024 12 384,00                 4 608,00                    384,00                          4 608,00                       25 358,75                
2025 12 384,00                 4 608,00                    384,00                          4 608,00                       20 750,75                
2026 12 384,00                 4 608,00                    384,00                          4 608,00                       16 142,75                
2027 12 384,00                 4 608,00                    384,00                          4 608,00                       11 534,75                
2028 12 384,00                 4 608,00                    384,00                          4 608,00                       6 926,75                   
2029 12 384,00                 4 608,00                    384,00                          4 608,00                       2 318,75                   
2030 5 384,00                 1 920,00                    384,00                          1 920,00                       398,75                      

1 398,75                 398,75                       398,75                          398,75                          -                             

Odpisový plán  sestavil: Gregorová Zdena

Odpisový plán schválil (organizace): Kirschová Naděžda

Datum: 30.06.2020

Statutární město Pardubice (zřizovatel):



Příloha návrhu usnesení č. 11

Příspěvková organizace: ZŠ Pardubice, nábřeží  Závodu míru 1951 

ODPISOVÝ PLÁN TRAKTOR XHXY 240,  dodavatel: Mountfield a.s.
(F/67/2021)

Inventární číslo: 105/40/71 umístění předmětu: garáž ZŠ

Pořizovací cena: 119 890,00 Kč     datum pořízení: 4/2021
předpokládaná doba použitelnosti: 6 let

Rozpis odpisů dle jednotlivých měsíců a let: 

období počet měs. měsíční odpis roční odpis oprávky zůstatková cena
2021 8 1 666,00 Kč          13 328,00 Kč    13 328,00 Kč      106 562,00 Kč      
2022 12 1 666,00 Kč          19 992,00 Kč    33 320,00 Kč      86 570,00 Kč        
2023 12 1 666,00 Kč          19 992,00 Kč    53 312,00 Kč      66 578,00 Kč        
2024 12 1 666,00 Kč          19 992,00 Kč    73 304,00 Kč      46 586,00 Kč        
2025 12 1 666,00 Kč          19 992,00 Kč    93 296,00 Kč      26 594,00 Kč        
2026 12 1 666,00 Kč          19 992,00 Kč    113 288,00 Kč    6 602,00 Kč           
2027 3 1 666,00 Kč          4 998,00 Kč      118 286,00 Kč    1 604,00 Kč           
2027 1 1 604,00 Kč          1 604,00 Kč      119 890,00 Kč    -  Kč                     

72 119890

Odpisový plán sestavil: Mgr. Lenka Krištofíková
Odpisový plán schválil (organizace): Mgr.Bc. Jarmila Staňková
Datum: 29.4.2021

Statutání město Pardubice (zřizovatel):



Příloha návrhu usnesení č. 12

Příspěvková organizace: Mateřská škola Pardubice-Polabiny, Odborářů 345

Odpisový plán (HIM - název, popis předmětu): Kompostér
účetní doklad 4291/2019

Inventární číslo:  Umístění předmětu: hospodářský pavilon

Pořizovací cena: 43 342,20 Kč Zařazení do užívání: září 2020
z toho financováno investičním transferem 43 342,20 Kč
z toho financováno investičním fondem
Předpokládaná doba použitelnosti: 10 let

Rozpis odpisů dle jednotlivých měsíců a let:

Období Počet měsíců Měsíční odpis v Kč Roční odpis v Kč z toho transferový podíl 
měsíčně

z toho transferový podíl 
ročně

z toho odpisy 
do IF měsíčně

z toho odpisy 
do IF ročně Zůstatková cena v Kč

2020 12 361,00               4 332,00                  361,00                          4 332,00                             39 010,20               
2021 12 361,00               4 332,00                  361,00                          4 332,00                             34 678,20               
2022 12 361,00               4 332,00                  361,00                          4 332,00                             30 346,20               
2023 12 361,00               4 332,00                  361,00                          4 332,00                             26 014,20               
2024 12 361,00               4 332,00                  361,00                          4 332,00                             21 682,20               
2025 12 361,00               4 332,00                  361,00                          4 332,00                             17 350,20               
2026 12 361,00               4 332,00                  361,00                          4 332,00                             13 018,20               
2027 12 361,00               4 332,00                  361,00                          4 332,00                             8 686,20                 
2028 12 361,00               4 332,00                  361,00                          4 332,00                             4 354,20                 
2029 11 361,00               3 971,00                  361,00                          4 332,00                             383,20                    

1 383,20               383,20                     383,20                          383,20                                0,00 -                       

Odpisový plán  sestavil: Zdena Gregorová

Odpisový plán schválil (organizace): Lenka Veselíková

Datum: 31.08.2020

Statutární město Pardubice (zřizovatel):



Příloha návrhu usnesení č. 14
Příspěvková organizace: Mateřská škola Doubek Pardubice - Svítkov a Lány na Důlku

Odpisový plán (DHM/DNM - uvedeného v tabulce) - majetek pořízený v rámci akce " výstavba nové MŠ " :

Rozpis odpisů dle jednotlivého majetku: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

Název DHM/DNM inv.č.
datum 

zařazení
pořizovací cena 

majetku

výše poskytnutého 
transferu na 

pořízení majetku v 
Kč *

výše použití 
investičního fondu 

na pořízení majetku 
v Kč

předpokládaná 
doba použitelnosti 

(roky)
počet měsíců 

odpisování

plánovaný 
měsíční odpis v 

Kč
odpis 11-
12/2020

časové rozlišení 
transferu 
měsíční                

v Kč

časové rozlišení 
transferu 11-

12/2020                
v Kč

měsíční odpisy 
do IF v Kč

11-12/2020 
odpisy do IF v 

Kč
Oprávky celkem 

v Kč/ měsíčně

Zůstatková cena v 
Kč po    1. roce 

odepisování

Nerozpuštěný 
transfer v Kč po 

1. roce 
odepisování

Interaktivní LCD displej Prowise Touchscreen 022/2001 19.10.2020 48 388,00 Kč 0,00 Kč 48 388,00 Kč 5 60 805,00 Kč 1 610,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 805 Kč 1 610 Kč 805,00 Kč 46 778,00 Kč 0,00 Kč
Interaktivní LCD displej Prowise Touchscreen 022/2002 19.10.2020 48 388,00 Kč 0,00 Kč 48 388,00 Kč 5 60 805,00 Kč 1 610,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 805 Kč 1 610 Kč 805,00 Kč 46 778,00 Kč 0,00 Kč
Stojan s naklápěním pro Prowise LCD 022/2003 19.10.2020 40 107,00 Kč 0,00 Kč 40 107,00 Kč 5 60 670,00 Kč 1 340,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 670 Kč 1 340 Kč 670,00 Kč 38 767,00 Kč 0,00 Kč
Stojan s naklápěním pro Prowise LCD 022/2004 19.10.2020 40 107,00 Kč 0,00 Kč 40 107,00 Kč 5 60 670,00 Kč 1 340,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 670 Kč 1 340 Kč 670,00 Kč 38 767,00 Kč 0,00 Kč
PC modul pro Prowise Touchscreen PC i5 022/2005 19.10.2020 42 332,00 Kč 0,00 Kč 42 332,00 Kč 3 36 1 175,00 Kč 2 350,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 175 Kč 2 350 Kč 1 175,00 Kč 39 982,00 Kč 0,00 Kč
PC modul pro Prowise Touchscreen PC i5 022/2006 19.10.2020 42 332,00 Kč 0,00 Kč 42 332,00 Kč 3 36 1 175,00 Kč 2 350,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 175 Kč 2 350 Kč 1 175,00 Kč 39 982,00 Kč 0,00 Kč
Policová skříň sestava 022/2007 01.10.2020 103 461,05 Kč 93 114,95 Kč 10 346,10 Kč 10 120 862,00 Kč 1 724,00 Kč 776,00 Kč 1 552,00 Kč 86 Kč 172 Kč 862,00 Kč 101 737,05 Kč 91 562,95 Kč
Policová skříň - bílá 022/2008 01.10.2020 82 885,00 Kč 74 596,50 Kč 8 288,50 Kč 10 120 691,00 Kč 1 382,00 Kč 622,00 Kč 1 244,00 Kč 69 Kč 138 Kč 691,00 Kč 81 503,00 Kč 73 352,50 Kč
Policová skříň - bílá 022/2009 01.10.2020 82 885,00 Kč 74 596,50 Kč 8 288,50 Kč 10 120 691,00 Kč 1 382,00 Kč 622,00 Kč 1 244,00 Kč 69 Kč 138 Kč 691,00 Kč 81 503,00 Kč 73 352,50 Kč
Keramika (regál policový a regál s dřezem) 022/2010 01.10.2020 135 278,00 Kč 121 750,00 Kč 13 528,00 Kč 10 120 1 127,00 Kč 2 254,00 Kč 1 015,00 Kč 2 030,00 Kč 112 Kč 224 Kč 1 127,00 Kč 133 024,00 Kč 119 720,00 Kč
Skříňová sestava (kadeřnictví kuchyňka) 022/2011 01.10.2020 205 700,00 Kč 185 130,00 Kč 20 570,00 Kč 10 120 1 714,00 Kč 3 428,00 Kč 1 543,00 Kč 3 086,00 Kč 171 Kč 342 Kč 1 714,00 Kč 202 272,00 Kč 182 044,00 Kč
Skříňová sestava (kadeřnictví kuchyňka) 022/2012 01.10.2020 205 700,00 Kč 185 130,00 Kč 20 570,00 Kč 10 120 1 714,00 Kč 3 428,00 Kč 1 543,00 Kč 3 086,00 Kč 171 Kč 342 Kč 1 714,00 Kč 202 272,00 Kč 182 044,00 Kč
Skříňová sestava (kadeřnictví kuchyňka) 022/2013 01.10.2020 217 800,00 Kč 196 020,00 Kč 21 780,00 Kč 10 120 1 815,00 Kč 3 630,00 Kč 1 634,00 Kč 3 268,00 Kč 181 Kč 362 Kč 1 815,00 Kč 214 170,00 Kč 192 752,00 Kč
Skříňová sestava pod oknem 022/2014 01.10.2020 233 055,68 Kč 209 750,12 Kč 23 305,56 Kč 10 120 1 942,00 Kč 3 884,00 Kč 1 748,00 Kč 3 496,00 Kč 194 Kč 388 Kč 1 942,00 Kč 229 171,68 Kč 206 254,12 Kč
Skříňová sestava pod oknem 022/2015 01.10.2020 240 315,68 Kč 216 284,12 Kč 24 031,56 Kč 10 120 2 002,00 Kč 4 004,00 Kč 1 802,00 Kč 3 604,00 Kč 200 Kč 400 Kč 2 002,00 Kč 236 311,68 Kč 212 680,12 Kč
Domeček 022/2016 01.10.2020 87 120,00 Kč 78 408,00 Kč 8 712,00 Kč 10 120 726,00 Kč 1 452,00 Kč 653,00 Kč 1 306,00 Kč 73 Kč 146 Kč 726,00 Kč 85 668,00 Kč 77 102,00 Kč
Domeček 022/2017 01.10.2020 87 120,00 Kč 78 408,00 Kč 8 712,00 Kč 10 120 726,00 Kč 1 452,00 Kč 653,00 Kč 1 306,00 Kč 73 Kč 146 Kč 726,00 Kč 85 668,00 Kč 77 102,00 Kč
Domeček 022/2018 01.10.2020 87 120,00 Kč 78 408,00 Kč 8 712,00 Kč 10 120 726,00 Kč 1 452,00 Kč 653,00 Kč 1 306,00 Kč 73 Kč 146 Kč 726,00 Kč 85 668,00 Kč 77 102,00 Kč
Skříňová sestava u dveří 022/2019 01.10.2020 218 167,84 Kč 196 351,00 Kč 21 816,84 Kč 10 120 1 818,00 Kč 3 636,00 Kč 1 636,00 Kč 3 272,00 Kč 182 Kč 364 Kč 1 818,00 Kč 214 531,84 Kč 193 079,00 Kč
Kuchyňka 022/2020 01.10.2020 62 920,00 Kč 56 628,00 Kč 6 292,00 Kč 10 120 524,00 Kč 1 048,00 Kč 472,00 Kč 944,00 Kč 52 Kč 104 Kč 524,00 Kč 61 872,00 Kč 55 684,00 Kč
Nábytková příčka na ručníky 022/2021 01.10.2020 48 400,00 Kč 43 560,00 Kč 4 840,00 Kč 10 120 403,00 Kč 806,00 Kč 363,00 Kč 726,00 Kč 40 Kč 80 Kč 403,00 Kč 47 594,00 Kč 42 834,00 Kč
Nábytková příčka na ručníky 022/2022 01.10.2020 48 400,00 Kč 43 560,00 Kč 4 840,00 Kč 10 120 403,00 Kč 806,00 Kč 363,00 Kč 726,00 Kč 40 Kč 80 Kč 403,00 Kč 47 594,00 Kč 42 834,00 Kč
Nábytková příčka na ručníky 022/2023 01.10.2020 48 400,00 Kč 43 560,00 Kč 4 840,00 Kč 10 120 403,00 Kč 806,00 Kč 363,00 Kč 726,00 Kč 40 Kč 80 Kč 403,00 Kč 47 594,00 Kč 42 834,00 Kč
Lavice 022/2024 01.10.2020 50 094,00 Kč 45 084,60 Kč 5 009,40 Kč 10 120 418,00 Kč 836,00 Kč 376,00 Kč 752,00 Kč 42 Kč 84 Kč 418,00 Kč 49 258,00 Kč 44 332,60 Kč
Keramická pec s příslušenstvím 022/2025 01.10.2020 145 200,00 Kč 130 680,00 Kč 14 520,00 Kč 10 120 1 210,00 Kč 2 420,00 Kč 1 089,00 Kč 2 178,00 Kč 121 Kč 242 Kč 1 210,00 Kč 142 780,00 Kč 128 502,00 Kč
Lezecká stěna 022/2026 01.10.2020 135 520,00 Kč 121 968,00 Kč 13 552,00 Kč 10 120 1 130,00 Kč 2 260,00 Kč 1 017,00 Kč 2 034,00 Kč 113 Kč 226 Kč 1 130,00 Kč 133 260,00 Kč 119 934,00 Kč
Věstavěná skříň 022/2027 01.10.2020 50 510,24 Kč 45 459,25 Kč 5 050,99 Kč 10 120 421,00 Kč 842,00 Kč 379,00 Kč 758,00 Kč 42 Kč 84 Kč 421,00 Kč 49 668,24 Kč 44 701,25 Kč
Šatní skříňky 022/2028 01.10.2020 75 383,00 Kč 67 844,70 Kč 7 538,30 Kč 10 120 628,00 Kč 1 256,00 Kč 565,00 Kč 1 130,00 Kč 63 Kč 126 Kč 628,00 Kč 74 127,00 Kč 66 714,70 Kč

celkem Mobiliář 2 913 089,49 Kč 2 386 291,74 Kč 526 797,75 Kč 27 394,00 Kč 54 788,00 Kč 19 887,00 Kč 39 774,00 Kč 7 507,00 Kč 15 014,00 Kč 27 394,00 Kč 2 858 301,49 Kč 2 346 517,74 Kč
Škrabka na brambory s lapačem slupek 022/2029 01.10.2020 46 274,00 Kč 41 646,60 Kč 4 627,40 Kč 10 120 386,00 Kč 772,00 Kč 347,00 Kč 694,00 Kč 39 Kč 78 Kč 386,00 Kč 45 502,00 Kč 40 952,60 Kč
Plynová sklopná pánev 022/2030 01.10.2020 124 198,00 Kč 111 778,20 Kč 12 419,80 Kč 10 120 1 035,00 Kč 2 070,00 Kč 931,00 Kč 1 862,00 Kč 104 Kč 208 Kč 1 035,00 Kč 122 128,00 Kč 109 916,20 Kč
Plynový kotel s nepřímým ohřevem 022/2031 01.10.2020 121 536,00 Kč 109 382,40 Kč 12 153,60 Kč 10 120 1 013,00 Kč 2 026,00 Kč 911,00 Kč 1 822,00 Kč 102 Kč 204 Kč 1 013,00 Kč 119 510,00 Kč 107 560,40 Kč
Plynový kotel se 4 hořáky  a el. troubou 022/2032 01.10.2020 114 397,00 Kč 102 957,30 Kč 11 439,70 Kč 10 120 953,00 Kč 1 906,00 Kč 858,00 Kč 1 716,00 Kč 95 Kč 190 Kč 953,00 Kč 112 491,00 Kč 101 241,30 Kč
Plynový kotel se 2 hořáky, neutrální model 022/2033 01.10.2020 68 054,00 Kč 61 248,60 Kč 6 805,40 Kč 10 120 567,00 Kč 1 134,00 Kč 510,00 Kč 1 020,00 Kč 57 Kč 114 Kč 567,00 Kč 66 920,00 Kč 60 228,60 Kč
Univerzální kuchyňský robot (velký 022/2034 01.10.2020 126 497,00 Kč 113 847,30 Kč 12 649,70 Kč 10 120 1 054,00 Kč 2 108,00 Kč 949,00 Kč 1 898,00 Kč 105 Kč 210 Kč 1 054,00 Kč 124 389,00 Kč 111 949,30 Kč
Konvektomat 022/2035 01.10.2020 144 767,00 Kč 130 290,30 Kč 14 476,70 Kč 10 120 1 206,00 Kč 2 412,00 Kč 1 086,00 Kč 2 172,00 Kč 120 Kč 240 Kč 1 206,00 Kč 142 355,00 Kč 128 118,30 Kč

celkem Gastrotechnologie 745 723,00 Kč 671 150,70 Kč 74 572,30 Kč 6 214,00 Kč 12 428,00 Kč 5 592,00 Kč 11 184,00 Kč 622,00 Kč 1 244,00 Kč 6 214,00 Kč 733 295,00 Kč 659 966,70 Kč

CELKEM MAJETEK  DHM 3 658 812,49 Kč 3 057 442,44 Kč 601 370,05 Kč 33 608,00 Kč 67 216,00 Kč 25 479,00 Kč 50 958,00 Kč 8 129,00 Kč 16 258,00 Kč 33 608,00 Kč 3 591 596,49 Kč 3 006 484,44 Kč
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čl.I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1) Představenstvo Dopravního podniku města Pardubic a.s. (dále jen dopravce) svým usnesením  

č.247/2019 ze dne 26. června 2019 s účinností od 1. září 2019 stanovuje tarif a tarifní podmínky 
městské hromadné dopravy v Pardubicích. Tento tarif byl schválen usnesením Rady města Pardubic 
číslo R1847/2019 ze dne 22.7.2019. 

 

2) Tarif stanovuje způsob prodeje jízdenek, druhy a maximální ceny jízdného a dovozného, způsob 
nabytí, platnost a užívání jízdních dokladů ve vozidlech v celém systému městské hromadné dopravy 
(dále jen „MHD“) provozované Dopravním podnikem města Pardubic a.s. (dále též i jako dopravce), 
pokud není dále stanoveno jinak. 

čl.II. DEFINICE POJMŮ 
Aktivace karty je nahrání elektronické formy časového jízdného nebo elektronické hotovosti do 
čipu karty. 

Blokace karty je operace, kdy dopravce provede trvalé ukončení její platnosti v systému MHD.  

Dopravní čipová karta (dále jen karta) je nosič elektronického jízdního dokladu. V MHD 
Pardubice je možné využít jako nosič jízdního dokladu v rozsahu stanoveném smluvními 
přepravními podmínkami kartu vydávanou Dopravním podnikem města Pardubic a.s. 
(Pardubická karta), kartu IREDO a In Kartu.   

Dovozné je cena za přepravu spoluzavazadla nebo psa uskutečněná dle Smluvních přepravních 
podmínek.  

Elektronická hotovost na kartě je elektronická forma finanční hotovosti určená pro uhrazení 
jízdného v elektronickém odbavovacím zařízení umístěném ve vozidle MHD.  

Historické linky jsou zvláštní linky, na které jsou nasazována historická vozidla. Jsou provozovány 
pouze ve vybraných dnech a platí pro ně zvláštní tarifní ustanovení. 

Jízdné je cena za přepravu osoby (cestujícího) uskutečněná dle Smluvních přepravních podmínek. 

Noční provoz je provoz MHD, který je provozován v nočních hodinách, na základě jízdního řádu 
pro spoje nočního provozu MHD a platí pro něj zvláštní tarifní ustanovení 

Odbavení ve vozidle MHD je operace, kdy cestující provede úkony předepsané smluvními 
přepravními podmínkami k řádnému zaplacení jízdného. 

Personalizace karty je operace, při které dojde k uložení osobních údajů uživatele karty do čipu 
karty v elektronické podobě a zároveň je na kartu umístěna fotografie, jméno a příjmení uživatele 
karty.  

Přeprava cestujícího je vymezena nástupem cestujícího do vozidla MHD a jeho výstupem z téhož 
vozidla MHD v jiné zastávce daného spoje linky MHD.  

Přestup je ukončení přepravy cestujícího vozidlem MHD v daném spoji linky MHD a časem 
ohraničený nástup do vozidla MHD pro jiný spoj téže nebo jiné linky MHD. 
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Převod zůstatku je operace, kdy uživatel karty požádá o převod elektronické hotovosti na novou 
kartu, případně vyplacení finanční hotovosti v maximální výši zůstatku elektronické hotovosti na 
kartě. 

Tarifní zóna je území obsluhované vozidly MHD ohraničené hranicí tarifní zóny, pro které platí 
stanovené ceny jízdného tímto tarifem. Tarifní zóna slouží k vymezení zónové platnosti jízdního 
dokladu. Pro potřeby tarifu jsou zóny označeny římskými číslicemi, 

Uživatelem karty se stává každý cestující, který využije karty k přepravě ve vozidlech MHD 
v souladu se smluvními přepravními podmínkami, obchodními podmínkami pro vystavování a 
užívání Pardubické karty a s těmito tarifními podmínkami. 

Vozidlo MHD je dopravní prostředek dopravce MHD určený pro veřejnou přepravu dle Smluvních 
přepravních podmínek.  

Zlevněné jízdné je druh jízdného, které je těmito tarifními podmínkami stanoveno pro přepravu 
osob, které mají nárok na slevy ze základního jízdného.  

Zastávkový úsek je vzdálenost mezi dvěma zastávkami příslušné linky MHD. 

SMS jízdenka je jízdenka zakoupená prostřednictvím mobilního komunikačního zařízení ve formě 
SMS zprávy. Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je aktivace služby Premium SMS 
majitelem mobilního komunikačního zařízení u jeho mobilního operátora. 

čl.III. ZLEVNĚNÁ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH 
1) Zlevněné jednotlivé jízdné 

Na zlevněné jednotlivé jízdné mají nárok:  

a) děti ve věku od 6 do dovršení 15 let,  

b) cestující, kteří dovršili věk 65 let a nedovršili věk 70 let 

Nárok na zlevněné jednotlivé jízdné se prokazuje při kontrole jízdních dokladů. Cestující ve 
věku od 65 do 70 let prokazují svůj nárok na slevu platným občanským průkazem, 
cestovním pasem nebo řidičským průkazem. Cestující ve věku od 6 do 15 let prokazují svůj 
nárok v případě pochybností o jejich věku vhodným způsobem (např. žákovskou knížkou). 

2) Občanské zlevněné časové jízdné 

Na občanské zlevněné časové jízdné mají nárok:  

a) starobní důchodci, kteří nedovršili věk 70 let, 

b) invalidní důchodci s přiznaným invalidním důchodem pro invaliditu třetího stupně, 

c) cestující, kteří dovršili věk 65 let a nedovršili věk 70 let. 
 

Nárok na občanské zlevněné jízdné se prokazuje při vystavování Pardubické karty, na niž je 
jízdenka vázána, nebo při prvním nákupu zlevněné jízdenky na již existující Pardubickou 
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kartu. Cestující, jehož nárok je založen přiznáním invalidního důchodu, je povinen prokázat 
trvání nároku též pro každý kalendářní rok vždy do 31. 12. předchozího kalendářního roku. 

Způsob, kterým cestující prokazuje svůj nárok na zlevněné občanské časové jízdné, je 
stanoven pro jednotlivé skupiny oprávněných cestujících takto:  

ad a)  Cestující, jehož nárok je založen přiznáním starobního důchodu, je povinen předložit 
rozhodnutí o přiznání starobního důchodu nebo ústřižek poštovní poukázky pro příjemce. 
V případě vyplácení důchodu ze zahraničí je žadatel povinen předložit k nahlédnutí úředně 
ověřený překlad potvrzení o pobírání starobního důchodu v českém jazyce.  

ad b) Cestující, jehož nárok je založen přiznáním invalidního důchodu pro invaliditu třetího 
stupně, je povinen předložit rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu nebo potvrzení 
příslušné okresní správy sociálního zabezpečení o pobírání invalidního důchodu. Při 
každoročním prokazování nároku na další kalendářní rok je cestující povinen předložit 
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení o pobírání invalidního důchodu 
vydané v prosinci roku, v němž je nárok prokazován. V případě vyplácení důchodu 
ze zahraničí je žadatel povinen předložit k nahlédnutí úředně ověřený překlad potvrzení o 
pobírání invalidního důchodu v českém jazyce. 

ad c) Cestující, jehož nárok je založen dovršením 65 let je povinen k prokázání nároku 
předložit platný občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz.  

3)  Žákovské zlevněné časové jízdné 

Na žákovské zlevněné časové jízdné mají nárok:  

a) děti ve věku od 6 do dovršení 15 let 

b) žáci, kteří plní povinnou školní docházku navštěvováním základní školy, víceletého gymnázia 
nebo víceleté konzervatoře 

Nárok na žákovské zlevněné časové jízdné se prokazuje při vystavování Pardubické karty, 
na niž je jízdenka vázána. Žáci, jejichž nárok je založen plněním povinné školní docházky po 
dovršení 15 let věku prokazují svůj nárok vždy pro každý školní rok nejpozději při nákupu 
první časové jízdenky pro daný školní rok. 

Cestující je povinen k prokázání nároku při vystavování Pardubické karty předložit rodný 
list. K prokázání nároku založeného plněním povinné školní docházky po dovršení 15 let 
věku je cestující povinen předložit potvrzení školy o studiu. 

4) Studentské zlevněné časové jízdné 

Na studentské zlevněné časové jízdné mají nárok žáci, učni a studenti, kteří se soustavně 
připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole 
nebo vysoké škole, a to v denní nebo prezenční formě studia, od 15 do dovršení 26 let věku.  

Nárok na studentské zlevněné časové jízdné se prokazuje při vystavování Pardubické karty, 
na niž je jízdenka vázána. Studenti, kteří dovršili věk 18 let, dále prokazují svůj nárok vždy 
pro každý školní rok nejpozději při nákupu první časové jízdenky pro daný školní rok. 
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Cestující je povinen k prokázání nároku při vystavování Pardubické karty předložit platný 
doklad totožnosti. Při každoročním prokazování nároku po dovršení věku 18 let je cestující 
povinen předložit potvrzení školy o studiu, žákovský průkaz vydaný jiným dopravcem a 
potvrzený příslušnou školou nebo platný průkaz ISIC. Má se za to, že potvrzení o studiu 
prokazuje studium cestujícího pro školní/akademický rok, pro nějž bylo vydáno, a žákovský 
průkaz či průkaz ISIC prokazuje studium pro dobu platnosti tohoto průkazu. Cestujícímu 
bude vydána zlevněná jízdenka nejvýše na takové období, pro něž nárok na zlevněné jízdné 
prokáže. 

5) Zlevněné časové jízdné pro organizace 

Na zlevněné časové jízdné pro vybrané organizace mají nárok zaměstnanci institucí a 
společností, kteří mají s dopravcem uzavřenu příslušnou smlouvu. 

6) Zlevněné zaměstnanecké jízdné 

Na zlevněné zaměstnanecké jízdné mají nárok rodinní příslušníci zaměstnanců dopravce 
vymezení vnitřním řídícím dokumentem. 

čl.IV.  BEZPLATNÁ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH 
Na bezplatnou přepravu mají nárok: 

a) děti do 6 let, 

b) držitelé průkazu ZTP-P včetně průvodce nebo psa a držitelé průkazu ZTP,  

c) zaměstnanci DPMP a.s. 

d) účastníci odboje podle zákona č. 255/1946 Sb., osoby, které jsou účastny rehabilitace podle 
zákona č. 119/1990 Sb. a osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací, nebo v 
pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle zákona č. 
87/1991 Sb. a osoby, na něž se vztahuje zákon č. 357/2005 Sb. 

e) držitel Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského, držitel Zlatého kříže Českého červeného 
kříže 1., 2. a 3. třídy, držitel plakety Českého červeného kříže Dar krve – dar života 

f) cestující, kteří dovršili věk 70 let. 

Cestující uvedení v bodu „b“ prokazují svůj nárok na bezplatnou přepravu při kontrole 
jízdních dokladů platným zvláštním průkazem vydaným orgánem státní správy ČR.  

Cestující uvedení v bodě „d“ a „e“ prokazují svůj nárok na bezplatnou přepravu průkazem 
vydaným dopravcem na základě doložení skutečností zakládajících nárok na bezplatné 
jízdné. Cestující uvedení v bodě „e“ je přitom povinen doložit oprávněné držení uvedeného 
ocenění bezpříspěvkového dárce krve, a to potvrzením o odběrech příslušnou transfúzní 
stanicí společně s předložením dokladu totožnosti. 

Cestující uvedení v bodě „f“ prokazují svůj nárok na bezplatnou přepravu při kontrole 
jízdních dokladů platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo řidičským 
průkazem.   
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čl.V.  DALŠÍ PODMÍNKY PLACENÍ JÍZDNÉHO 
1) Cena jízdného v MHD Pardubice je určena v závislosti na jeho druhu podle délky času platnosti 

jízdenky, podle geografických tarifních zón, v nichž jízdenka platí, nebo podle počtu projetých 
zastávkových úseků, a to i kombinací uvedených tarifních principů. 

2) Tarifní zóny jsou vymezeny dvě a jsou označeny římskými číslicemi jako „tarifní zóna I“ a „tarifní 
zóna II“. Hranice zóny leží vždy mezi dvěma zastávkami, které jsou zařazeny do různých tarifních 
zón. Tarifní zóna, do níž zastávka spadá, se stanovuje dle údaje uvedeného v platném jízdním řádu. 
Tarifní zóny jsou graficky znázorněny (vyznačeny) na plánku sítě linek MHD, který je nedílnou 
součástí tohoto tarifu jako příloha č. 1. 

3) Pokud cestující při jízdě bez přestupu nebo přerušení cestuje z nástupní zastávky v tarifní zóně I do 
výstupní zastávky v tarifní zóně I, je i při průjezdu spoje tarifní zónou II platný jízdní doklad pro tarifní 
zónu I.  Pro určení jízdného za jednotlivou jízdu bez přestupu při placení jízdného dopravní čipovou 
kartou nebo bezkontaktní platební kartou je rozhodující zónová příslušnost nástupní a výstupní 
zastávky.  

4) Cestující, který má zakoupenou časovou jízdenku pro Zónu I a rozhodne se cestovat dále do Zóny II 
nebo ze Zóny II, má za povinnost si ihned při nástupu přímo ve voze zakoupit z elektronické 
peněženky nebo úhradou v hotovosti u řidiče tzv. „Jednorázový příplatek z/do zóny II“, ve stanovené 
ceně. 

5) Platnost všech časových jízdenek je od požadovaného data platnosti dle požadavku cestujícího 
zadaného v okamžiku prodeje. Toto ustanovení neplatí pro níže uvedené časové jízdenky: 

 organizace měsíční, půlroční 

6) Předplatní časovou jízdenku studentskou 10 měsíční si může zakoupit každý student, jehož věk 
v období platnosti jízdního dokladu nepřesáhne příslušnou věkovou hranici pro přiznání jízdného. 

7) Časové jízdenky organizace (půlroční a měsíční) platí vždy v příslušném kalendářním období.  

8) Při změně tarifu je pro určení ceny předplatní časové jízdenky rozhodující tarif platný ke dni počátku 
platnosti časové jízdenky.  

9) Jestliže zvolené období platnosti 365 denní žákovské jízdenky při nákupu přesahuje platnost 
žákovské slevy (cestující dosáhne v období následujících 365 dní věku 15 let), lze 365 denní jízdenku 
na kartě aktivovat pouze splněním podmínky předložením školou potvrzeného formuláře o plnění 
povinné školní docházky navštěvováním základní školy, víceletého gymnázia nebo víceleté 
konzervatoře. Cestující, který výše uvedenou podmínku nesplní, tím, že potvrzený formulář o plnění 
povinné školní docházky navštěvováním základní školy, víceletého gymnázia nebo víceleté 
konzervatoře nepředloží, je v takovém případě oprávněn koupit si za cenu 365denní žákovské 
jízdenky časovou jízdenku platnou ode dne nákupu do dne předcházejícího 15. narozeninám. 

10) Na linkách nočního provozu platí pouze krátkodobé časové jízdenky (ve smyslu přílohy č. 2 
tohoto Tarifu) kromě jízdenek na historické linky, občanské časové jízdenky, zaměstnanecké 
jízdenky, jízdenky pro organizace, nezlevněné jízdenky VYDIS a jednotlivé jízdenky určené pro noční 
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provoz. Nárok na bezplatnou přepravu není omezen. Zlevněné časové jízdenky na linkách nočního 
provozu neplatí. 

11) Na historických linkách platí kromě zvláštních zvýhodněných jízdenek pro historické linky i 
všechny krátkodobé a předplatní časové jízdenky (ve smyslu přílohy č. 2 tohoto Tarifu). 

12) Pokud v pracovní den cestující při odbavení pomocí dopravní čipové karty jako nosiče 
elektronického jízdního dokladu nebo při odbavení pomocí bezkontaktní platební karty uskuteční 
přestup do 45 minut od předešlého odbavení při započetí přepravy, je cestujícímu poskytnuta sleva 
na další jízdu ve výši 50 % ceny z příslušného jízdného. Toto ustanovení se nevztahuje na jízdné 
zakoupené pro spolucestující. Poskytnutá sleva z příslušného jízdného se zaokrouhluje na celé 
desetihaléře nahoru. Toto ustanovení neplatí na linkách nočního provozu. 

13) Pokud ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a ve svátek cestující při odbavení pomocí 
dopravní čipové karty jako nosiče elektronického jízdního dokladu nebo při odbavení pomocí 
bezkontaktní platební karty uskuteční přestup do 45 minut od předešlého odbavení při započetí 
přepravy, je cestujícímu poskytnuta sleva na další jízdu ve výši 100% ceny z příslušného jízdného. 
Toto ustanovení se nevztahuje na jízdné zakoupené pro spolucestující. Toto ustanovení neplatí na 
linkách nočního provozu. 

14) Poskytnutí slevy na další jízdu při přestupu ve smyslu ustanovení odst. 12 a 13 je možné pouze 
v případě, že cestující použije k placení jízdného za první i další jízdu stejný platební prostředek. 

15)  Ve dnech pracovního volna a klidu mohou s uživatelem občanské časové nepřenosné jízdenky 
pro jízdu ve všech zónách (I a II) s 30denní a delší platností cestovat zdarma dvě děti ve věku do 10 
let. Toto ustanovení neplatí na linkách nočního provozu. 

16) Uživatel občanské časové nepřenosné jízdenky s 30denní a delší platností má právo na 
bezplatnou přepravu 1 spoluzavazadla nebo 1 psa, podléhajícího placení dovozného. 

17) Doplňkový prodej jízdenek u řidiče je zajištěn po celou dobu provozu MHD, a to ve všech 
vozidlech. U řidiče je zajištěn prodej zlevněného a nezlevněného nepřestupního jízdního dokladu 
pro jednotlivou jízdu. Podmínky, za kterých je možno si zakoupit jízdenku u řidiče, jsou stanoveny 
ve Smluvních přepravních podmínkách dopravce viz čl. IV. odst. (11).  

18) Podmínky, za kterých je možno si zakoupit SMS jízdenku, jsou stanoveny ve Smluvních 
přepravních podmínkách dopravce viz čl. IV. odst. (8) až (10). 

19)  V případě, že dojde k poruše vozu na pravidelných linkách, může cestující přestoupit do 
následujícího nebo náhradního spoje. Na poruchu vozu bude cestující upozorněn vozidlovým 
informačním systémem prostřednictvím zvukového hlášení, kterým bude cestující současně vyzván 
k přestupu do následujícího nebo náhradního spoje. Postup odbavení v případě využití jednotlivých 
jízdenek je odlišný podle toho, zda cestující využil elektronickou nebo papírovou jednotlivou 
jízdenku: 

a)  V případě elektronické jízdenky nebo platbě bezkontaktní platební kartou cestující při 
výstupu z porouchaného vozidla přiloží kartu ke čtecímu zařízení. V tomto okamžiku bude 



Dopravní podnik 
města Pardubic a. s. 

 

Název dokumentu: 
Tarif  pro MHD v Pardubicích 

Číslo dokumentu: 
A / 29 

Revize: 
1 

Vydání: 
9 

Vypracoval: 
 
 Marcela Jirásková 

Schválil: 
 
představenstvo 
 

Účinnost od:  
 

1. 9.  2021 
 

Strana: 
10 

Počet stran: 
15 

 

 
 

cestujícímu vráceno jízdné v plné výši. Při přestupu do následujícího nebo náhradního spoje 
provede cestující opětovné odbavení tím, že přiloží kartu ke čtecímu zařízení.    

b)  V případě papírové jízdenky může cestující při poruše vozidla nastoupit do následujícího 
spoje téže linky nebo náhradního spoje a nemusí označovat další papírovou jízdenku. V 
případě použití jiného spoje musí označit novou jízdenku. 

čl.VI. PARDUBICKÁ KARTA 
1) Předplatní časové jízdenky a průkazy pro bezplatnou přepravu vydávané dopravcem jsou vázány 

vždy na vystavenou Pardubickou kartu. Bez vystavení Pardubické karty nelze předplatní časovou 
jízdenku vydat. Vystavit jízdní doklad na Pardubické kartě lze pouze v případě, že  

 Pardubická karta je platná, 

 Pardubická karta je nepoškozená a funkční 

 údaje na Pardubické kartě jsou čitelné 

 podobizna uživatele na personalizované Pardubické kartě je zřetelná a odpovídá 
skutečnosti 

2) Pardubickou kartu je možno vystavit v podobě čipové karty nebo v podobě aplikace pro mobilní 
telefony (dále jen „Virtuální pardubická karta“) 

3) Pardubickou katu v podobě čipové karty lze vystavit jako 

a)  kartu nepersonalizovanou 

 pro využití jako nosiče elektronické předplatní časové jízdenky přenosné, 

 pro využití jako nosiče elektronické jednotlivé jízdenky, 

b) kartu personalizovanou  

 pro využití jako nosiče elektronické předplatní časové jízdenky nepřenosné, 

 pro využití jako nosiče elektronické jednotlivé jízdenky. 

4) Pardubickou kartu v podobě aplikace pro mobilní telefony lze vystavit pouze jako kartu 
personalizovanou a je ji možné využít pouze jako nosič elektronické předplatní časové jízdenky 
nepřenosné. 

5) Vystavení karty je zpoplatněno dle sazebníku. 

6) Vystavení a užívání Pardubické karty se řídí obchodními podmínkami dopravce pro vystavování a 
užívání Pardubické karty. Personalizované karty jsou vystavovány na základě písemné žádosti, 
nepersonalizované karty jsou vystavovány bez dalšího oproti úhradě poplatku za vystavení karty.  
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čl.VII.  VRACENÍ JÍZDENÉHO 
1) U všech druhů časových jízdenek lze vrátit plné jízdné na základě předložení karty, občanského 

průkazu a dokladu o zaplacení příslušného druhu jízdného, a to minimálně jeden den před prvním 
dnem její platnosti. 

2) U časových jízdenek s dobou platnosti 90 a více dní lze vrátit cestujícímu, který ze závažných důvodů 
ležících na jeho straně nemůže nadále časovou jízdenku využívat, alikvotní část nevyužitého 
jízdného. Jízdné bude vráceno spolu se stornováním jízdenky oproti předložení Pardubické karty 
v prodejním místě a úhradě manipulačního poplatku dle sazebníku, a to za období ode dne 
následujícího po předložení Pardubické karty. Za jiné nevyužité časové a jednotlivé jízdenky se 
peníze nevrací. 

3) Při zrušení karty na žádost cestujícího se poplatek za vystavení karty nevrací. 

4) O zpětné vrácení jízdného mohou požádat pozůstalí v rámci vrácení časové jízdenky, a to na základě 
předložení úmrtního listu. Předmětem vrácení je alikvotní část ode dne úmrtí do konce platnosti 
časové jízdenky. 

 

čl.VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1) Úplné znění Tarifních podmínek Tarifu pro MHD v Pardubicích je k dispozici na webových stránkách 

dopravce www.dpmp.cz a na místech určených pro styk s cestujícími, tj. na pracovišti dopravce 
v Dopravním podniku města Pardubic a.s., Teplého 2141, Pardubice a v prodejních a informačních 
střediscích: 

a) Zákaznické centrum - Pernerova 443 

b) Předprodej jízdenek - Pernerovo nám. 217, hala ČD Pardubice, hlavní nádraží. 

c) Turistické informační centrum Pardubice - nám. Republiky 1. 

2) Nedílnou součástí těchto tarifních podmínek jsou tyto přílohy: 

 příloha č. 1: plán sítě linek MHD Pardubice 

 příloha č. 2: ceny jízdného 

 příloha č. 3: sazebník poplatků za poskytované služby 
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Příloha č. 1: plán sítě linek HD Pardubice 
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Příloha č. 2: ceny jízdného 

Jednotlivé jízdenky 

platba 
z elektronické 

peněženky nebo 
bezkontaktní 

platební  kartou 

papírové jízdenky   z 
předprodeje 

hotovostní 
platba u řidiče 

  
základní jízdné nad 3 zastávkové úseky - zóna I 15 19     
základní jízdné nad 3 zastávkové úseky - zóna I + II 19 22 30   
základní jízdné do 3 zastávkových úseků - zóna I 8       
základní jízdné do 3 zastávkových úseků - zóna I + II 10       
zlevněné jízdné nad 3 zastávkové úseky - zóna I 10 12     
zlevněné jízdné nad 3 zastávkové úseky - zóna I + II 13 15 25   
zlevněné jízdné do 3 zastávkových úseků - zóna I 6       
zlevněné jízdné do 3 zastávkových úseků - zóna I + II 8       
jízdné pro noční linky 25   30   
příplatek k časové jízdence za jízdu z/do II. zóny 6   6   
dovozné - spoluzavazadla a psi bez schrány - zóna I 6 12     
dovozné - spoluzavazadla a psi bez schrány - zóna I+II 9 15 25   
    

     

Krátkodobé časové jízdenky (zóna I + II) papírové jízdenky   
z předprodeje 

hotovostní platba u 
řidiče nebo průvodčího 

SMS jízdenka 
pozn. 1 úhrada aplikací Sejf 

45 minut v pracovní den pozn. 2     30 27 

24 hodin od okamžiku nákupu 50 pozn. 3   55 50 

5 denní pro 1 osobu (kalendářní den) 180 pozn. 4       

jednodenní (kalendářní den) pro historické linky   15     

1Odeslání objednávky SMS jízdenky je pro cestujícího zpoplatněno dle tarifu operátora, kterého cestující používá.   
2V sobotu, neděli a ve svátek je platnost 60 minut.    

     
3K dostání pouze v jízdenkových automatech.    

     
4K dostání pouze ve vybraných jízdenkových automatech.   
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Předplatní časové jízdenky nepřenosné 
občanské občanské zlevněné studentské žákovské 

zóna I zóna I+II zóna I zóna I+II zóna I zóna 
I+II zóna I+II 

7 denní 130 155 75 85 65 75   

14 denní 255 295     130 150   

30 denní 490 570 300 350 250 280 150 

90 denní 1 290 1 500 770 890 650 730   

120 denní         830 920   

180 denní 2 290 2 660     1 150 1 280   

10 měsíční         1 770 1 970   

365 denní 3 890 4 400 2 450 2 750 1 970 2 090 490 

dovozné za přepravu psa bez schrány 30denní   230           

         

Předplatní časové jízdenky přenosné 
občanské pro organizace     
zóna I+II zóna I+II     

30 denní  780       
měsíční   330     
půlroční   1 600     
dovozné za přepravu psa bez schrány 30 denní 230       

         
Zaměstnanecké jízdenky zóna I+II        
roční - zaměstnanec 0        
roční - rodinný příslušník 700        
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Příloha č. 3: Sazebník poplatků za poskytované služby 

Není-li Tarifem MHD stanoveno jinak, je dopravce oprávněn účtovat za příslušné služby níže 
uvedené poplatky. Uvedené ceny jsou včetně zákonem stanovené výše DPH. 

 

Služba Cena v Kč 
Vystavení personalizované Pardubické karty 50,- 
Expres vystavení personalizované Pardubické karty 180,- 
Vystavení nepersonalizované Pardubické karty 50,- 
Zablokování Pardubické karty personalizované zdarma 
Vystavení nové Pardubické karty z důvodů ztráty, zcizení, 
mechanického, elektromagnetického nebo tepelného 
poškození karty a z důvodu změn na kartě vytištěných 

50,- 

Vystavení nové Pardubické karty v případě prokázané 
nefunkčnosti karty nezaviněné na straně uživatele (v 
případě uznání oprávněné reklamace) 

zdarma 

Změna údajů v evidenci (bez nutnosti vystavení nové 
karty) zdarma 

Nahrání předplatného na Pardubickou kartu nebo dobití 
elektronické hotovosti do karty zdarma 

Vrácení zůstatku elektronické hotovosti z Pardubické 
karty zdarma 

Změna Pardubické karty nepersonalizované na 
personalizovanou 50,- Kč 

Vrácení časového jízdného dle tarifních podmínek 50,- Kč 

Převod zůstatku z jedné karty na druhou zdarma 
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z 88. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 07.06.2021 od 10:00 hodin  

formou videokonference 

 
Přítomni: 
Martin Charvát, Petr Kvaš, Vladimír Martinec, Jan Mazuch, Ludmila Ministrová, Jan 
Nadrchal, Tomáš Pelikán, Jakub Rychtecký, Vítězslav Štěpánek, Vít Ulrych 
 
Michal Zitko, tajemník magistrátu 
Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
Věra Netolická, interní audit 

 

 

 
Omluven: 
Jiří Rejda 

 
 

 

I. 
Schválení programu jednání 

V programu nebyly navrženy žádné změny. 

Program 88. řádné schůze RmP byl schválen takto: (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
1. Zpráva komise pro pozemky a reklamu 

P: Stránský Dušan, předseda komise pro pozemky a reklamu 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
2. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
- OMI 

P: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

Hušek Petr, odbor majetku a investic 
3. Rozhodnutí zadavatele o přímém zadání „Aktualizace pasportu zeleně města Pardubice 2021“ 

P: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 
Z: Mertelík Pavel, odbor životního prostředí 

Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 
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4. Individuální dotace z programu podpory ekologické výchovy a osvěty 
P: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 
Z: Slach Roman, odbor životního prostředí 

Meduna František, odbor životního prostředí 
Mertelík Pavel, odbor životního prostředí 

5. Smlouva o umístění technického zařízení (biometrie občanských průkazů a pasů) 
P: Kramář Petr, vedoucí odboru správních agend 
Z: Kramář Petr, vedoucí odboru správních agend 

6. T-Mobile Czech Republic a.s. na Zaměstnanecké účastnické smlouvy 
P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Z: Marek Petr, kancelář tajemníka 

7. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí v 
rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OIT 

P: Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 
Z: Bakrlík David, odbor informačních technologií 

8. Smlouva o poskytování služeb - Giant interactive s.r.o. 
P: Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 
Z: Czagan Jan, odbor informačních technologií 

9. Odkoupení objektů předávacích stanic od společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

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

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

Vodrážková Soňa, odbor majetku a investic 
11. Prominutí poplatku a úroku z prodlení 

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

Klínská Lenka, odbor majetku a investic 
12. Zrušení usnesení - byty 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Valášková Kristina, odbor majetku a investic 
13. Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Valášková Kristina, odbor majetku a investic 
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14. Dodatek č. 1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci mezi městem Pardubice a Univerzitou 
Pardubice 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Kvaš Petr, náměstek primátora 

15. Nová pravidla pro provoz elektrických koloběžek 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Kvaš Petr, náměstek primátora 

16. VI. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření - I. část 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
17. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Musilová Renata, odbor ekonomický 

18. Přístav Pardubice a. s. (program valné hromady) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

19. Dostihový spolek a.s. (program valné hromady) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

20. FREE ZONE Pardubice a.s. (program valné hromady) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Šebestyánová Kamila, odbor rozvoje a strategie 
21. EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. (program valné hromady) 

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

Šebestyánová Kamila, odbor rozvoje a strategie 
22. Úprava platového výměru ředitele Památníku Zámeček Pardubice, p.o. 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
23. Dodatek č. 8 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 
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24. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí 
v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - ORS 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
25. Rozhodnutí zadavatele o přímém zadání „PD zemník v lokalitě mokrého poldru“ 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Horáčková Strnadová Markéta, odbor životního prostředí 
26. Změny členů v Komisi pro bezbariérovost 

P: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Myslilová Martina, odbor školství, kultury a sportu 
27. Úprava vnitřního platového předpisu pro stanovení příplatků a odměn ředitelů příspěvkových 
organizací ve školství 

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

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 

28. Odměny ředitelům škol, DDM a zdravotnických zařízení 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 

29. Odpuštění poplatku za pobyt dítěte ve skupině rodičům dětí příspěvkové organizace Ratolest, 
dětská péče a léčebná rehabilitace 

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

Šťásková Dana, odbor školství, kultury a sportu 
30. Odpisové plány dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkových organizací ve 
školství 

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

Harvánková Jana, odbor školství, kultury a sportu 
31. Program valné hromady RRAPK 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

32. Odměna řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Burdová Martina, odbor sociálních věcí 
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33. Úprava platu řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Burdová Martina, odbor sociálních věcí 
34. Tarif jízdného pro MHD v Pardubicích 

P: Pelikán Tomáš, zastupitel města Pardubic 
Z: Pelikán Tomáš, zastupitel města Pardubic 

35. Využití stálého tlakově odolného úkrytu civilní ochrany v majetku města pro vzdělávání v 
oblasti ochrany obyvatelstva 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Kyncl Jiří, kancelář primátora 

36. Záležitosti komisí RmP 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Kutálková Lucie, kancelář primátora 

Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
37. Program XXXIII. zasedání ZmP dne 24.06.2021 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Kutálková Lucie, kancelář primátora 
38. Diskuse 

  
  

Informativní zpráva: 
 
SENIOR TAXI - uplatnění opce 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Stránská Michaela, odbor sociálních věcí 
 

 
 

II. 
Schválení usnesení z 87. řádné schůze RmP dne 24.05.2021 a jmenování 

ověřovatelů z 88. řádné schůze RmP dne 07.06.2021 

 
Zápis a usnesení z 87. řádné schůze byly schváleny. 
 
Ověřovateli zápisu z 88. řádné schůze RmP byli jmenováni: Jan Nadrchal 
        Tomáš Pelikán  
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III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Zpráva komise pro pozemky a reklamu 

 
Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise pro pozemky a reklamu 

- podrobněji okomentoval doporučené návrhy č. 003 a č. 006 a nedoporučený návrh č. 024. 
 

 
Rozprava: 
V. Ulrych požádal o komentář k návrhu č. 015 týkající se směny pozemků s ŘSD, s ohledem na 
nesouhlasné stanovisko OHA a RMO Pardubice I.  
→ D. Stránský upřesnil, že žádost byla opakovaně projednána v komisi pro pozemky a reklamu. Ta 
doporučila, aby ŘSD žádost upravilo o tu část pozemku, na které se nachází přístup k soukromým 
pozemkům spol. KM FOR s.r.o., tuto část si spol. KM FOR odkoupí. Po úpravě žádosti ze strany ŘSD 
byla směna pozemků komisí doporučena, především s ohledem na to, že předmětný pozemek není 
přístupný pro motorová vozidla z veřejné komunikace. S ŘSD bylo dále dohodnuto, že umožní přístup 
k sousedním soukromým garážím. 
V. Martinec zdůvodnil nesouhlasné stanovisko RMO Pardubice I k návrhu č. 015 a požádal  
o samostatné hlasování k tomuto návrhu.  
T. Pelikán na základě dotazu M. Charváta vyjádřil své stanovisko k návrhu č. 024 týkající se zřízení 
výhyben na stezce pro cyklisty a chodce v Popkovicích → s návrhem nesouhlasí, ke zřízení výhyben 
nevidí důvod. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5879/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 614/29 o výměře 16 m2 v k.ú. Rosice nad Labem 
XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou, za nájemné pro podnikatelské 
aktivity uvedené  v Zásadách pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na 
pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice ve výši  300,-Kč/m2/rok + DPH za 
účelem umístění a provozování stánku se zmrzlinou a občerstvením za podmínky doložení 
souhlasného vyjádření odboru hlavního architekta MmP s umístěním stánku. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 614/29 o výměře 16 m2 v 
k.ú. Rosice nad Labem s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5880/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
změnu doby určité v nájemní smlouvě na nájem pozemků označených jako st.p.č. 10253 o výměře 
5 m2, st.p.č. 10252 o výměře 90 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 2075/8 o výměře 35 m2, 
p.p.č. 1749/6 o výměře 570 m2 vše v k.ú. Pardubice, uzavřené se společností MOL Česká republika, 
s.r.o., IČO 49450301, se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, a to z doby určité 
na 20 let na dobu určitou do dne převodu vlastnického práva k objektům čerpací stanice 
umístěných na pozemcích označených jako st.p.č. 10249, st.p.č. 10250, st.p.č. 10252 a st.p.č. 10253 
vše v  k.ú. Pardubice, a to z důvodu demolice těchto objektů za podmínky, že zůstanou zachovány 
stávající zpevněné plochy chodníku/cyklostezky na předmětných pozemcích. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem pozemků označených jako st.p.č. 10253 o výměře 5 m2, st.p.č. 10252 o výměře 90 m2, části 
pozemků označených jako p.p.č. 2075/8 o výměře 35 m2, p.p.č. 1749/6 o výměře 570 m2 vše v k.ú. 
Pardubice, společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 
00 Olomouc, na dobu určitou, a to s účinností ode dne převodu vlastnického práva k objektům 
čerpací stanice na pozemcích označených jako st.p.č. 10249, st.p.č. 10250, st.p.č. 10252 a st.p.č. 
10253 vše v k.ú. Pardubice, do dne fyzického předání výše uvedených pozemků zpět statutárnímu 
městu Pardubice, nejpozději však do 31. 12. 2021, za nájemné ve výši 139.548,- Kč/rok za účelem 
demolice těchto objektů za podmínky, že zůstanou zachovány stávající zpevněné plochy 
chodníku/cyklostezky na předmětných pozemcích. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek k nájemní smlouvě o nájmu pozemků označených jako st.p.č. 10253 o výměře 5 
m2, st.p.č. 10252 o výměře 90 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 2075/8 o výměře 35 m2, 
p.p.č. 1749/6 o výměře 570 m2 vše v k.ú. Pardubice, se společností MOL Česká republika, s.r.o., IČO 
49450301, o změně doby určité.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem pozemků označených jako st.p.č. 10253 o výměře 5 m2, st.p.č. 
10252 o výměře 90 m2, části pozemků označených jako p.p.č. 2075/8 o výměře 35 m2, p.p.č. 
1749/6 o výměře 570 m2 vše v k.ú. Pardubice, se společností REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 
07436394. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5881/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpověď nájemní smlouvy uzavřené s XXXXXXXXXXXXX, na nájem části pozemku označeného jako 
p.p.č. 409/31 o výměře 6 m2 v k.ú. Studánka  z důvodu připravované investiční akce „Jana Zajíce 
983 – vybudování výtahu a zrušení rampy". 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
změnu v umístění 2 ks reklamních zařízení na pozemku označeném jako p.p.č. 409/31 v k.ú. 
Studánka ve smlouvě o umístění reklamního zařízení uzavřenou se společností Služby města 
Pardubic a.s., IČO 25262572, (VS 143107618) dle zákresu ve snímku katastrální mapy za podmínky, 
že bude zvolen jiný esteticky vhodný typ reklamního zařízení s ohledem na již osazený mobiliář, 
který bude předložen Městskému obvodu Pardubice III k odsouhlasení. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
vypovědět nájemní smlouvu uzavřenou s XXXXXXXXXXXXX, na nájem části pozemku označeného 
jako p.p.č. 409/31 o výměře 6 m2 v k.ú. Studánka. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek ke smlouvě o umístění reklamního zařízení uzavřenou se společností Služby města 
Pardubic a.s., IČO 25262572, (VS 143107618) o změně v umístění 2 ks reklamních zařízení na 
pozemku označeném jako p.p.č. 409/31 v k.ú. Studánka. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5882/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem pozemku označeného jako st.p.č. 625 o výměře 18 m2 v k.ú. Popkovice 
XXXXXXXXXXXXX,  na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši  35,-
Kč/m2/rok + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem 
užívání garáže umístěné na předmětném pozemku. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem pozemku označeného jako st.p.č. 625 o výměře 18 m2 v k.ú. 
Popkovice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 
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Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/5883/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 
text v usnesení č. 'R/5178/2021' bod II. odstavec 2. týkajícího se doplnění nájemní smlouvy 
uzavřené se společností Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, se sídlem náměstí Junkových 
2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. p.p.č. 445/2 o 
výměře 181 m2 v k.ú. Lány na Důlku ve znění "pokud provozovatel sítě elektronických komunikací 
je členem koncernu Vodafone Group plc" 
bez náhrady. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/5884/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
u smlouvy o výpůjčce uzavřené se společností CBL Communication by light s.r.o., IČO 25251155, se 
sídlem Štrossova 131, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 
- vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č. 723/1 o výměře 47 m2 v k.ú. Pardubice v případě 
schválení prodeje této části Zastupitelstvem města Pardubic, 
- rozšíření předmětu výpůjčky o části pozemků označených jako p.p.č. 723/1 o výměře 21 m2, p.p.č. 
723/34 o výměře 94 m2, p.p.č. 723/52 o výměře 14 m2, p.p.č. 723/50 o výměře 2 m2, p.p.č. 723/29 
o 13 m2, p.p.č. 723/33 o výměře 1 m2, vše v k.ú. Pardubice.   
II. Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'R/3933/2020' bod II. a bod V. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení parkovacích míst, přístupových chodníků a rozšířené komunikace vybudovaných na 
částech pozemků označených jako p.p.č. 723/1 o výměře buď 182 m2 (v případě schválení prodeje 
výměry 47 m2 tohoto pozemku Zastupitelstvem města Pardubic) nebo 229 m2, p.p.č. 723/34 o 
výměře 361 m2, p.p.č. 723/52 o výměře 28 m2, p.p.č. 723/50 o výměře 8 m2, p.p.č. 723/29 o 
výměře 30 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti CBL Communication by light s.r.o., IČO 
25251155, se sídlem Štrossova 131, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, do vlastnictví statutárního 
města Pardubice, za kupní cenu 1.000,- Kč + DPH v případě, že stavby budou spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše 
uvedené stavby. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 723/1 o výměře cca 47 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice společnosti CBL Communication by light s.r.o., IČO 
25251155, se sídlem Štrossova 131, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 26/720/21 ze dne 10. 5. 2021 ve výši 2.500,- Kč/m2+ 
DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického 
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plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. Geometrický plán 
bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572.  
Kupní smlouva bude uzavřena: 
- po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí, 
- po uzavření souhlasného prohlášení o zúžení rozsahu věcného břemene na  předmětném 
pozemku se společností Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, popř. bude proveden výmaz 
věcného břemene na té předmětné části pozemku, ve které nevede trasa rozvodného tepelného 
zařízení.   
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
udělení souhlasu statutárního města Pardubice jako vlastníka části pozemku označeného jako 
p.p.č. 723/1 o výměře 47 m2 v k.ú. Pardubice společnosti CBL Communication by light s.r.o., IČO 
25251155, se sídlem Štrossova 131, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, s umístěním částí 7 šikmých 
parkovacích míst za podmínky přeložky souboru veřejného osvětlení za účelem vydání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „Novostavba polyfunkčního domu“ v případě 
schválení prodeje tohoto pozemku Zastupitelstvem města Pardubic. 
VI. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce se společností CBL Communication by light s.r.o., IČO 
25251155, o: 
- vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č. 723/1 o výměře 47 m2 v k.ú. Pardubice v případě 
schválení prodeje této části Zastupitelstvem města Pardubic, 
- rozšíření předmětu výpůjčky o části pozemků označených jako p.p.č. 723/1 o výměře 21 m2, p.p.č. 
723/34 o výměře 94 m2, p.p.č. 723/52 o výměře 14 m2, p.p.č. 723/50 o výměře 2 m2, p.p.č. 723/29 
o 13 m2, p.p.č. 723/33 o výměře 1 m2, vše v k.ú. Pardubice.   
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 
VII. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení parkovacích míst, přístupových chodníků a rozšířené 
komunikace vybudovaných na částech pozemků označených jako p.p.č. 723/1 o výměře buď 182 
m2 (v případě schválení prodeje výměry 47 m2 tohoto pozemku Zastupitelstvem města Pardubic) 
nebo 229 m2, p.p.č. 723/34 o výměře 361 m2, p.p.č. 723/52 o výměře 28 m2, p.p.č. 723/50 o 
výměře 8 m2, p.p.č. 723/29 o výměře 30 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti CBL 
Communication by light s.r.o., IČO 25251155, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 30. 6. 2022 
VIII. Rada města Pardubic 
Ukládá 
vydat souhlas vlastníka části pozemku označeného jako p.p.č. 723/1 o výměře 47 m2 v k.ú. 
Pardubice společnosti CBL Communication by light s.r.o., IČO 25251155, se sídlem Štrossova 131, 
Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, s umístěním částí 7 šikmých parkovacích míst za podmínky 
přeložky souboru veřejného osvětlení za účelem vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení pro stavbu „Novostavba polyfunkčního domu“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 
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Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/5885/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
udělení souhlasu statutárního města Pardubice jako spoluvlastníka a vlastníka níže uvedených 
pozemků s realizací stavby „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina" umístěné na: 
- částech pozemků označených jako p.p.č. 5208/3 o výměře 1.064 m2, p.p.č. 1542 o výměře 37 m2, 
vše v k.ú. Pardubice v podílovém vlastnictví statutárního města Pardubice ve výši 2/3 vzhledem k 
celku viz LV č. 75304,  
-části pozemku označeného jako p.p.č. 5207/7 o výměře 14 m2 v k.ú. Pardubice v podílovém 
vlastnictví statutárního města Pardubice ve výši 39/40 vzhledem k celku viz LV č. 75188, 
-části pozemku označeného jako p.p.č. 5207/18 o výměře 299 m2, v k.ú. Pardubice v podílovém 
vlastnictví statutárního města Pardubice ve výši 11/16 vzhledem k celku viz LV č. 75177,                
-částech pozemků označených jako p.p.č. 886/39 o výměře 34 m2, p.p.č. 886/40 o výměře 8 
m2,  p.p.č. 1138/8 o výměře 79 m2, p.p.č. 1270 o výměře 79 m2, pozemku označeném jako p.p.č. 
1455/43 o výměře 12 m2, p.p.č. 1457/2 o výměře 65 m2, p.p.č. 2696/4 o výměře 51 m2, částech 
pozemků označených jako p.p.č. 2994/2 o výměře 435 m2, p.p.č. 5207/1 o výměře 143 m2, p.p.č. 
5207/2 o výměře 188 m2, p.p.č. 5207/3 o výměře 224 m2, p.p.č. 5207/4 o výměře 182 m2, p.p.č. 
5207/5 o výměře 172 m2, p.p.č. 5207/6 o výměře 165 m2, p.p.č. 5207/12 o výměře 73 m2, p.p.č. 
5207/13 o výměře 136 m2, p.p.č. 5207/16 o výměře 1.215 m2, p.p.č. 5207/17 o výměře 240 m2, 
p.p.č. 5207/19 o výměře 113 m2, p.p.č. 5208/2 o výměře 19 m2, p.p.č. 5208/9 o výměře 53 m2, 
p.p.č. 5208/10 o výměře 152 m2, p.p.č. 5208/11 o výměře 27 m2, pozemcích označených p.p.č. 
5208/12 o výměře 19 m2, p.p.č. 5162/67 o výměře 398 m2, p.p.č. 5162/69 o výměře 116 m2, p.p.č. 
5162/70 o výměře 113 m2, vše v k.ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice LV č. 
50001,  
- částech pozemků označených jako p.p.č. 625/2 o výměře 295 m2, p.p.č. 670/2 o výměře 72 m2, 
p.p.č. 670/3 o výměře 124 m2, p.p.č. 670/4 o výměře 71 m2, p.p.č. 670/5 o výměře 14 m2, p.p.č. 
670/6 o výměře 13 m2, vše v k.ú. Trnová ve vlastnictví statutárního města Pardubice LV č. 50001 
pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 
4, v rozsahu cca 627 m2 trvalého záboru a v rozsahu cca 5.887 m2 dočasného záboru, formou 
dodatku č. 2 ke smlouvě o podmínkách provedení stavby. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
vyjmutí pozemků označených jako p.p.č. 586/3, p.p.č. 586/4 , vše v k.ú. Trnová ze smlouvy o 
podmínkách provedení stavby „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“ uzavřené s 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4. 
III. Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'R/8751/2018' bod II. a IV. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
vyjmutí pozemků označených jako  p.p.č. 5162/11 o výměře  314 m2, p.p.č. 5169/4 o výměře 426 
m2, p.p.č. 5173/35 o výměře 152 m2, p.p.č. 5173/36 o výměře  19 m2,p.p.č. 1455/35 o výměře 12 
m2, část pozemku označeného jako p.p.č.2706/1 o výměře 12 m2,vše v k.ú. Pardubice ,  
p.p.č. 668/69 o výměře 187 m2, p.p.č. 668/70 o výměře 175 m2, p.p.č. 586/6 o výměře 16 m2, 
p.p.č. 670/5 o výměře 28 m2, p.p.č. 670/6 o výměře 28 m2, část pozemku označeného jako p.p.č. 
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586/5 o výměře 10 m2,vše v k.ú. Trnová, z  nájemní smlouvy uzavřené se společností ZEAS a.s. Pod 
Kunětickou horou, IČO 481 54 954. 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
záměr budoucího prodeje pozemků označených jako  p.p.č. 5162/11 o výměře  314 m2, p.p.č. 
5162/25 o výměře 174 m2, p.p.č. 5162/27 o výměře 548 m2, p.p.č. 5162/66 o výměře  156 m2, 
p.p.č. 5162/67 o výměře 398 m2, p.p.č. 5162/68 o výměře 1.749 m2, p.p.č. 5162/69 o výměře 116 
m2, p.p.č. 5162/70 o výměře 113 m2, p.p.č. 5168/34 o výměře 1 m2, p.p.č. 5169/4 o výměře 426 
m2, p.p.č. 5169/7 o výměře 58 m2, p.p.č. 5169/8 o výměře 87 m2, p.p.č. 5169/15 o výměře 279 m2, 
p.p.č. 5169/18 o výměře 274 m2, p.p.č. 5169/20 o výměře 35 m2, p.p.č. 5169/29 o výměře 1 m2, 
p.p.č. 5173/9 o výměře 208 m2, p.p.č. 5173/10 o výměře 17 m2, p.p.č. 5173/11 o výměře 11 m2, 
p.p.č. 5173/12 o výměře 33 m2, p.p.č. 5173/13 o výměře 27 m2, p.p.č. 5173/35 o výměře 152 m2, 
p.p.č. 5173/62 o výměře 307 m2, p.p.č. 5173/64 o výměře 1 m2, p.p.č. 5173/65 o výměře 13 m2, 
p.p.č. 5173/66 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 668/2 o výměře 4 m2, p.p.č. 668/3 o 
výměře 164 m2, p.p.č. 668/4 o výměře 27 m2, p.p.č. 668/5 o výměře 75 m2, p.p.č. 668/6 o výměře 
1 m2, p.p.č. 668/7 o výměře 4 m2, p.p.č. 668/12 o výměře 46 m2, p.p.č. 668/13 o výměře 11 m2, 
p.p.č. 668/14 o výměře 6 m2, p.p.č. 668/21 o výměře 99 m2, p.p.č. 668/22 o výměře 115 m2, p.p.č. 
668/23 o výměře 44 m2, p.p.č. 668/27 o výměře 79 m2, p.p.č. 668/28 o výměře 427 m2, p.p.č. 
668/31 o výměře 4 m2, p.p.č. 668/32 o výměře 95 m2, p.p.č. 668/45 o výměře 20 m2, p.p.č. 668/69 
o výměře 187 m2, p.p.č. 668/70 o výměře 175 m2, vše v k.ú. Trnová,  dotčených trvalým záborem z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 
majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 
Nusle, 140 00 Praha 4, s tím, že prodej pozemků s kupní cenou bude předložen orgánům města k 
projednání. 
VI. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č.2 ke smlouvě o podmínkách provedení stavby s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
IČO 65993390, kterým: 
1) bude vydán souhlas vlastníka pozemků s umístěním stavby „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – 
Dubina"  na: 
- částech pozemků označených jako p.p.č. 5208/3 o výměře 1.064 m2, p.p.č. 1542 o výměře 37 m2, 
vše v k.ú. Pardubice v podílovém vlastnictví statutárního města Pardubice ve výši 2/3 vzhledem k 
celku viz LV č. 75304,  
-části pozemku označeného jako p.p.č. 5207/7 o výměře 14 m2 v k.ú. Pardubice v podílovém 
vlastnictví statutárního města Pardubice ve výši 39/40 vzhledem k celku viz LV č. 75188, 
-části pozemku označeného jako p.p.č. 5207/18 o výměře 299 m2, v k.ú. Pardubice v podílovém 
vlastnictví statutárního města Pardubice ve výši 11/16 vzhledem k celku viz LV č. 75177, 
-částech pozemků označených jako p.p.č. 886/39 o výměře 34 m2, p.p.č. 886/40 o výměře 8 
m2,  p.p.č. 1138/8 o výměře 79 m2, p.p.č. 1270 o výměře 79 m2, pozemku označeném jako p.p.č. 
1455/43 o výměře 12 m2, p.p.č. 1457/2 o výměře 65 m2, p.p.č. 2696/4 o výměře 51 m2, částech 
pozemků označených jako p.p.č. 2994/2 o výměře 435 m2, p.p.č. 5207/1 o výměře 143 m2, p.p.č. 
5207/2 o výměře 188 m2, p.p.č. 5207/3 o výměře 224 m2, p.p.č. 5207/4 o výměře 182 m2, p.p.č. 
5207/5 o výměře 172 m2, p.p.č. 5207/6 o výměře 165 m2, p.p.č. 5207/12 o výměře 73 m2, p.p.č. 
5207/13 o výměře 136 m2, p.p.č. 5207/16 o výměře 1.215 m2, p.p.č. 5207/17 o výměře 240 m2, 
p.p.č. 5207/19 o výměře 113 m2, p.p.č. 5208/2 o výměře 19 m2, p.p.č. 5208/9 o výměře 53 m2, 
p.p.č. 5208/10 o výměře 152 m2, p.p.č. 5208/11 o výměře 27 m2, pozemcích označených p.p.č. 
5208/12 o výměře 19 m2, p.p.č. 5162/67 o výměře 398 m2, p.p.č. 5162/69 o výměře 116 m2, p.p.č. 
5162/70 o výměře 113 m2, vše v k.ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice LV č. 
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50001,  
- částech pozemků označených jako p.p.č. 625/2 o výměře 295 m2, p.p.č. 670/2 o výměře 72 m2, 
p.p.č. 670/3 o výměře 124 m2, p.p.č. 670/4 o výměře 71 m2, p.p.č. 670/5 o výměře 14 m2, p.p.č. 
670/6 o výměře 13 m2, vše v k.ú. Trnová, 
2) budou vyjmuty pozemky označené jako p.p.č. 586/3, p.p.č. 586/4, vše v k.ú. Trnová ze smlouvy. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 
VII. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek k nájemní smlouvě uzavřené se společností ZEAS a.s. Pod Kunětickou horou, IČO 
481 54 954, o vyjmutí pozemků označených jako  p.p.č. 5162/11 o výměře  314 m2, p.p.č. 5169/4 o 
výměře 426 m2, p.p.č. 5173/35 o výměře 152 m2, p.p.č. 5173/36 o výměře  19 m2,p.p.č. 1455/35 o 
výměře 12 m2, část pozemku označeného jako p.p.č.2706/1 o výměře 12 m2,vše v k.ú. Pardubice ,  
p.p.č. 668/69 o výměře 187 m2, p.p.č. 668/70 o výměře 175 m2, p.p.č. 586/6 o výměře 16 m2, 
p.p.č. 670/5 o výměře 28 m2, p.p.č. 670/6 o výměře 28 m2, část pozemku označeného jako p.p.č. 
586/5 o výměře 10 m2,vše v k.ú. Trnová. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/5886/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 4853/1 o výměře 38 m2 v k.ú. Pardubice 
společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s., IČO 27534804, se sídlem Jungmannova 2550, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice, na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní dobou za účelem užívání pozemku jako 
3 parkovací místa pro osobní automobily ošetřovatelské služby. Výpůjčka je poskytována v režimu 
podpory "de minimis" ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 4853/1 o výměře 38 m2 v k.ú. 
Pardubice se společností SKP-CENTRUM, o.p.s., IČO 27534804. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/5887/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zpětvzetí výpovědi smlouvy o výpůjčce V_0123/M6 ze dne 30. 11. 2020 (doručené 8.1.2021) pod 
č.j. 65487/2020 podané spolku Sportovní klub Popkovice, IČO 15049540, se sídlem Pardubice-
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Popkovice na základě usnesení Rady města Pardubic č. R/3532/2020 ze dne 18.5.2020 ve znění 
usnesení č. R/3736/2020 ze dne 15.6.2020. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
ve smlouvě o výpůjčce na pozemky označené jako st.p.č. 143 o výměře 394 m2, p.p č. 6/1 o výměře 
3.731 m2, p.p.č. 6/2 o výměře 4.106 m2 a p.p.č. 22/1 o výměře 2.784 m2, vše v k. ú. Popkovice, 
uzavřené dne 10.3.2010 se spolkem Sportovní klub Popkovice, IČO 15049540, se sídlem Pardubice-
Popkovice: 
- změnu výpovědní doby z doby 6měsíční na dobu 1měsíční, 
- doplnění závazku vypůjčitele o předložení návrhu majetkoprávního vypořádání objektu č.p. 134, 
Popkovice, občanská vybavenost umístěného na pozemku označeném jako st.p.č. 143 o výměře 
394 m2 v k.ú. Popkovice nejpozději do 15.7.2021. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce V_0123/M6 se spolkem Sportovní klub Popkovice, IČO 
15049540, se sídlem Pardubice-Popkovice, jehož obsahem bude zpětvzetí výpovědi, změna 
výpovědní doby a doplnění závazku vypůjčitele. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/5888/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 612/11 v k.ú. Rosice nad Labem, 
v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 1862-6075/2020, ve prospěch společnosti GasNet, 
s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, za jednorázovou 
náhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH, spočívajícího v provozování stávajícího plynárenského zařízení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 612/11 v k.ú. 
Rosice nad Labem, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 1862-6075/2020, ve prospěch 
společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/5889/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na části pozemku p.p.č. 
356/1 v k.ú. Studánka, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 
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940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, za jednorázovou náhradu ve výši 300,- Kč/bm+DPH, 
spočívající v uložení a provozování NTL plynovodu a přípojek v rámci stavby „Reko MS Pardubice – 
Věry Junkové u ZŠ“ a za podmínky úpravy trasy plynovodu tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými 
stromy a jejich kořenovým systémem. Rozsah věcného břemene bude upřesněn geometrickým 
plánem. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení budoucího věcného břemene a následně smlouvu o zřízení věcného 
břemene na části pozemku p.p.č. 356/1 v k.ú. Studánka, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 
27295567, v rámci stavby „Reko MS Pardubice – Věry Junkové u ZŠ“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/5890/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 372/1, p.p.č. 2672/14, p.p.č. 
2672/17 vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 9240-192228/2019, ve 
prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 
Labem, za jednorázovou náhradu ve výši 300,- Kč/bm+DPH spočívajícího v provozování 
plynárenského zařízení uloženého v rámci stavby „Reko MS Pardubice – U Stadionu II“ . 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 372/1, 
p.p.č. 2672/14, p.p.č. 2672/17 vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 
9240-192228/2019, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, v rámci stavby „Reko MS 
Pardubice – U Stadionu II“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/5891/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 608/9, p.p.č. 609/4, vše v k.ú. 
Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 9789-6164/2020, ve prospěch společnosti 
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, za 
jednorázovou náhradu ve výši 300,- Kč/bm+DPH, spočívajícího v provozování nově vybudovaného 
plynárenského zařízení uloženého v rámci akce „Reko MS HAV Pardubice – Ke Kamenci HP“. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 608/9, 
p.p.č. 609/4, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 9789-6164/2020, ve 
prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, v rámci akce „Reko MS HAV Pardubice – Ke 
Kamenci HP“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI 
T: 30. 6. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/5892/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
u nájemní smlouvy č. NS 1648/MO 7 uzavřené se společností CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 
25917773, se sídlem Praha – Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, dne 1. 3. 2018: 
- vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č. 131/28 o výměře 2.200 m2 v k.ú. Trnová (na 
snímku vyznačeno růžově), 
- změnu doby určité z 1. 3. 2023 na 1. 3. 2025. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh změn u  smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené se společností CZ STAVEBNÍ HOLDING, 
a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, dne 1. 3. 2018: 
- vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č.  131/28 o výměře 97 m2 v k.ú. Trnová,  
- změnu doby určité z 31. 12. 2022 na 31. 12. 2026. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh změny textu v usnesení č. Z/2102/2017 týkajícího se budoucího prodeje části pozemku 
označeného jako p.p.č.  131/28 v k.ú. Trnová z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – Čakovice, 
Kostelecká 879/59, PSČ 19600, a to z původního textu "2.214 m2" na text "2.117 m2". Ostatní text 
usnesení zůstává beze změny. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č.  131/28 o výměře 2.200 m2 v k.ú. Trnová (na 
snímku vyznačeno růžově) společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha 
– Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o 
převodu staveb na výše uvedeném pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, 
nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem stavby parkovišť, 
komunikací, chodníků a kontejnerových stání.   
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení staveb parkovišť, komunikací, chodníků a kontejnerových stání vybudovaných na části 
pozemku označeného jako p.p.č.  131/28 o výměře 2.200 m2 v k.ú. Trnová, z vlastnictví společnosti 
CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 
19600, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč, a to po vydání 
souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedené stavby. 
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VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
udělení souhlasu statutárního města Pardubice společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 
25917773, se sídlem Praha – Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600,  
- s vynětím části pozemku označeného jako p.p.č.  131/28 o výměře 2.200 m2 v k.ú. Trnová, ze 
zemědělského půdního fondu z důvodu vybudování parkovišť, komunikací, chodníků a 
kontejnerových stání na této části pozemku (na snímku vyznačeno růžově), 
- se změnou druhu a způsobu využití pozemku označeného jako p.p.č. 131/101 o výměře 531 m2 v 
k.ú. Trnová z druhu pozemku lesní pozemek na druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití 
jiná plocha (na snímku vyznačeno zeleně). 
VII. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek k nájemní smlouvě se společností CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, o 
vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č. 131/28 o výměře 2.200 m2 v k.ú. Trnová a o změně 
doby určité z 1. 3. 2023 na 1. 3. 2025. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 
VIII. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č.  131/28 o výměře 2.200 m2 v k.ú. 
Trnová se společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773.   
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 
IX. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení staveb parkovišť, komunikací, chodníků a kontejnerových 
stání vybudovaných na části pozemku označeného jako p.p.č.  131/28 o výměře 2.200 m2 v k.ú. 
Trnová, z vlastnictví společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 30. 6. 2022 
X. Rada města Pardubic 
Ukládá 
vydat souhlas vlastníka pozemku společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, s vynětím 
části pozemku označeného jako p.p.č.  131/28 o výměře 2.200 m2 v k.ú. Trnová, ze zemědělského 
půdního fondu  a se změnou druhu a způsobu využití pozemku označeného jako p.p.č. 131/101 o 
výměře 531 m2 v k.ú. Trnová z druhu pozemku lesní pozemek na druh pozemku ostatní plocha se 
způsobem využití jiná plocha. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 
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Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/5893/2021               (pro 9, proti 1, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh směny pozemků označených jako p.p.č. 4917/49 o výměře 24 m2, p.p.č. 4917/44 o výměře 
27 m2, p.p.č. 4914/18 o výměře 434 m2, p.p.č. 4917/35 o výměře 68 m2, p.p.č. 4917/46 o výměře 
13 m2, p.p.č. 4917/48 o výměře 76 m2, p.p.č. 4917/55 o výměře 512 m2 (celkem 1.154 m2), vše v 
k.ú. Pardubice, včetně všech součástí a příslušenství ,ve vlastnictví České republiky s příslušností 
hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 
546/56, Nusle, Praha,  
za pozemek označený jako p.p.č. 2798/32 o výměře 220 m2, části pozemků označených jako p.p.č. 
2798/33 o výměře 39 m2 p.p.č. 2798/31 o výměře 429 m2, p.p.č. 3926/1 o výměře 117 m2, p.p.č. 
3926/3 o výměře 227 m2, (dle GP č. 9868-31/2021 p.p.č. 2798/31 o výměře 1.032 m2) vše v k.ú. 
Pardubice, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví statutárního města Pardubice bez 
finančního vyrovnání. 
Ve směnné smlouvě bude zakotveno: 
- ustanovení o přechodu práv a povinností vyplývající ze smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene uzavřené se společností EDERA Group a.s., IČO 27461254, kterou jsou zatíženy 
pozemky označené jako p.p.č. 2798/32 a p.p.č. 3926/1, vše v k.ú. Pardubice, za podmínky, že ve 
smlouvě je udělen souhlas k přechodu popř. bude udělen společností. Ustanovení nebude 
zakotveno v případě, že před uzavřením směnné smlouvy bude již uzavřena smlouva o zřízení 
věcného břemene a práva z ní vyplývající vložena do katastru nemovitostí,  
- ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o 
telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na pozemcích ve vlastnictví statutárního 
města Pardubice,  
- ustanovení o akceptaci nepoužívané technologie ve vlastnictví společnosti Elektrárny Opatovice, 
a.s. umístěné v pozemcích označených jako p.p.č. 2798/31, p.p.č. 3926/1, p.p.č. 3926/3, vše v k.ú. 
Pardubice se závazkem nabyvatele pozemků, že případná likvidace této technologie bude 
realizována na náklady nabyvatele pozemků bez jakýchkoliv dalších nároků na vlastníka 
technologie nebo vlastníka pozemků. 
 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/5894/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh směny pozemků označených jako st.p.č. 8623 o výměře 343 m2, st.p.č. 9461 o výměře 307 
m2, st.p.č. 8415 o výměře 163 m2, st.p.č. 6734 o výměře 577 m2, vše v k.ú. Pardubice (celkem 
1.390 m2), ve vlastnictví statutárního města Pardubice, IČO 00274046, za části pozemků 
označených jako p.p.č. 3638/2 o výměře cca 960 m2, p.p.č. 3638/29 o výměře cca 343 m2, vše v 
k.ú. Pardubice (celkem 1.303 m2), ve vlastnictví společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 
28800621, se sídlem Opatovice nad Labem – Pardubice 2, PSČ 53213. Výměry pozemků budou 
upřesněny geometrickým plánem. Ve směnné smlouvě bude zakotven přechod závazku ze smlouvy 
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o zřízení budoucího věcného břemene na pozemek označený jako st.p.č. 9461 v k.ú. Pardubice 
uzavřené se společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 3638/2 a p.p.č. 3638/29 v k.ú. 
Pardubice ve prospěch společnosti Elektrárny Opatovice, a.s, IČO 28800621, se sídlem Opatovice 
nad Labem – Pardubice 2, PSČ 53213, za jednorázovou náhradu ve výši  1.000,- Kč + DPH, spočívající 
v provozování stávajícího vedení elektrického kabelu o délce cca 55 bm s ochranným pásmem 1 m 
na každou stranu na části p.p.č. 3638/2 v k.ú. Pardubice a provozování stávajícího vedení 
horkovodu o délce cca 6 bm s ochranným pásmem 2,5 m na každou stranu na části p.p.č. 3638/29 v 
k.ú. Pardubice.  Rozsah věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem. Smlouva o zřízení 
věcného břemene bude uzavřena zároveň se směnnou smlouvou. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 3638/2 a 
p.p.č. 3638/29 v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti Elektrárny Opatovice, a.s, IČO 28800621. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/5895/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh záměru bezúplatného převodu níže uvedených pozemků  do vlastnictví statutárního města 
Pardubice : 
pozemek označený jako p.p.č. 455/4 o výměře 2.235 m2 v k.ú. Studánka včetně součástí a 
příslušenství,  
pozemek označený jako p.p.č. 728/1 o výměře 1.105 m2 v k.ú. Černá za Bory včetně součástí a 
příslušenství mimo těleso silnice III/2983, 
část pozemku označeného jako p.p.č. 728/6 o výměře 808 m2 (dle geometrického plánu č. 726-
15/2020 p.p.č. 728/6) v k.ú. Černá za Bory včetně součástí a příslušenství, a to po převodu 
předmětných pozemků z vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro 
Správu železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 
1003/7, PSČ 11000, do vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, který následně podá žádost o 
bezúplatný převod s přesnou specifikací pozemků a tato bude předložena k projednání orgánům 
města. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  20 

Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/5896/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 4244/14 o výměře 3 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví společnosti Fáblovka reality s.r.o., IČO 28804511, se sídlem Pardubice-Polabiny, 
Fáblovka 568, PSČ 53352, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu navrženou 
žadatelem ve výši 747,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. R/5897/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh odkoupení částí pozemků označených jako p.p.č. 633/1 o výměře 12.263 m2, p.p.č. 637/1 o 
výměře 21.231 m2, p.p.č. 683/51 o výměře 5. 626 m2 (dle GP č. 2141-90/2021 p.p.č. 633/1, p.p.č. 
637/1, p.p.č. 683/51), pozemků označených jako p.p.č. 683/52 o výměře 1.415 m2, p.p.č. 683/54 o 
výměře 303 m2, p.p.č. 684/2 o výměře 288 m2, p.p.č. 688/5 o výměře 150 m2, p.p.č. 690/1 o 
výměře 3.842 m2, p.p.č. 699/6 o výměře 366 m2, p.p.č. 699/7 o výměře 76 m2, p.p.č. 699/8 o 
výměře 36 m2, p.p.č. 699/9 o výměře 139 m2, p.p.č. 634/2 o výměře 775 m2, p.p.č. 676/1 o výměře 
460 m2, p.p.č. 679/8 o výměře 210 m2, p.p.č. 683/1 o výměře 7.756 m2, p.p.č. 683/50 o výměře 
10.479 m2, vše v k.ú. Svítkov, z vlastnictví Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČO 46495801, se 
sídlem Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč+DPH.   
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení  technické infrastruktury SO 100 komunikace a zpevněné plochy, SO 400 – veřejné 
osvětlení, SO 300 splašková kanalizace, SO 310 čerpací stanice a výtlak, SO 320 dešťová kanalizace, 
SO 330 vodovodní řad vybudované na částech pozemků označených jako p.p.č. 633/1 o výměře 
12.263 m2, p.p.č. 637/1 o výměře 21.231 m2, p.p.č. 683/51 o výměře 5. 626 m2 (dle GP č. 2141-
90/2021 p.p.č. 633/1, p.p.č. 637/1, p.p.č. 683/51), na pozemcích označených jako p.p.č. 683/52 o 
výměře 1.415 m2, p.p.č. 683/54 o výměře 303 m2, p.p.č. 684/2 o výměře 288 m2, p.p.č. 688/5 o 
výměře 150 m2, p.p.č. 690/1 o výměře 3.842 m2, p.p.č. 699/6 o výměře 366 m2, p.p.č. 699/7 o 
výměře 76 m2, p.p.č. 699/8 o výměře 36 m2, p.p.č. 699/9 o výměře 139 m2, p.p.č. 634/2 o výměře 
775 m2, p.p.č. 676/1 o výměře 460 m2, p.p.č. 679/8 o výměře 210 m2, p.p.č. 683/1 o výměře 7.756 
m2, p.p.č. 683/50 o výměře 10.479 m2, vše v k.ú. Svítkov,z vlastnictví Nadace pro rozvoj města 
Pardubic, IČO 46495801, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 
Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč+DPH . 
Kupní smlouva bude uzavřena po písemném vyjádření správců technické infrastruktury, že 
technická infrastruktura je vybudována v souladu se Zásadami výstavby veřejného osvětlení na 
území města Pardubic a Zásadami výstavby technické infrastruktury určené pro následný převod 
do majetku města a lze ji převzít do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
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III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení  technické infrastruktury SO 100 komunikace a zpevněné 
plochy, SO 400 – veřejné osvětlení, SO 300 splašková kanalizace, SO 310 čerpací stanice a výtlak, 
SO 320 dešťová kanalizace, SO 330 vodovodní řad vybudované na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 633/1 o výměře 12.263 m2, p.p.č. 637/1 o výměře 21.231 m2, p.p.č. 683/51 o výměře 5. 
626 m2 (dle GP č. 2141-90/2021 p.p.č. 633/1, p.p.č. 637/1, p.p.č. 683/51), na pozemcích 
označených jako p.p.č. 683/52 o výměře 1.415 m2, p.p.č. 683/54 o výměře 303 m2, p.p.č. 684/2 o 
výměře 288 m2, p.p.č. 688/5 o výměře 150 m2, p.p.č. 690/1 o výměře 3.842 m2, p.p.č. 699/6 o 
výměře 366 m2, p.p.č. 699/7 o výměře 76 m2, p.p.č. 699/8 o výměře 36 m2, p.p.č. 699/9 o výměře 
139 m2, p.p.č. 634/2 o výměře 775 m2, p.p.č. 676/1 o výměře 460 m2, p.p.č. 679/8 o výměře 210 
m2, p.p.č. 683/1 o výměře 7.756 m2, p.p.č. 683/50 o výměře 10.479 m2, vše v k.ú. Svítkov, z 
vlastnictví Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČO 46495801, do vlastnictví statutárního města 
Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 
 
 
Návrh usnesení č. 020 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh směny části pozemku označeného jako p.p.č. 554/2 o výměře cca 11 m2 v k.ú. Trnová ve 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za část pozemku označeného jako p.p.č. 554/4 o výměře cca 16 m2 
(nezatížené souborem veřejného osvětlení včetně ochranného pásma) v k.ú. Trnová ve vlastnictví 
statutárního města Pardubice. Směnná smlouva bude uzavřena po upřesnění výměr výše uvedených 
částí pozemků geometrickým plánem, který bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic 
a.s., IČO 25262572. 
Ve směnné smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na pozemku 
označeném jako p.p.č. 554/4 k.ú. Trnová. 
 
 
Návrh usnesení č. 021 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh využití předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád v platném znění, 
váznoucího na pozemku označeném jako st.p.č. 6580 o výměře 18 m2, jehož součástí je stavba bez 
čp/če, garáž, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX ve prospěch statutárního města 
Pardubice, IČ 00274046. 
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Návrh usnesení č. 022 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 
 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh odkoupení stavby bez čp/če stojící na pozemku označeném jako st. p. č. 625 zastavěná plocha a 
nádvoří v k.ú. Popkovice, z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice za 
kupní cenu navrženou žadatelem ve výši 100.000,- Kč + DPH v případě, že stavba bude spadat do 
režimu podléhajícímu DPH. Kupní smlouva bude uzavřena po schválení finančních prostředků v 
rozpočtu města. 
 
 
Návrh usnesení č. 023 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 424/72 o výměře 23 m2 v k.ú. Studánka 
XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za účelem údržby předmětného 
pozemku za podmínky realizace trávníku/zeleně bez oplocení. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 424/72 o výměře 23 m2 v k.ú. Studánka z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 
části pozemku. Žadatelka uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene  na předmětný pozemek 
se společnostmi Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, ČEZ Distribuce, a .s., IČO 
24729035,  a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 424/72 o výměře 23 m2 v k.ú. 
Studánka s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 
 
 
Návrh usnesení č. 024 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 22/2 o výměře 42 m2, p.p.č. 39/2 o výměře 3 m2, vše 
v k.ú. Popkovice, p.p.č. 164/4 o výměře 4 m2, p.p.č. 164/7 o výměře 45 m2, p.p.č. 164/64 o výměře 4 
m2, vše v k.ú. Svítkov společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – 
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Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu 
staveb na výše uvedených pozemcích z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, nejpozději však 
do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem vybudování staveb výhyben na stezce pro 
cyklisty a chodce (ul. Táborská) a rozšíření napojení stezky na ul. Dostihová za podmínek stanovených 
v níže uvedených listinách, které jsou přílohami tohoto usnesení: 
- závazné stanovisko – Městského úřadu Chrudim, čj, CR 016147/2020 ODp/KL ze dne 9. 3. 2020 
(příloha č.1) 
- stanovisko Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje, čj. KRPE-59430-1/ČJ-2020-170606 ze 
dne 27.8.2020 (příloha č. 2) 
- vyjádření Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje čj. HSPA-17-410/2020-Šp ze dne 21.7. 
2020 (příloha č. 3) 
- veřejná vyhláška OD MmP, čj. MmP 82120/2020 OD ze dne 13. 8. 2020 (příloha č. 4) 
- souhlas spolku WRC PARDUBICE, IČO 75146789, ze dne 4. 2. 2021 (příloha č. 5). 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena po vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č. 22/2 o výměře 
42 m2 v k.ú. Popkovice ze smlouvy o výpůjčce uzavřenou s pobočným spolkem WRC PARDUBICE, IČO 
75146789. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
bezúplatný převod staveb výhyben  a rozšíření napojení stezky vybudovaných na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 22/2 o výměře 42 m2, p.p.č. 39/2 o výměře 3 m2, vše v k.ú. Popkovice, p.p.č. 
164/4 o výměře 4 m2, p.p.č. 164/7 o výměře 45 m2, p.p.č. 164/64 o výměře 4 m2, vše v k.ú. Svítkov, z 
vlastnictví společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – Čakovice, 
Kostelecká 879/59, PSČ 19600, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
udělení souhlasu statutárního města Pardubice společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 
25917773, se sídlem Praha – Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, s vynětím pozemků 
označených jako p.p.č. 39/2 v k.ú. Popkovice a p.p.č. 164/7 v k.ú. Svítkov ze zemědělského půdního 
fondu. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č. 22/2 o výměře 42 m2 v k.ú. Popkovice ze smlouvy o 
výpůjčce uzavřenou s pobočným spolkem WRC PARDUBICE, IČO 75146789. 
V. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků označených jako p.p.č. 22/2 o výměře 42 m2, p.p.č. 39/2 o 
výměře 3 m2, vše v k.ú. Popkovice, p.p.č. 164/4 o výměře 4 m2, p.p.č. 164/7 o výměře 45 m2, p.p.č. 
164/64 o výměře 4 m2, vše v k.ú. Svítkov se společností CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 
VI. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu staveb výhyben  a rozšíření napojení stezky vybudovaných 
na částech pozemků označených jako p.p.č. 22/2 o výměře 42 m2, p.p.č. 39/2 o výměře 3 m2, vše v 
k.ú. Popkovice, p.p.č. 164/4 o výměře 4 m2, p.p.č. 164/7 o výměře 45 m2, p.p.č. 164/64 o výměře 4 
m2, vše v k.ú. Svítkov, z vlastnictví společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice. 
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Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 30. 6. 2022 
VII. Rada města Pardubic 
Ukládá 
vydat souhlas vlastníka pozemků společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, s vynětím 
pozemků označených jako p.p.č. 39/2 v k.ú. Popkovice a p.p.č. 164/7 v k.ú. Svítkov ze zemědělského 
půdního fondu. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 
VIII. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce s pobočným spolkem WRC PARDUBICE, IČO 75146789, o 
vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č. 22/2 o výměře 42 m2 v k.ú. Popkovice  . 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 
 
 
Návrh usnesení č. 025 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 
text v usnesení č. 'R/5178/2021' II. týkajícího se doplnění nájemní smlouvy uzavřené se společností 
Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 
Praha 5, na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. p.p.č. 445/2 o výměře 181 m2 v k.ú. Lány na 
Důlku ve znění ", 3. doplnění výpovědních důvodů o text "vznikne naléhavá potřeba pronajímatele z 
důvodu realizace výstavby či jiného investičního záměru"" bez náhrady. Ostatní text usnesení zůstává 
beze změny. 

2 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5898/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Mění 
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stávající text uvedený v usnesení č. 'R/5707/2021' týkajícího se rozhodnutí zadavatele o zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-019 „CS Průmyslová – úsek od ul. Kyjevská po 
Foxconn“ dodavateli Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČO: 25253361 z původního textu "s 
nabídkovou cenou 2.982.966,81 Kč bez DPH" na text "s nabídkovou cenou 3.198.000,- Kč bez DPH". 
Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5899/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-017 „DDM Beta - oprava rozvodů vody v suterénu“ dodavateli Instal 
Hanousek s.r.o., V Ráji 575, Zelené Předměstí, 530 02, IČO: 06671918 s nabídkovou cenou 771.886,- 
Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5900/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-027 „RPS Polabiny - stavební úpravy ul. Karla Šípka - technický dozor 
investora“ dodavateli Ing. Jiří Bakeš, Chrudim, Medlešice 195, IČO: 45975817 s nabídkovou cenou 
247.000,- Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5901/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-014 „Azylový dům pro ženy Na Spravedlnosti 803 - sanace střechy – 
PD“ dodavateli HMP top s.r.o., Hradec Králové – Slezské Předměstí, Jižní 870/2, PSČ 50003, IČO: 
27502180, s nabídkovou cenou 158.500,- Kč bez DPH. 
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Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/5902/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci nadlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce "Rekonstrukce mostu M 117 – nadjezd Kyjevská, Pardubice“ zadávané v otevřeném řízení o 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2020/018 ze dne 19.10.2020, na základě 
změnových listů č. 01-03 upravujících změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s dodavatelem 
„Společnost mosty Pardubice, Kyjevská (Společník 1: SILNICE GROUP a.s., Praha, IČO: 62242105 + 
Společník 2: Společnost T.A.Q. s.r.o., Praha, IČO: 28868781)“ s cenou víceprací  ve výši 3.971.016,- 
Kč bez DPH a cenou méněprací ve výši  - 1.907.736,- Kč bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2020/018 ze dne 19.10.2020 s dodavatelem 
„Společnost mosty Pardubice, Kyjevská (Společník 1: SILNICE GROUP a.s., Praha, IČO: 62242105 + 
Společník 2: Společnost T.A.Q. s.r.o., Praha, IČO: 28868781)“ v rámci realizace akce „Rekonstrukce 
mostu M 117 – nadjezd Kyjevská, Pardubice“ na základě změnových listů č. 01-03, upravujících 
změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci s cenou prací (vícepráce a méněpráce) ve 
výši  2.063.280,- Kč bez DPH. 
Z: Jan Dvořáček, vedoucí OITS OMI 
T: 31.7.2021 
 

3 
Rozhodnutí zadavatele o přímém zadání „Aktualizace pasportu zeleně města 

Pardubice 2021“ 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- upřesnil informaci uvedenou v důvodové zprávě → zmiňované dokumenty „Pasport zeleně 

města Pardubice“, „Management péče o sídelní zeleň“ a „Územní studie sídelní zeleně“ spolu 
přímo nesouvisí. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5903/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, obojí ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 odst. 5 směrnice 
zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
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č. OŽP-VZMR-2021-2 „Aktualizace pasportu zeleně města Pardubice 2021" zhotoviteli: 
Doc. Pavel Šimek, se sídlem: Rybářská 401, Uherský Brod 68801, IČO: 13697129 (Florart, Projekční 
a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Ateliér Uherský Brod), s nabídkovou 
jednotkovou cenou za hektar plochy 3820 Kč bez DPH, s maximálním plněním ve výši 1 600 tis. Kč 
bez DPH Kč. 
 

4 
Individuální dotace z programu podpory ekologické výchovy a osvěty 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- doplnil, že materiál byl projednán komisí pro životní prostředí formou per rollam, komise však 

k němu nezaujala stanovisko. Návrhy tedy doporučuje ke schválení on jako gesční náměstek. 
 

 
Bez rozpravy 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5904/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty subjektu ČSOP - 
Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka, IČ 68210965, se sídlem Bor u Skutče 47, 539 44, ve 
výši  35 000,- Kč na provoz areálu v roce 2021. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem ČSOP - Záchranná stanice a 
ekocentrum Pasíčka, IČ 68210965, se sídlem Bor u Skutče 47, 539 44, dle bodu I. tohoto usnesení. 
T.: 31. 7. 2021 
Z.: Ing. Míča, ved. OŽP 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5905/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty subjektu Okresní 
myslivecký spolek Pardubice, IČ:  67777520, se sídlem: Hůrka 1789, 530 21 Pardubice 12, ve výši  49 
000,- Kč na krytí části provozních nákladů spolku v roce 2021. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem Okresní myslivecký spolek 
Pardubice, IČ:  67777520, se sídlem: Hůrka 1789, 530 21 Pardubice 12, dle bodu I. tohoto usnesení. 
T.: 31. 7. 2021 
Z.: Ing. Míča, ved. OŽP 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5906/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na poskytnutí individuální dotace z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty 
Ekocentru PALETA, z.s., IČ: 64244873, se sídlem Štolbova 2874, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice, 
na provoz v roce 2021 ve výši 300 000,- Kč. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
ekologické výchovy a osvěty Ekocentru PALETA, z.s., IČ:64244873, se sídlem Štolbova 2874, Zelené 
Předměstí, 53002 Pardubice, na provoz v roce 2021 ve výši 300 000,- Kč, která je přílohou tohoto 
usnesení. 

5 
Smlouva o umístění technického zařízení (biometrie občanských průkazů a pasů) 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
- uvedl, že se jedná o záležitost státní správy. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5907/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní 
doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra se subjektem STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní 
podnik, IČ: 00001279, se sídlem Praha 1, Růžová 6, č.p. 943, PSČ 110 00, ve znění dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení. 
 

6 
T-Mobile Czech Republic a.s. na Zaměstnanecké účastnické smlouvy 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
- stručně okomentoval předložený materiál s tím, že se jedná o aktualizaci zaměstnanecké 

benefitní smlouvy s mobilním operátorem. 
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Rozprava: 
M. Zitko na základě dotazu T. Pelikána upřesnil, že benefitní smlouva již existovala, nová smlouva 
oproti původní však nabízí širší a výhodnější podmínky. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5908/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Rámcové smlouvy T-Mobile benefit se společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem 
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 64949681. Rámcová smlouva T-Mobile benefit je přílohou 
tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít Rámcovou smlouvu T-Mobile benefit se společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 
64949681. 
Z: Martin Charvát, primátor  
T: 16.6.2021 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5909/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
ukončení dodatku č. 1 k rámcové dohodě č. 2495928 uzavřeného dne 6. 3. 2019 mezi statutárním 
městem Pardubice a společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 
Praha 4, IČO: 64949681, jehož předmětem je sjednání obchodních podmínek, které jsou používány 
při uzavírání zaměstnaneckých účastnických smluv. Dohoda o ukončení dodatku č. 1 k rámcové 
dohodě č. 2495928 ze dne 6. 3. 2019 je zakotvena v Rámcové smlouvě T-Mobile benefit, která je 
přílohou usnesení č.1, II. 
 

7 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 
hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OIT 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál. 

 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5910/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-08 
"Dodávka síťových prvků a příslušenství" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
- AutoCont a.s. IČO:04308697 
- ICZ a.s. IČO:25145444 
- VERTIX s.r.o.: IČO:02199939 
- XANADU a.s. IČO:14498138 
- C SYSTEM CZ a.s. IČO:27675645 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-08 
"Dodávka síťových prvků a příslušenství" 
hodnotící komisi v tomto složení: 
- Ing. Petr Kvaš 
- Ing. Zdeňka Malá 
- Ing. David Bakrlík 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
realizaci VZMR pomocí aukčního portálu a zveřejnění na internetových stránkách Magistrátu města 
Pardubic. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5911/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-09 
"Dodávka NAS na ukládání záloh" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
- AutoCont a.s. IČO:04308697 
- VERTIX s.r.o.: IČO:02199939 
- XANADU a.s. IČO:14498138 
- C SYSTEM CZ a.s. IČO:27675645 
- ZZOne s.r.o. IČO: 04325206 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-09 
"Dodávka NAS na ukládání záloh" 
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hodnotící komisi v tomto složení: 
- Ing. Petr Kvaš 
- Ing. Zdeňka Malá 
- Ing. David Bakrlík 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
realizaci VZMR pomocí aukčního portálu a zveřejnění na internetových stránkách Magistrátu města 
Pardubic. 

8 
Smlouva o poskytování služeb - Giant interactive s.r.o. 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál. 

 
Rozprava: 
V. Ulrych vznesl dotaz, kdy se předpokládá, že nové webové stránky budou dokončeny. 
→ P. Kvaš upřesnil, že jejich první verze již byla představena, druhá upravená verze by měla být 
představena do letních prázdnin. 
→ Podrobnější informace podal M. Zitko v bodě „Diskuse“. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5912/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi statutárním městem Pardubice, jako objednatelem, 
IČO: 274046, a společností Giant interactive s.r.o., jako poskytovatelem, se sídlem Thámova 
681/32, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 27612821, a to ve znění, které je nedílnou přílohou tohoto 
usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít Smlouvu o poskytování služeb mezi statutárním městem Pardubice, jako objednatelem, 
IČO: 274046, a společností Giant interactive s.r.o., jako poskytovatelem, se sídlem Thámova 
681/32, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 27612821, a to ve znění dle přílohy návrhu usnesení č. I 
Z: Zdeňka Malá, vedoucí odboru informačních technologií 
T: 30.7.2021 
 

9 
Odkoupení objektů předávacích stanic od společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- stručně okomentoval předložený návrh nedoporučený ke schválení. 
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Bez rozpravy 
 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh odkoupení budovy č.p. 873, občanská vybavenost stojící na pozemku označeném jako st. p. č. 
793 zastavěná plocha a nádvoří v části obce Studánka, vše v k. ú. Studánka v souladu s ust.§ 3056 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (předkupní právo vlastníka pozemku ke stavbě  na 
pozemku ) z vlastnictví společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, se sídlem Opatovice nad 
Labem – Pardubice 2, PSČ 53213, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu ve výši 
1.601.000,- Kč se splatností do 5. 8. 2021 za podmínek uvedených v Kupní smlouvě a smlouvě o 
zřízení věcného břemene, která je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene zatěžujícího budovu č.p. 873, občanská vybavenost stojící na pozemku 
označeném jako st. p. č. 793 zastavěná plocha a nádvoří v části obce Studánka, vše v k. ú. Studánka, 
ve prospěch společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, se sídlem Opatovice nad Labem – 
Pardubice 2, PSČ 53213, za jednorázovou náhradu 1.000,-Kč + DPH, spočívajícího v právu zřídit, 
provozovat, provádět kontroly, opravovat a udržovat rozvodné tepelné zařízení v budově, jakož i 
právo provádět na rozvodném tepelném zařízení úpravy za účelem jeho obnovy, výměny, 
modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti, a to v případě, že bude schváleno odkoupení předmětné 
budovy Zastupitelstvem města Pardubic. Smlouva o zřízení věcného břemene bude součástí kupní 
smlouvy na předmětnou budovu. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene v budově č.p. 873, občanská vybavenost stojící na 
pozemku označeném jako st. p. č. 793 zastavěná plocha a nádvoří v části obce Studánka, vše v k. ú. 
Studánka ve prospěch společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 6. 2022 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh odkoupení budovy č.p. 1953, technická vybavenost stojící na pozemku označeném jako st. p. č. 
7228 zastavěná plocha a nádvoří v části obce Zelené Předměstí, vše v k. ú. Pardubice v souladu s § 
3056 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (předkupní právo vlastníka pozemku ke stavbě na 
pozemku) z vlastnictví společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, se sídlem Opatovice nad 
Labem – Pardubice 2, PSČ 53213, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu ve výši 
6.501.000,- Kč se splatností do 5.8.2021 za podmínek uvedených v Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení 
věcného břemene, která je přílohou tohoto usnesení. 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene zatěžujícího budovu č.p. 1953, občanská vybavenost stojící na pozemku 
označeném jako st. p. č. 7228 zastavěná plocha a nádvoří v části obce Zelené Předměstí, vše v k. ú. 
Pardubice ve prospěch společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, se sídlem Opatovice nad 
Labem – Pardubice 2, PSČ 53213, za jednorázovou náhradu 1.000,-Kč + DPH  spočívajícího v právu 
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zřídit, provozovat, provádět kontroly, opravovat a udržovat rozvodné tepelné zařízení v budově, jakož 
i právo provádět na rozvodném tepelném zařízení úpravy za účelem jeho obnovy, výměny, 
modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti, a to v případě, že bude schváleno odkoupení předmětné 
budovy Zastupitelstvem města Pardubic. Smlouva o zřízení věcného břemene bude součástí kupní 
smlouvy na předmětnou budovu. 
VI. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene v budově č.p. 1953, občanská vybavenost stojící na 
pozemku označeném jako st. p. č. 7228 zastavěná plocha a nádvoří v části obce Zelené Předměstí, vše 
v k. ú. Pardubice ve prospěch společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 30. 6. 2022 
 

10 
Revokace usnesení - pozemky 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5913/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'R/1836/2019' bod II. a III. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2462/2, p.p.č. 2479/4 a p.p.č. 
2543/2, vše v k.ú. Pardubice ve vlastnictví ČR s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí 
Labe, státní podnik, IČO: 70 89 00 05, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské 
Předměstí ve prospěch statutárního města Pardubice, jakožto současného vlastníka a každého 
dalšího vlastníka souboru veřejného osvětlení vybudovaného v rámci investiční akce 
„Rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna“ za jednorázovou náhradu ve výši 2.323,- Kč v 
rozsahu geometrického plánu č. 8857-113/2018. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2462/2, 
p.p.č. 2479/4 a p.p.č. 2543/2, vše v k.ú. Pardubice s ČR s právem hospodařit s majetkem státu pro 
Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70 89 00 05, v rámci investiční akce „Rekonstrukce Vinice – stará 
vojenská plovárna“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 06.2022 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5914/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh doplnění v usnesení Z/2103/2021 v bodě I., týkajícího se prodeje části pozemku označeného 
jako p.p.č. 49/5 o výměře cca 22 m2 v k.ú. Hostovice u Pardubic z vlastnictví statutárního města 
Pardubice do vlastnictví společnosti RD HOSTOVICE s.r.o., IČO 07283598, textu ve znění: „Kupní 
smlouva bude uzavřena samostatně“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
 

11 
Prominutí poplatku a úroku z prodlení 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5915/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na prominutí poplatku a úroku z prodlení náležejících k již zaplacenému dluhu na nájemném 
a službách s užíváním bytu spojených panu XXXXXXXXXXXXX a paní XXXXXXXXXXXXX, oba bytem 
XXXXXXXXXXXXX Pardubice, ve výši 94.235,- Kč. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5916/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na prominutí poplatku z prodlení náležejícího k již zaplacenému dluhu na nájemném a 
službách s užíváním bytu spojených panu XXXXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXX Ohrazenice, 
ve výši 342.091,- Kč. 

12 
Zrušení usnesení - byty 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5917/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'R/5570/2021'. 
 

13 
Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5918/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (82,30 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, právnické osobě – RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace, IČ: 
00190756, se sídlem K Blahobytu 727, Pardubice, PSČ 530 02, zastoupená Bc. Hedvikou 
Cempírkovou, ředitelkou organizace, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 100,-- Kč/m2/1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 7. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5919/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 2+1 (40,28 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – od 
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1. 4. 2021 do 31. 3. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné ve 
výši 72,69 Kč/m2/1měsíc za podmínky, že s původním nájemcem, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, bude uzavřena dohoda o skončení nájmu výše uvedeného bytu. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 7. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5920/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+1 (50,84 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – od 
12. 6. 2021 do 30. 6. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné ve 
výši 72,69 Kč/m2/1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 7. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5921/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č.  XXXXXXXXXXXXX o velikosti jedné místnosti (34,16 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 
měsíců za nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 7. 2021 
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Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/5922/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č.  XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (59,57 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – od 1. 
7. 2021 do 30. 6. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců za nájemné ve výši 
72,69 Kč/m2/1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 7. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/5923/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu bytu č.XXXXXXXXXXXXX, o velikosti 2+1, v 1. nadzemním podlaží domu čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ulice XXXXXXXXXXXXXv Pardubicích, čj.: XXXXXXXXXXXXX ze dne 
XXXXXXXXXXXXX uzavřené s panem XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX. 
Změna bude spočívat ve zvýšení výměry pronajímaných prostor z původních 70,30 m2 na 76,78 m2. 
V souvislosti s tím dojde také ke zvýšení nájemného o 471,- Kč a nájemné tak bude činit nově 
měsíčně 5.581,-- Kč. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít dodatek k nájemní smlouvě dle bodu I. tohoto usnesení 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 7. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/5924/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu bytu č. XXXXXXXXXXXXX, o velikosti jedné místnosti, ve 4. nadzemním 
podlaží domu čp. XXXXXXXXXXXXX, ulice XXXXXXXXXXXXX v Pardubicích, čj.: XXXXXXXXXXXXXze 
dne XXXXXXXXXXXXX, uzavřené s paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX. 
Změna bude spočívat ve zvýšení výměry pronajímaných prostor z původních 33,27 m2 na 37,60 m2. 
V souvislosti s tím dojde také ke zvýšení nájemného o 315,- Kč a nájemné tak bude činit nově 
měsíčně 2.733,-- Kč. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít dodatek k nájemní smlouvě dle bodu I. tohoto usnesení 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 7. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/5925/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu bytu č. XXXXXXXXXXXXX, o velikosti jedné místnosti, v 5. nadzemním 
podlaží domu čp. XXXXXXXXXXXXX, ulice XXXXXXXXXXXXX v Pardubicích, čj.: XXXXXXXXXXXXXze 
dne XXXXXXXXXXXXX, uzavřené s panem XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX. 
Změna bude spočívat ve zvýšení výměry pronajímaných prostor z původních 31,61 m2 na 35,94 m2. 
V souvislosti s tím dojde také ke zvýšení nájemného o 315,- Kč a nájemné tak bude činit nově 
měsíčně 2.612,-- Kč. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít dodatek k nájemní smlouvě dle bodu I. tohoto usnesení 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 7. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/5926/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu bytu č. XXXXXXXXXXXXX, o velikosti 1+1, ve 2. nadzemním podlaží domu 
čp. XXXXXXXXXXXXX, ulice XXXXXXXXXXXXX v Pardubicích, čj.: XXXXXXXXXXXXX ze dne 
XXXXXXXXXXXXX, uzavřené s panem XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a paní 
XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX. 
Změna bude spočívat ve zvýšení výměry pronajímaných prostor z původních 53,55 m2 na 57,88 m2. 
V souvislosti s tím dojde také ke zvýšení nájemného o 314,- Kč a nájemné tak bude činit nově 
měsíčně 4.048,-- Kč. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít dodatek k nájemní smlouvě dle bodu I. tohoto usnesení 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 7. 2021 
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Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/5927/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
1. ukončení nájmu bytu dohodou k 30. 6. 2021 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+kk, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice 
2. ukončení nájmu bytu dohodou k 30. 6. 2021 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+kk, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít dohody o ukončení nájmu bytů dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 8. 2021 
 

14 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci mezi městem Pardubice a 

Univerzitou Pardubice 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- upřesnil, že se jedná o prodloužení smlouvy s Univerzitou Pardubice. Původní smlouva byla 

uzavřena na dobu 1 roku, jelikož se vzájemná spolupráce osvědčila, je nyní navrženo její 
prodloužení o 4 roky. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5928/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci uzavřené dne 7. 7. 2020 mezi statutárním 
městem Pardubice, IČO 274046, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice a Univerzitou 
Pardubice, Dopravní fakultou Jana Pernera, IČO 00216275, se sídlem Studentská 95, 532 10 
Pardubice, jejímž předmětem je realizace bezúplatného poskytnutí pseudonymizovaných dat o 
dopravních proudech silničních vozidel z kamerového systému Městské policie Pardubice pro 
potřeby výuky a pro oblast vědeckého a aplikovaného výzkumu na DFJP. Dodatek č. 1 ke smlouvě o 
vzájemné spolupráci je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci s Univerzitou Pardubice, Dopravní fakultou 
Jana Pernera, IČO 00216275. 
Z: Ing. Petr Kvaš, náměstek primátora 
T: 6.7.2021 
 

15 
Nová pravidla pro provoz elektrických koloběžek 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- podrobně okomentoval upravené znění memoranda o spolupráci a jeho přílohu č. 1 „Nová 

pravidla provozu elektrokoloběžek“, ve kterých je zakotven nový systém odkládání koloběžek na 
pevných stanovištích. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5929/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Memorandum o porozumění při zavádění a provozování elektrických koloběžek na území města 
Pardubice, jež je přílohou tohoto usnesení. 
 

16 
VI. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření - I. část 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5930/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 182. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
230,0 tis. z "Havarijní rezervy rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky 
"Ubytovna Češkova čp.1240 - oprava elektroinstalace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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17 
Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5931/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z položky 
"Rezerva náměstka Mgr. Jakuba Rychteckého" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné 
transfery položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z položky 
"Rezerva Rady města Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky 
"Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

18 
Přístav Pardubice a. s. (program valné hromady) 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5932/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
konání řádné valné hromady společnosti Přístav Pardubice a.s., IČO 609 165 83 s datem konání dne 
23. 6. 2021, která je přílohou č. 1 důvodové zprávy. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5933/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 
v souladu s usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/220/2019 ze dne 24. 1. 2019 Ing. Tomáše 
Pelikána nebo Ing. Miroslava Čadu k zastupování města Pardubice na řádné valné hromadě 
společnosti Přístav Pardubice a.s. s datem konání dne 23. 6. 2021. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5934/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 
zástupci města postupovat na řádné valné hromadě společnosti Přístav Pardubice a.s., IČO: 601 12 
255 dne 23. 6. 2021 při hlasování u jednotlivých bodů programu valné hromady takto: 
1. hlasovat u bodu č. 2 programu pro schválení navrhovaných osob do orgánů valné hromady dle 
pozvánky na tuto valnou hromadu, 
2. hlasovat u bodu č. 3 a 4 programu pro vzetí na vědomí Zprávy o podnikatelské činnosti 
společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2020 a Zprávy dozorčí rady společnosti o kontrolní 
činnosti za rok 2020, které jsou přílohami pozvánky na valnou hromadu 
3. hlasovat u bodu č. 5 programu pro schválení roční účetní závěrky zpracované k 31. 12. 2020 a 
rozhodnutí způsobu naložení s hospodářským výsledkem roku 2020, tj. převedení ztráty – 
557.043,18 Kč na účet neuhrazené ztráty z minulých let, 
4. hlasovat u bodu č. 6 programu pro odvolání a volbu členů představenstva dle návrhu uvedeného 
v pozvánce na valnou hromadu, 
5. hlasovat u bodu č. 7 programu pro volbu člena dozorčí rady dle návrhu uvedeného v pozvánce 
na valnou hromadu. 
6. hlasovat u bodu č. 8 programu v souladu s usnesením ZmP č. Z/2278/2021 ze dne 27. 5. 2021.   
T: 23. 6. 2021 
Z: Jan Mazuch 

19 
Dostihový spolek a.s. (program valné hromady) 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů rady Petra Kvaše a Ludmily Ministrové podána informace o jejich poměru k projednávané věci. 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5935/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
konání řádné valné hromady společnosti Dostihový spolek a.s., IČO: 481 55 110 s datem konání dne 
15. 6. 2021. Pozvánka včetně programu je přílohou důvodové zprávy č. 1. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5936/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
že v souladu s usnesením č. Z/1440/2020 ze dne 18. 6. 2020 níže citovaným bude zastupování 
města Pardubic na řádné valné hromadě společnosti Dostihový spolek a.s., IČO: 481 55 110 s 
datem konání dne 15. 6. 2021 – citace:  
„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“. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5937/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 
zástupci města postupovat na jednání řádné valné hromady společnosti Dostihový spolek a.s., IČO: 
481 55 110 dne 15. 6. 2021 při hlasování a projednávání bodů pořadu valné hromady takto:   
1. hlasovat u bodu č. 1 programu pro schválení účasti hosta uvedeného na pozvánce, u bodu č. 2 
programu pro schválení navrhovaných osob do orgánů valné hromady dle pozvánky a u bodu č. 3 
pro schválení jednacího a hlasovacího řádu, který je přílohou pozvánky na valnou hromadu, 
2. hlasovat u bodu č. 4 programu pro volbu člena představenstva společnosti Ing. Romana Koláře, 
3. hlasovat u bodu č. 5 a 6 programu pro vzetí na vědomí Zprávy o podnikatelské činnosti 
společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, Zprávy o vztazích za rok 2020 a výsledku 
hospodaření za rok 2020 a Zprávy dozorčí rady za rok 2020, které jsou přílohami pozvánky na 
valnou hromadu, 
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4. hlasovat u bodu č. 7 programu pro schválení účetní závěrky za rok 2020 a schválení vypořádání 
ztráty společnosti za rok 2020 ve výši 916 tis. Kč jejím převedením na účet neuhrazené ztráty 
minulých let, 
5. zdržet se u bodu č. 8 programu hlasování v případě, že tento bod nebude stažen z programu 
valné hromady. 

20 
FREE ZONE Pardubice a.s. (program valné hromady) 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5938/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
program valné hromady společnosti FREE ZONE Pardubice a.s., sídlem Pardubice, Staré Čívice 251, 
IČO: 60112255 s datem konání dne 24. 6. 2021. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5939/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 
v souladu s usnesením zastupitelstva č.  Z/220/2019 ze dne 24. ledna 2019 Ing. Miroslava Čadu k 
zastupování města Pardubice na řádné valné hromadě společnosti FREE ZONE Pardubice a.s., IČO: 
60112255 s datem konání dne 24. 6. 2021. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5940/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 
zástupci města postupovat na řádné valné hromadě společnosti FREE ZONE Pardubice a.s., IČO: 
60112255 dne 24. 6. 2021 při hlasování u jednotlivých bodů programu takto:  
1. hlasovat u bodu č. 2 programu pro schválení navrhovaných osob do orgánů valné hromady dle 
pozvánky na tuto valnou hromadu, 
2. hlasovat u bodu č. 3 a 4 programu pro vzetí na vědomí zprávy správní rady o podnikatelské 
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činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a zprávy o vztazích za rok 2020, které jsou přílohami 
pozvánky na valnou hromadu, 
3. hlasovat u bodu č. 5 programu pro schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, která je přílohou 
pozvánky na valnou hromadu, 
4. hlasovat u bodu č. 6 programu pro schválení návrhu rozdělení zisku společnosti po zdanění za 
rok 2020 ve výši 724.960,30 Kč tak, že bude v celé výši zaúčtován na účet nerozděleného zisku 
minulých let, 
5. hlasovat u bodu č. 7 programu pro určení auditora dle § 17 zákona o auditorech dle návrhu, 
který je uveden v pozvánce na valnou hromadu, 
6. hlasovat u bodu č. 8 programu pro vzetí na vědomí „Podnikatelského plánu a rozpočtu 
společnosti na rok 2021“ v rozsahu, který je přílohou pozvánky na valnou hromadu. 
T: 24. 6. 2021 
Z: Jan Mazuch 

21 
EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. (program valné hromady) 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5941/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
konání řádné valné hromady společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČ: 481 54 938 dne 30. 6. 
2021. Pozvánka včetně programu valné hromady je přílohou č. 1 důvodové zprávy. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5942/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 
v souladu s usnesením zastupitelstva č. Z/220/2019 ze dne 24. 1. 2019 náměstka primátora 
PaedDr. Jana Mazucha k zastupování města Pardubice na řádné valné hromadě společnosti EAST 
BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČ: 481 54 938 s datem konání dne 30. 6. 2021. 
 
 
 
 



  46 

Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5943/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 
zástupci města na řádné valné hromadě společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČ: 481 54 
938     s datem konání dne 30. 6. 2021 postupovat při hlasování u jednotlivých bodů programu 
valné hromady takto: 
1. hlasovat u bodu č. 1 programu pro schválení navrhovaných osob do orgánů valné hromady dle 
pozvánky na tuto valnou hromadu,   
2. hlasovat u bodu č. 2 a 3 programu pro vzetí na vědomí Zprávy představenstva o podnikatelské 
činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2020, Zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 
2020 v rozsahu, který je přílohou pozvánky na valnou hromadu, 
3. hlasovat u bodu č. 4 programu pro schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu způsobu 
úhrady ztráty roku 2020. Ztráta za rok 2020 ve výši – 41.063.609,03 Kč bude v plné výši převedena 
na účet neuhrazené ztráty minulých let a uhrazena z výnosů příštích období, 
4. hlasovat u bodu č. 5 programu pro schválení auditora dle §17ods. 1 zák. č. 93/2009 Sb., zákon o 
auditorech v platném znění dle návrhu, který je uveden v pozvánce na valnou hromadu. 
T: 30. 6. 2021 
Z: Jan Mazuch 
 

22 
Úprava platového výměru ředitele Památníku Zámeček Pardubice, p.o. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5944/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Určuje 
s účinností od 01.08.2021 plat dle návrhu:  
Mgr. Viktorovi Janákovi, řediteli Památníku Zámeček Pardubice, p.o.   
 
Pozn.: Příloha výše uvedeného usnesení obsahuje citlivé údaje a z tohoto důvodu není zveřejněna. 
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23 
Dodatek č. 8 smlouvy o poskytování služeb se SmP a.s. - Služby svozu a 

odstraňování odpadu 

 
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- opravil chybu uvedenou na úvodní straně zprávy → zpráva obsahuje pouze 1 návrh doporučený 
ke schválení. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5945/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh uzavřít Dodatek č. 8 smlouvy o poskytování služeb (Služby svozu a odstraňování odpadu), v 
platném znění, mezi statutárním městem Pardubice, IČO: 274046, se sídlem Pernštýnské náměstí 
čp. 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice, a akciovou 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. 2021 mění část A. přílohy této smlouvy nově označená jako „Objem prací na kalendářní 
rok 2021“. Dodatek č. 8 je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Pardubice ke schválení návrh Dodatku č. 8 Smlouvy o poskytování 
služeb (Služby svozu a odstraňování odpad), v platném znění, mezi statutárním městem Pardubice, 
IČO: 274046, se sídlem Pernštýnské náměstí čp. 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice, a 
akciovou 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. 2021 mění část A. přílohy této 
smlouvy nově označená jako „Objem prací na kalendářní rok 2021“ a část B. přílohy této smlouvy 
označená jako „Ceník prací a služeb“, a to ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 
Z: Bc. Jan Nadrchal, náměstek primátora 
T: 30.6. 2021 
 

24 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - ORS 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 
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Rozprava: 
Na základě vzneseného dotazu J. Nadrchal upřesnil, že předložená zpráva má vliv na rozpočet, 
financování je kryto schváleným rozpočtem na rok 2021. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5946/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu "MŠ Gorkého čp. 1981, 
Pardubice – návrh stavby" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:   
• 3K Architects s.r.o., Pardubice, IČO: 04724054, 
• AIR ateliér s.r.o., Pardubice, IČO: 08803439, 
• Med Pavlík architekti s.r.o., Pardubice, IČO: 05765871, 
• MIXAGE s. r. o., Pardubice, IČO: 27506371, 
• studioLIBRE s.r.o., Praha, IČO: 24746916, 
• Žárovka projektanti s.r.o., Hradec Králové, IČO: 06428088. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu "MŠ Gorkého čp. 1981, Pardubice – návrh stavby" hodnotící komisi v tomto složení: 
• Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora,  
• Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora, 
• Ing. arch. Aleš Reiský – OHA,   
• Ing. Miroslav Čada – ORS.                                           
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5947/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu "MŠ Teplého čp. 2100, 
Pardubice – návrh stavby" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:   
• 3K Architects s.r.o., Pardubice, IČO: 04724054, 
• AIR ateliér s.r.o., Pardubice, IČO: 08803439, 
• Med Pavlík architekti s.r.o., Pardubice, IČO: 05765871, 
• MIXAGE s. r. o., Pardubice, IČO: 27506371, 
• studioLIBRE s.r.o., Praha, IČO: 24746916, 
• Žárovka projektanti s.r.o., Hradec Králové, IČO: 06428088. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu "MŠ Teplého čp. 2100, Pardubice – návrh stavby" hodnotící komisi v tomto složení: 
• Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora,  
• Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora, 
• Ing. arch. Aleš Reiský – OHA,   
• Ing. Miroslav Čada – ORS.                                           
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5948/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu "Azylový dům pro muže s 
noclehárnou – návrh stavby" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:   
• 3K Architects s.r.o., Pardubice, IČO: 04724054, 
• AIR ateliér s.r.o., Pardubice, IČO: 08803439, 
• Atelier Macas s.r.o., Pardubice, IČO: 05172144, 
• Med Pavlík architekti s.r.o., Pardubice, IČO: 05765871, 
• MIXAGE s. r. o., Pardubice, IČO: 27506371, 
• Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice, IČO: 45511888, 
• Ing. arch. Karel Rothanzl, Pardubice, IČO: 72905883, 
• Sinc s.r.o., Pardubice, IČO: 28814878. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu "Azylový dům pro muže s noclehárnou – návrh stavby" hodnotící komisi v tomto složení: 
• Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora,  
• Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora, 
• Ing. arch. Aleš Reiský – OHA,   
• Ing. Miroslav Čada – ORS, 
• Mgr. Branislav Štefanča – ORS.                                           
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5949/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu "Centrum sociálních služeb 
Bělehradská 389 – návrh stavby" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:   
• 3K Architects s.r.o., Pardubice, IČO: 04724054, 
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• AIR ateliér s.r.o., Pardubice, IČO: 08803439, 
• Atelier Macas s.r.o., Pardubice, IČO: 05172144, 
• Med Pavlík architekti s.r.o., Pardubice, IČO: 05765871, 
• MIXAGE s. r. o., Pardubice, IČO: 27506371, 
• Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice, IČO: 45511888, 
• Ing.arch. Karel Rothanzl, Pardubice, IČO: 72905883, 
• Sinc s.r.o., Pardubice, IČO: 28814878. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu "Centrum sociálních služeb Bělehradská 389 – návrh stavby" hodnotící komisi v tomto 
složení: 
• Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora,  
• Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora, 
• Ing. arch. Aleš Reiský – OHA,   
• Ing. Miroslav Čada – ORS, 
• Mgr. Branislav Štefanča – ORS.    
                                        
 

25 
Rozhodnutí zadavatele o přímém zadání „PD zemník v lokalitě mokrého poldru“ 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- stručně zdůvodnil přímé zadání zakázky v souvislosti s výstavbou SV obchvatu. 

 
 
Rozprava: 

- J. Nadrchal na základě vzneseného dotazu upřesnil, že město do budoucna mokrý poldr 
potřebuje, jedná se o dokončení protipovodňové ochrany města.  
Co se týče časového hlediska - v průběhu září by mělo dojít ze strany ŘSD k otevírání obálek a 
výběru dodavatele stavby. 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5950/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, obojí ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 odst. 5 směrnice 
zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
č. OŽP-VZMR-2021-3 „PD zemník v lokalitě mokrého poldru" zhotoviteli Multiaqua s.r.o., 
Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO:601 13 111 s nabídkovou cenou 
179 000,- Kč bez DPH. 
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26 
Změny členů v Komisi pro bezbariérovost 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5951/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
Ukončení členství XXXXXXXXXXXXX, zaměstnance organizace Tichý svět, o. p. s., v Komisi pro 
bezbariérovost. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
XXXXXXXXXXXXX, zaměstnance organizace Tichý svět, o. p. s., členkou Komise pro bezbariérovost. 

27 
Úprava vnitřního platového předpisu pro stanovení příplatků a odměn ředitelů 

příspěvkových organizací ve školství 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5952/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
s účinností od 7. 6. 2021 Vnitřní platový předpis pro stanovení výše příplatků a výše odměn 
ředitelům příspěvkových organizací ve školství a zdravotnictví zřizovaných statutárním městem 
Pardubice, který je přílohou tohoto usnesení. 

28 
Odměny ředitelům škol, DDM a zdravotnických zařízení 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- upozornil na přílohu s citlivým obsahem, kterou členové RmP obdrželi jako přílohu e-mailu. 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5953/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
vyplacení mimořádné odměny ředitelům zřizovaných příspěvkových organizací ve školství  a 
zdravotnictví ve výši dle návrhu. 
 
Pozn.: Příloha výše uvedeného usnesení obsahuje citlivé údaje a z tohoto důvodu není zveřejněna. 
  

29 
Odpuštění poplatku za pobyt dítěte ve skupině rodičům dětí příspěvkové organizace 

Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál. 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5954/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 
s odpuštěním poplatku za pobyt dítěte ve skupině rodičům dětí příspěvkové organizace Ratolest, 
dětská péče a léčebná rehabilitace, se sídlem K Blahobytu 727, 530 02 Pardubice za měsíc březen 
2021 a duben 2021. Poplatek za pobyt dítěte ve skupině činí měsíčně 2.000, -- Kč. 
 

30 
Odpisové plány dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkových 

organizací ve školství 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
 



  53 

Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5955/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisové plány dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku předaného Základní škole 
Pardubice, Benešovo náměstí 590, IČ: 60158999 v rámci rekonstrukce odborných učeben. Odpisové 
plány jsou přílohami č. 1 a 2 tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5956/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisové plány dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku předaného Základní škole 
Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870, IČ: 48161055 v rámci rekonstrukce odborných učeben. 
Odpisové plány jsou přílohami č. 1 a 2 tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5957/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisové plány dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku předaného Základní škole 
Pardubice, Josefa Ressla 2258, IČ: 46496921 v rámci rekonstrukce odborných učeben. Odpisové 
plány jsou přílohami č. 1 a 2 tohto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5958/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku předaného Základní škole Pardubice-Svítkov, 
Školní 748, IČ: 48161144 v rámci rekonstrukce - přístavby školy. Odpisový plán - souhrnná tabulka 
majetku - je přílohou tohoto usnesení.   
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Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/5959/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku předaného Mateřské škole Klubíčko Pardubice, 
Grusova 448, IČ: 70944849 v rámci rekonstrukce školní jídelny. Odpisový plán - rozpis majetku v 
tabulce - je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/5960/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku předaného Základní škole Pardubice-Polabiny, 
Prodloužená 283, IČ: 60159065 v rámci rekonstrukce školní jídelny. Odpisový plán- rozpis majetku v 
tabulce - je přílohou tohoto usnesení.   
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/5961/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Mateřskou školou Pardubice, 
Pospíšilovo náměstí 1692, IČ: 60157313. Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/5962/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou Pardubice-Dubina, 
Erno Košťála 870, IČ: 48161055. Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 
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Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/5963/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Mateřskou školou Kamarád 
Pardubice, Teplého 2100, IČ: 75017989. Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/5964/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Mateřskou školou Duha Pardubice - 
Popkovice a Staré Čívice, IČ: 75018306. Odpisové plány jsou přílohami č. 1 a 2 tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/5965/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou Pardubice, nábřeží 
Závodu míru 1951, IČ: 48161136. Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/5966/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Mateřskou školou Stonožka 
Pardubice-Polabiny, Odborářů 345, IČ: 70941921. Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/5967/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Mateřskou školou Pardubice, 
Pospíšilovo náměstí 1692, IČ: 60157313. Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 
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Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/5968/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku předaného Mateřské škole Doubek Pardubice - 
Svítkov a Lány na Důlku, IČ: 75018225 v rámci výstavby nové budovy školy. Odpisový plán majetku, 
který je jednotlivě rozepsán v tabulce, je přílohou tohoto usnesení. 
 

31 
Program valné hromady RRAPK 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- stručně okomentoval dosažený kladný výsledek hospodaření spol. RRAPK. 

 
 
Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
náměstka primátora Jakuba Rychteckého podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5969/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
konání řádné valné hromady Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje, IČ 691 53 361, se 
sídlem Pardubice, nám. Republiky 12, s datem konání dne 17. 6. 2021. Pozvánka včetně programu 
je přílohou důvodové zprávy č. 1. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5970/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 
zástupci města (Mgr. Jakubu Rychteckému) hlasovat u všech bodů programu valné hromady 
Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje, IČ 691 53 361 pro návrh výkonné rady. 
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32 
Odměna řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5971/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic zřízené 
statutárním městem Pardubic dle výše uvedené v příloze č.1, usnesení č.1. 
 
Pozn.: Příloha výše uvedeného usnesení obsahuje citlivé údaje a z tohoto důvodu není zveřejněna. 
  

33 
Úprava platu řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5972/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
s účinností od 01.07.2021 plat, dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení Ing. Petru Krejčímu, 
řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic, Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice. 
 
Pozn.: Příloha výše uvedeného usnesení obsahuje citlivé údaje a z tohoto důvodu není zveřejněna. 
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34 
Tarif jízdného pro MHD v Pardubicích 

Zpravodaj: Tomáš Pelikán, místopředseda představenstva DpmP a.s. 
- stručně okomentoval předloženou úpravu tarifu jízdného pro MHD, která reaguje na diskuzi  

z předchozí schůze RmP (24.05.2021). Změna se týká studentského jízdného, které bylo 
rozšířeno o položku „365denní jízdné s pohyblivým začátkem platnosti“, dále byl u 10měsíčního 
studentského jízdného zaveden pohyblivý začátek platnosti.  

 
 
Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady města Tomáše Pelikána podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5973/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
tarif pro MHD v Pardubicích s účinností od 1.9.2021, který je přílohou tohoto usnesení. 
 

35 
Využití stálého tlakově odolného úkrytu civilní ochrany v majetku města pro 

vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5974/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, záměr využití stálého 
tlakově odolného úkrytu civilní ochrany v majetku města na adrese Erno Košťála 1012 ke zřízení 
pracoviště ke vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva. 
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36 
Záležitosti komisí RmP 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5975/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
rezignaci pana Alfréda Medeho (nominován ODS) na jeho členství v Komisi pro bytové a nebytové 
prostory RmP podanou ke dni 31.05.2021. 

37 
Program XXXIII. zasedání ZmP dne 24.06.2021 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
- do programu doplnil 2 nové zprávy: „Významné investiční akce - aktualizace, vazba portfolio 

projektů“ a „Vyhodnocení SPRM za rok 2020“. 
 
 
Rozprava: 
Na žádost primátora M. Charváta byla do programu doplněna nová zpráva „Darovací smlouva HZS 
Pk“. 
Členové RmP vyjádřili souhlas se začátkem zasedání v 15.00 hodin. 
Dále byla diskutována otázka umožnění distanční formy nadcházejícího zasedání → viz nepřijatý 
návrh č. 002. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5976/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh program XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic konaného dne 24.06.2021, včetně 
předkladatelů takto: 
 
1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
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2. Převody a prodeje nemovitostí 
P: Stránský Dušan, zastupitel města Pardubic 
 
3. Revokace usnesení - pozemky 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
4. Udělení souhlasu s převodem části p.p.č. 1635/7 k. ú. Pardubice společnosti Tennis Port 
Pardubice s.r.o. 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
5. Odkoupení objektů předávacích stanic od společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
6. Prodej zbytkových nebytových jednotek - Ke Kamenci, Wintrova II 1312-14, Devotyho 2449-52 (2 
NP) 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
7. Prominutí poplatku a úroku z prodlení 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
8. Významné investiční akce - aktualizace, vazba na portfolio projektů 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
9. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - Revitalizace objektu J. Palacha č.p. 363 a 372 - P-PINK 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
 
10. Dodatek č. 8 smlouvy o poskytování služeb se SmP a.s. - Služby svozu a odstraňování odpadu 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
 
11. Individuální dotace z programu podpory ekologické výchovy a osvěty – Ekocentrum PALETA 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
 
12. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
 
13. Regulační plán Rosice 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
14. Plán udržitelné městské mobility 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
15. Záštita MZe ČR 131. ročníku Velké pardubické se Slavia pojišťovnou konaného dne 10. října 
2021 na dostihovém závodišti v Pardubicích 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
16. Novela Statutu 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
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17. VI. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
18. Revokace dotací a veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
19. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
20. Akcionářské záležitosti Pardubická plavební a.s. 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
21. Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2020 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
22. Schválení účetní závěrky za rok 2020 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
23. Smlouva o spolupráci se společností CZ Stavební holding, a.s. 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
        Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
24. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
25. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a 
vzdělávacích aktivit 
 
26. Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení 
ZmP 
P: Kutílek Jakub, předseda kontrolního výboru 
 
27. Stanovení výše odměn pro členy komisí zřízených dle zákona o místním referendu 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
28. Vyhodnocení SPRM za rok 2020 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
 
29. Darovací smlouva HZS Pk 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
     Mazuch Jan, náměstek primátora 
 

30. Diskuse 
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Informativní zprávy: 

 
Záměr přestěhování Turistického informačního centra Pardubice 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
Stav pořizování územního plánu, změn územního plánu a źemně plánovacích podkladů 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

 
 

Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 1, proti 5, zdrž. 3) 
 

 
Rada města Pardubic 
Rozhodla, 
že na XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.06.2021 v souladu s platným Jednacím 
řádem Zastupitelstva města Pardubic bude členům ZmP umožněn distanční způsob účasti. 
 
 

38  
Diskuse 

 
Michal Zitko  

- podal podrobné informace k připravované nové verzi městských webových stránek. Počátkem 
dubna firma Giant poskytla plně funkční pilotní verzi nového webu. Po jejím vyzkoušení byly 
firmě Giant zaslány požadavky na úpravu, které firma ve většině případů již vypořádala. 
V současné době se dokončují úpravy některých administrativních modulů potřebných pro 
zaškolení pracovníků magistrátu, úřadů městských obvodů, městské policie a informačního 
centra. V průběhu června by mohlo být zaškolení pracovníků spuštěno, ti by následně mohli 
začít plnit obsah webu. 

 
 
Radim Jelínek 

- členům rady připomněl termín 30.06.2021 pro aktualizaci informací v centrálním registru 
oznámení ke střetu zájmu. 

- informoval o podnětu vlastníků bytových jednotek v ul. Bezdíčkova, Sakařova, Sezemická a Ve 
Lhotkách adresovaný odboru hlavního architekta a radě města, který magistrát obdržel minulý 
týden. Jedná se o vyjádření nesouhlasu obyvatel dotčených domů se záměrem investora 
postavit ve vnitrobloku mezi domy (umístěném na soukromém pozemku) bytový dům. 
Vzhledem k tomu, že rada města nemá ve stavebním řízení ani ve vyjadřovacím procesu OHA 
žádné pravomoci, je dáván podnět členům rady pouze na vědomí. Na stížnost bude odpovídat 
OHA, jak ze své pozice, tak za radu města, která nemá kompetence do procesu zasahovat. 
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→ M. Charvát požádal o rozeslání podnětu členům rady → zajistí R. Jelínek. 
→ V. Ulrych požádal o upřesnění, zda pozemek, na kterém se nachází vnitroblok, je z pohledu 
územního plánu zastavitelnou plochou, přestože se zde nachází zeleň. 
→ Reagoval P. Kvaš, který potvrdil, že ano, jedná se o zastavitelnou plochu. Záměr byl 
diskutován a projednáván na komisi pro architekturu a urbanismus, která se shodla, že na 
předmětném pozemku stavět lze, doporučila však snížit objem výstavby. 
→ L. Ministrová upozornila, že problematická je především ta strana předmětného pozemku, 
která sousedí se zahradami rodinných domů.  Zamýšlená stavba bude v jejich těsné blízkosti a 
dojde tak k jejich znehodnocení. Požádala, aby k tomuto bylo přihlédnuto. 

 
 

Vít Ulrych 
- v souvislosti s opravou Zelené brány vznesl dotaz, zda bylo zvažováno její financování z ITI. 

→ J. Nadrchal upřesnil, že ne, neboť prostředky ITI na kulturní památky jsou alokované pro oba 
kraje – Pardubický i Královehradecký. 

- na základě podnětu občanů požádal Městskou policii Pardubice, aby na Pernštýnském náměstí 
zvýšila dohlížení na dodržování veřejného pořádku a podávání alkoholu mladistvým, zejména 
v pátek a v sobotu, kdy se situace po rozvolnění vládních opatření značně zhoršila. 
→ M. Charvát přislíbil řešení problému s ředitelem MpP R. Hűblem. 

- dále se dotázal, zda se rada města bude do budoucna zabývat omezením dopravy na 
Pernštýnském náměstí. Např. v Pernštýnské ulici, kde se nacházejí předzahrádky a pohybují se 
zde maminky s dětmi, je situace poměrně nebezpečná. 
→ Reagoval P. Kvaš – omezení dopravy, a to už od vjezdu do obytné zóny v ul. Sv. Anežky České, 
a s tím související omezení parkování na Pernštýnském náměstí považuje za vhodné, nicméně 
tento krok byl zvažován až v souvislosti s výstavbou parkovacího domu v ul. Mezi Mosty. 
V současné době je ochoten jednat o snížení dopravy, např. o víkendech nebo při větších 
kulturních akcích. Na druhou stranu je třeba zohlednit vysoký počet občanů bydlících na 
Pernštýnském náměstí, kteří nemají jinou možnost parkování. Podnět předá k projednání komisi 
pro dopravu. 

 
Členové RmP souhlasili s tím, že příští schůze Rady města Pardubic (21.06.2021) se uskuteční 
prezenční formou. 

 
 

Schůze byla ukončena v 11:25 hodin
 

 
 
 

…………………………………………… 
       Martin  C  h a r  v á t 
    primátor města Pardubic  
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Ověřovatelé: 
 
 
 
………………………..………………….        
Jan   N a d r c h a l 
 
 
 
 
………………………………………………. 
Tomáš  P e l i k á n 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice 09.06.2021                         (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační odd. KP 
Celkem 64 stran originálu zápisu. 


