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Smlouva č. 1190900662 

o poskytnutí podpory 
ze Státního fondu životního prostředí České republiky 

 
 
Smluvní strany  
 
 
Státní fond životního prostředí České republiky 
se sídlem:    Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 
korespondenční adresa:   Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 
IČO:     00020729 
zastoupený:    Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR  
bankovní spojení:    Česká národní banka 
číslo účtu:   40002-9025001/0710 
(dále jen „Fond“) 
 
a 
 
Statutární město Pardubice 
se sídlem:    Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
korespondenční adresa:   Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
IČO:     00274046 
zastoupené:    Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
bankovní spojení:    Česká národní banka 
číslo účtu:   94-3316561/0710 
(dále jen „příjemce podpory“) 
 
 
 
se dohodly takto: 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1) Tato Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen 

„Smlouva“) se uzavírá na základě Společného rozhodnutí ministra životního prostředí č. j. SFZP 
106115/2021 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky 
ze dne 30. 7. 2021 a Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 4/2015 o poskytování finančních 
prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu 
Životní prostředí (dále jen „Směrnice MŽP“), platné ke dni podání žádosti.  

2) Příjemce podpory potvrzuje, že se seznámil se Směrnicí MŽP (včetně jejích příloh) a Výzvou č. 9/2019 
k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí, vydanou 
podle čl. 3 Směrnice MŽP (dále jen „Výzva“), a že náležitosti akce odpovídají podmínkám stanoveným 
touto Směrnicí MŽP a Výzvou. 
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3) Podpora je určena výhradně na akci: 
„Výsadba stromů Městský obvod Pardubice VI Svítkov“ 

(dále jen „projekt“ nebo „akce“) realizovanou v roce 2020. Akce je neinvestiční. 

 
II. 

Výše dotace 
 

1) Fond se zavazuje poskytnout příjemci podpory podporu formou dotace ve výši 114 903 Kč (slovy: sto 
čtrnáct tisíc devět set tři korun českých). 

2) Skutečná výše podpory je limitována částkou uvedenou v bodu 1. Pokud skutečné výdaje akce překročily 
nebo překročí uvedenou částku, uhradí příjemce podpory toto překročení z vlastních zdrojů. 

3) Výše podpory je stanovena na základě doložených způsobilých výdajů ve výši 114 903 Kč tj. výdajů 
na úhradu skutečných, účelných, efektivních, oprávněně a nezbytně vynaložených výdajů na realizaci akce 
a které vznikly a byly uhrazeny v období realizace projektu (t. j. po zahájení projektu a před ukončením 
projektu), nejdříve však ode dne vyhlášení Výzvy, s výjimkou výdajů na zpracování odborného posudku. 

4) Určování způsobilých výdajů akce a z nich odvozené výše podpory vychází ze znění čl. 8 Výzvy. 
 
 

III. 
Platební podmínky 

 
1) Podpora dle článku II bodu 1 bude při splnění podmínek této Smlouvy vyplacena jednorázově bankovním 

převodem peněžních prostředků v korunách českých z bankovního účtu Fondu na bankovní účet 
příjemce podpory. 

2) Fond není povinen poskytnout finanční prostředky dříve, než příjemce podpory Fondu předloží příslušné 
doklady prokazující oprávněnost vynaložených finančních prostředků. 

3) Fond je oprávněn pozastavit (či nezahájit) poskytování podpory, pokud zjistí, že příjemce podpory neplní 
některou z povinností stanovených touto Smlouvou, či je plnění některé povinnosti vážně ohroženo. 
To platí i pro případ, že příjemce podpory v průběhu realizace akce nehradil nebo nehradí z vlastních 
zdrojů veškeré výdaje projektu. Ustanovení článku V. bodu 1 tím není dotčeno.  

4) Doložení dokončení realizace akce provede příjemce podpory v souladu s čl. 11 písm. b) a čl. 13.6 Výzvy. 
 
 

IV. 
Základní závazky a další povinnosti příjemce podpory 

 
1) Příjemce podpory:  

a) prohlašuje, že splnil účel akce tím, že  

- vysadil 12 ks stromů „Listnatý/ovocný strom s obvodem kmínku v 1 metru 10-12 cm“; 15 ks stromů 
„Listnatý/ovocný strom s obvodem kmínku v 1 metru 12 cm a více“, 

- realizoval závlahový systém potřebný k zajištění závlahy realizované výsadby, 

- zpracoval odborný posudek a zajistil odborný dozor při realizaci výsadby 

- provedl publicitu v souladu s čl. 14 Výzvy. 
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- akce byla provedena podle Fondem odsouhlasené žádosti o podporu ze dne 20. 7. 2020 
a odborného posudku, včetně případných změn a doplňků těchto dokumentů, pokud je Fond 
odsouhlasil, 

- akce byla provedena na pozemcích ve vlastnictví příjemce podpory, popřípadě též na pozemcích, 
jejichž vlastník vyslovil souhlas s realizací akce a zajištěním udržitelnosti akce (včetně následné 
péče a údržby realizovaného opatření a provádění kontroly podle písm. b) odrážky čtvrté) po dobu 
10 let od ukončení realizace akce (příslušné doklady byly příjemcem podpory Fondu předány), 

Příjemce podpory bere přitom na vědomí, že pokud toto prohlášení není pravdivé, bude přijetí podpory 
podle této Smlouvy považováno za neoprávněné použití finančních prostředků poskytnutých ze státního 
fondu ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, a že mohou být uplatněny sankce podle tohoto zákona. 

b) se zavazuje k tomu, že:  

- bude dodržovat ustanovení Směrnice MŽP a Výzvy, 

- zajistí následnou dokončovací a rozvojovou péči po dobu alespoň 3 let od ukončení realizace projektu 
(tj. od ukončení výsadby) do dosažení plné funkčnosti stromu (zálivka, výchovný řez, kontrola 
a odstranění kotvicích prvků, hnojení, kypření, odplevelování, ochrana proti chorobám a škůdcům, 
ochrana před vlivem mrazu, doplňování mulče, náhrada stromku v případě jeho úhynu), 

- zabezpečí, že účel, pro který je poskytnuta podpora podle této Smlouvy, bude řádně plněn po dobu 
10 let od dokončení akce, a to i v případě, že dojde ke změně vlastníka pozemků, na kterých je akce 
realizována,  

- umožní provádět kontrolu provedení akce na místě realizace včetně kontroly souvisejících dokumentů 
osobám pověřeným Fondem případně jiným oprávněným kontrolním orgánům, a to do uplynutí lhůty 
10 let od dokončení realizace akce, 

- bude dodržovat pravidla publicity dle pokynů v čl. 14 Výzvy. 

2) Příjemce podpory je dále povinen: 

a) vést o použití poskytnutých prostředků samostatnou průkaznou evidenci v souladu s právními 
předpisy, pokud tyto právní předpisy ukládají tuto evidenci vést, 

b) vrátit odpovídající část podpory v případě, že DPH bude zahrnuta do způsobilých výdajů akce  
a příjemce podpory nárok na odpočet DPH uplatní; vrátit odpovídající část podpory je příjemce 
podpory povinen nejpozději ke dni, kdy příslušný odpočet DPH uplatní, přičemž tuto povinnost má  
i v případě, že odpočet DPH uplatní až po závěrečném vyhodnocení akce, 

c) bez zbytečného odkladu a před uplynutím smluvního termínu požádat Fond o změnu Smlouvy  
v případě takových změn skutečností či podmínek předpokládaných ve Smlouvě, které by příjemci 
podpory znemožnily dodržet podmínky Smlouvy (splnit jeho povinnosti stanovené touto Smlouvou),  

d) informovat Fond o všech změnách a dalších okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění 
povinností příjemce podpory podle této Smlouvy,  

e) uvádět pouze pravdivé, nezkreslené a úplné informace týkající se skutečností, kterými se tato Smlouva 
zabývá; v této souvislosti příjemce podpory prohlašuje, že rovněž veškeré podklady  
a informace, které Fondu poskytl před uzavřením této Smlouvy, byly pravdivé, nezkreslené  
a úplné; příjemce podpory přitom bere na vědomí, že pokud kterékoliv jeho prohlášení nebo tvrzení 
(popřípadě oboustranné konstatování vycházející z jím podané informace) uvedené v této Smlouvě 
není pravdivé, bude považováno za porušení jeho povinnosti stanovené touto Smlouvou, 
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f) dodržovat pravidla pro zadávání veřejných zakázek, stanovená ve Směrnici MŽP (včetně jejích příloh)  
a v aktuálních Pokynech pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 - 2020, které jsou zveřejněny 
na www.sfzp.cz, sekce Národní program Životní prostředí – O programu – Zadávání veřejných zakázek 
– odkaz na Zadávání veřejných zakázek pro OPŽP 2014 - 2020, a to i v průběhu realizace akce; v této 
souvislosti příjemce podpory prohlašuje, že uvedená pravidla byla dodržena.  

 
 

V. 
Porušení smluvních podmínek a sankce 

 
1) Jestliže příjemce podpory nesplní některý ze závazků stanovených touto Smlouvou, bude Fond 

postupovat ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění. 

 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Pokud dojde ke změně obecně závazných právních předpisů týkajících se vztahů vyplývajících  

z této Smlouvy, uzavřou smluvní strany k této Smlouvě dodatek, kterým bude zajištěn její soulad  
s obecně závaznými předpisy a Směrnicí MŽP. V případě neuzavření takového dodatku má Fond právo 
uplatnit postup podle článku V bodu 1. 

2) Pro snazší identifikaci budou smluvní strany při veškeré korespondenci (včetně elektronické) týkající se 
akce, uvádět vždy číslo této Smlouvy, a to již v označení věci, které se daná korespondence bude týkat. 

3) Tato Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou obou smluvních stran v písemné formě. 
Změnu Smlouvy může Fond podmínit krácením nebo nepřiznáním nároku na podporu podle článku III, 
a to zejména tehdy, kdy bude docíleno nižších přínosů (nebo dojde k jejich opoždění), než jak tato 
Smlouva původně předpokládala. 

4) Jednostranně je možno tuto Smlouvu vypovědět pouze za podmínek stanovených zákonem či touto 
Smlouvou. 

5) Vztahy dle této Smlouvy neupravené veřejnoprávními předpisy se řídí příslušnými ustanoveními platného 
občanského zákoníku, zejména jeho části čtvrté.  

6) Pro účely této Smlouvy má povinnost příjemce podpory stejný význam jako závazek příjemce podpory. 

7) Pro účely této Smlouvy se informací (povinností informovat) rozumí podání informace v písemné podobě, 
případně e-mailem nebo datovou schránkou. 

8) Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu této Smlouvy v registru smluv podle zákona  
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, pokud zveřejnění této Smlouvy 
tento zákon ukládá. Pokud je příjemce podpory fyzickou osobou podnikající, prohlašuje, že projekt není 
realizován v rámci jeho podnikatelské činnosti, proto tato Smlouva nepodléhá povinnosti zveřejnění 
v registru smluv podle § 3 odst. 2 písm. a) tohoto zákona. 
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9) Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. 
Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář. 

 
 
 
V: 
 
dne:         V Praze dne: 
 
 
 
 
…………………………………………….      …………………………………… 
     příjemce podpory                        zástupce Fondu 
 



 
 

Automatizovaný archivační systém 
HÄNEL ROTOMAT® 

pro 
Statutární město Pardubice 

 
 

 
 
 
 

 Datum: 28. 01. 2021 
 Vypracoval: Ing. Marek Heriban, MBA   
 Email: marek.heriban@kasys.cz 
 

 Obchodní jméno: Kasys s.r.o. Tel.: +420 377 322 901 
 Sídlo: Guldenerova 9, 326 00 Plzeň Fax: +420 377 245 766 

 IČO: 46882481 Email: kasys@kasys.cz 
 DIČ: CZ46882481 Http: www.kasys.cz 

 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Šoleová, LL.M., jednatelka 
  

mailto:petr.altmann@kasys.cz
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KASYS – HÄNEL tradice na českém trhu 
Společnost Kasys s.r.o. byla založena v roce 1992 jako generální zastoupení Haněl GmbH. Od svého 
založení působí aktivně v oblasti komplexních dodávek automatizovaných archivačních a skladových 
systémů. Postupem času si vydobyla prestižní postavení mezi ostatními dodavateli obdobných 
systémů. V závislosti na rozvíjejících se aktivitách a množství realizovaných zakázek, byla postupně 
upravována a vyvíjena i vnitřní struktura firmy a přizpůsobeno těsné spojení s výrobou.  

V současné době je v ČR provozováno cca 1500 zařízení Hänel Rotomat nebo Lean-Lift. Prakticky 
všechna tato zařízení jsou provozována na vysoce exponovaných pracovištích (např. přímá obsluha 
zákazníků v bankovním sektoru, mezioperační sklady přímo ve výrobě atd.). Vzhledem k této 
skutečnosti byla postupem času vybudována servisně technická skupina pro řešení případných 
problémů s provozem těchto zařízení. Rozhodujícím kritériem je však bezporuchový provoz, který na 
základě vyhodnocování současného stavu všech provozovaných zařízení v ČR, vykazuje střední dobu 
mezi dvěma poruchami více než 10 let. Servisně technická skupina disponuje veškerým potřebným 
technickým vybavením a má k dispozici sklad náhradních dílů jehož struktura je průběžně 
optimalizována podle počtu a typů zařízení.  

První dodávky systémů Hänel v České republice byly uskutečněny v roce 1993. První dodávkou pro 
oblast státní správy byla dodávka Rotomatu typ R 700 pro Městský úřad Mladá Boleslav v roce 1994. 
V témže roce byla rovněž realizována nebo připravena k realizaci řada dalších zakázek z oblasti 
administrativy (např. Česká správa sociálního zabezpečení, Česká spořitelna, Ministerstvo 
zahraničních věcí, Česká pojišťovna, Česká národní banka, …). Po dobrých zkušenostech a především 
s ohledem na bezproblémový průběh realizací zakázek, bezporuchový provoz a technické zázemí se 
řada uživatelů rozhodla pro další rozšiřování systémů. Příklady v této oblasti jsou například již výše 
zmíněný Městský úřad Mladá Boleslav, Ministerstvo zahraničních věcí, Česká správa sociálního 
zabezpečení, Škoda Auto, Česká spořitelna, Komerční banka, …). Níže je uveden základní přehled 
referencí realizovaných systémů zpracovaný s ohledem na zakázky realizované v oblasti státního 
sektoru.  

Obchodně technické činnosti včetně provádění servisu jsou vykonávány kmenovými zaměstnanci 
firmy Kasys s.r.o., kteří jsou pravidelně školeni ze strany firmy Hänel GmbH.  

Firma KASYS zajišťuje v případě požadavku komplexní dodávky, tzn. včetně projektu, statických 
výpočtů, stavebních úprav, návrhu systému, programového vybavení atd. Naše firma realizovala 
mnoho komplexních dodávek obdobného rozsahu pro zákazníky ve státním či bankovním sektoru 
(MÚ Tábor, Mladá Boleslav, …). Ve většině případů byly námi zajišťované stavební práce prováděny za 
provozu příslušného oddělení. 

Garancí kvality pro naše zákazníky je certifikace firmy Kasys dle požadavků norem 
ISO 9001 od roku 1999. Poslední recertifikace dle normy ISO 9001:2009 proběhla 
v roce 2011 (certifikační firma BVQi-BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL 
CS. Certifikovány jsou následující oblasti:  

- obchodní činnost (návrh systému, technická specifikace a obchodní nabídka) 
- zajištění komplexnosti dodávky včetně subdodávek (statické výpočty, projekty, realizace 

stavebních úprav, programové vybavení) 
- montážně servisní činnosti (průběh a organizace montáží, servisu a provádění preventivní 

technické péče) 
- technické zázemí (zajištění odpovídajícího technického vybavení, skladu náhradních dílů,…) 
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1 Předmět návrhu 
Předmětem návrhu je zařízení následujících parametrů: 

- výška zařízení 2800 mm 

- šířka zařízení 3270 mm 

- hloubka zařízení 1155 + 300 mm 
pracovní plocha 

- výška pracovní plochy nad podlahou 
750 mm 

- Rotomat s vyjímatelnými zásobníky 
formátu A5 na šířku o rozměrech:     
šířka x výška 225 mm x 165 mm 

- minimální kapacita 105 bm 

- max. výška dokumentu 168 mm 

 

2 Návrh zařízení 
Na základě výše uvedeného byl navrženy 2 ks automatizovaného archivačního zařízení Hänel 
Rotomat typ R 700/115/327/A5Q.  

Navržené zařízení Hänel Rotomat mají následující vnějších rozměry: 

- výška  2 800 mm 
- šířka  3 270 mm 
- hloubka  1 155 mm + 300 mm prac. plocha 

 
Rotomat typu R 700 má police v provedení pro ukládání 
dokumentace ve vyjímatelných zásobnících (viz. obrázek). 
Součástí Rotomatu jsou kovové, povrchově upravené 
vyjímatelné zásobníky, které jsou vyrobeny přesně dle udaných 
rozměrů spisu. Tím je zaručeno optimální využití prostoru 
v zařízení a dochází k minimálním prostorovým ztrátám. Kovové 
zásobníky se vyznačují velmi vysokou odolností proti poškození, 
jsou tvarově stálé při manipulaci, díky rolničkám ve spodní části 
se s nimi velmi snadno manipuluje a svým designem doplňují 
celkový vzhled zařízení. Každý zásobník má ve spodní části 
perforaci v odstupu 20 mm pro usazení přestavitelného dělítka. 

 
Rotomat má při navržené výšce 2 800 mm celkem 22 polic. Rotomat o šířce 3 270 mm má na každé 
polici 12 ks vyjímatelných zásobníků o využitelné hloubce 400 mm. Celková kapacita jednoho 
Rotomatu je tedy 105,6 bm dokumentace formátu A5 na šířku při zastavěné ploše 3,78 m.  

 

Maximální rozměry dokumentace v navrženém zařízení jsou 225 mm šířka a 168 mm výška. 
 
CELKOVÁ KAPACITA  
 
Celková kapacita 2 ks Hänel Rotomatu typ R700 je tedy 211,2 bm dokumentace formátu A5 na šířku 
při zastavěné ploše 7,55 m.   
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3 Technické parametry 
HÄNEL ROTOMAT 

typ Rotomatu R700/115/327/203 
výška zařízení  (mm) 2 800 
šířka zařízení (mm) 3 270 
hloubka zařízení (mm) 1 155 + šířka prací. plochy 
hloubka pracovní plochy (mm) 300 
výška pracovní plochy nad podlahou  (mm) 750 
maximální výška dokumentu  (mm) 168 
maximální šířka dokumentu  (mm) 225 
využitelná hloubka zásobníku (mm) 400 
počet polic 22 
nosnost police (kg) 129 

provedení polic 
12 ks vyjímatelných zásobníků pro formát A5 na 

šířku na polici, zásobníky pro formát:  
š x v = 225 x 165 mm 

celková kapacita uložených spisů (bm) 105,6 
řídící jednotka MP0N 
umístění klávesnice nad výdejním místem 
hmotnost prázdného zařízení (kg) 2 069 
nosnost zařízení (kg) 2 838 
maximální celková hmotnost (kg) 4 907 
napájení (V) 230 V  
1 x motor (dvojstupňový) kW 1,1 – 1,5 
jištění (A) 10 

další vybavení 

- LED osvětlení pracovní plochy 
- uzamykatelné dveře výdejního místa 
- motor řízený měničem kmitočtu pro plynulejší 

chod zařízení  

zabezpečení 
- elektromechanické (spodní a horní bezp. 

klapka) 
- 2 páry samotestovacích světelných závor 
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4 Cenová kalkulace 
Položka Cena za kus v Kč Počet 

kusů Celková cena v Kč 

1. Hänel Rotomat – šířka 3 270 mm, výška 
2800 mm 635.000,- 2 1.270.000,- 

2. Montáž zařízení vč. dopravy 62.000,- 2 124.000,- 

3. Celkem bez DPH  1.394.000,- 

4. DPH 21 %  292.740,- 

5. Celková cena vč. DPH  1.686.740,- 

Poznámky k cenovým kalkulacím 

- všechny ceny jsou uvedeny v Kč 
- cena za montáž zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou a provedením montáže v místě 

realizace, tj. Magistrát města Pardubice, včetně nákladů logicky vyplývajících z realizace zakázky 
(výchozí elektrická revize, ubytování, doprava montážní skupiny, zaškolení obsluhy…) 

- cenová kalkulace je platná do 31. 12. 2021 
 

5  Termín dodání 
Termín dodání činí momentálně 12 týdnů od podpisu smlouvy o dílo nebo obdržení objednávky.  

 

6  Povrchová úprava 
Hänel Rotomat bude dodán dle požadavku v barevné kombinaci perlově šedá – šedá. Používány jsou 
plně ekologické druhy práškových barev. 

 

7  Záruka, záruční a pozáruční servis 
Na celkovou dodávku je poskytována záruka 24 měsíců. Zajišťujeme kompletní záruční i pozáruční 
servis na celou dodávku. Servis je prováděn vlastními servisními techniky, kteří jsou pravidelně 
školení výrobcem. Dle dodaných typů a jejich počtu je zřizován sklad náhradních dílů z důvodu 
operativnosti servisních zásahů. Pro většinu zákazníků zajišťujeme smluvní servis s garancí doby 
opravy po nahlášení závady a se zajištěním pravidelných periodických kontrol.  

Servisní střediska: Plzeň, Brno 
 

8  Zaškolení obsluhy 
V cenách je zahrnuto proškolení obsluhy u uživatele. Toto školení je provedeno jako součást předání 
zařízení uživateli. K zařízení je dodáván podrobný návod k obsluze v českém jazyce a technická a 
provozní dokumentace. 



-7- 

9 Hänel Rotomat 
ROTOMAT je zařízení pracující na principu páternosteru (princip oběhového dopravníku), tzn., že 
uložené dokumenty se pohybují k obslužnému personálu a ne naopak. Tímto systémem lze plně 
využít výšku místnosti a dosáhnout maximální úložné kapacity prostoru.  

Provedení a vybavení polic je vždy při návrhu přizpůsobeno ukládaným dokumentům a tím je 
zajištěno optimální využití prostoru. Obslužné místo splňuje veškeré ergonomické požadavky a ve 
spodní části je opatřeno pracovní plochou. Obslužné místo je uzamykatelné, proto jsou spisy 
chráněny proti vnějším vlivům, prachu a také proti neoprávněnému přístupu. Bezpečnost obsluhy je 
zajištěna dvěma nezávislými bezpečnostními systémy - elektronický systém samotestovacích 
světelných závor a mechanické bezpečnostní klapky. Nad výdejním místem je integrována řídící 
jednotka s dvouřádkovým alfanumerickým displejem a klávesnicí. Pomocí řídící jednotky lze 
ROTOMAT snadno obsluhovat a vyhledávat potřebné dokumenty. 

Nouzový provoz 
 
Hänel Rotomat je vybaven systémem nouzového provozu pro případ výpadku řídící jednotky či jiných 
elektronických bloků. Pomocí tohoto systému lze Rotomat provozovat v manuálním režimu a zajistit 
tak přístup k dokumentům i v případě poruchy. 

Pro případ výpadku elektrického proudu je možno nouzově Rotomat ovládat mechanicky, ručním 
pohonem pomocí kliky. 

 
1) Rotující police 
2) Multifunkční police s variabilním využitím – provedením 
3) Pohon je integrovaný uvnitř systému 
4) Pozvolný rozběh pomocí dvoustupňových motorů 
5) Pracovní plocha v lakované úpravě 
6) Mechanický bezpečnostní systém – bezpečnostní horní a 

dolní klapka 
7) Elektronický bezpečnostní systém – samotestovací 

světelné závory 
8) Hänel mikroprocesorové řízení 
9) Ovládací pult nad výdejním místem 
10) Multifunkční poziční systém 
11) Uzamykatelné posuvné dveře 
12) Práškový nátěr, který neškodí životnímu prostředí  
13) Servisní vstup na přední straně systému, pod pracovní 

plochou 
 
 
Řídící jednotka MP-0N 
 

MP 0N je standardní řízení pro Rotomaty v administrativě. Má přehledný 
barevný alfanumerický displej a desítkovou klávesnici. Umožňuje velmi snadné 
ovládání Rotomatu. Podporuje mnoho funkcí, jako například: nastavení jazyka 
(včetně češtiny), zakládání abecedních registrů (200 položek), připojení čtečky 
čárového kódu, apod. Přes sériovou linku může být připojena k PC. Všechna 
hlášení o stavu systému jsou pro obsluhu zobrazována v českém jazyce.  



Dohoda o poskytnutí mimořádného členského příspěvku 
uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012, občansk! zákoník 

 
Smluvní strany 
 
1. Statutární město Pardubice 

Pern"t!nské náměstí 1, Pardubice 530 21 
IČ 00274046 
zast. Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále také jen jako poskytovatel) 

 
a 
 
 
2. Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 

náměstí Republiky 12, Pardubice 530 02 
IČ 691 53 361 

            zast. Ing. Ladislavem Valtrem, předsedou v!konné rady 
        a Mgr. Klárou "tefančovou, ředitelkou  
zapsaná ve spolkovém rejstříku veden!m Krajsk!m soudem v Hradci Králové vlo#ka 
L, oddíl 8974 
(dále také jen jako příjemce) 

 
 
uzavřely ní#e uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s platn!mi právními předpisy tuto  
 
                      dohodu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku: 

 
1. Předmětem této dohody je úprava práv a povinností mezi poskytovatelem a příjemcem při 
poskytnutí mimořádného členského příspěvku. 
 
2. Poskytovatel na základě této dohody poskytuje příjemci mimořádn! člensk! příspěvek ve 
v!"i 650.000,-Kč (slovy "est-set-padesát-tisíc korun česk!ch). 
 
3. Vyčlenění mimořádného členského příspěvku příjemci bylo schváleno Zastupitelstvem 
města Pardubice č. usn. Z 1840/2020 ze dne 17. 12. 2020, kapitola 414 - kancelář primátora. 
 
4. Poskytovatel uhradí mimořádn! člensk! příspěvek do deseti (10) dnů po nabytí účinnosti 
této dohody, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce č. 154788769/0300 
(ČSOB a.s) 
 
5. Mimořádn! člensk! příspěvek je poskytován z důvodu společné koordinace projektů 
připravovan!ch k čerpání z dotačně podporovan!ch programů se zaměřením na mo#nou 
podporu zejména v oblasti vzdělávání, a v dal"ích projektech zaměřen!ch na rozvojové 
aktivity, včetně případné dotační podpory umo#ňující zkvalitnění zázemí nebo provozu 
mezinárodního civilního leti"tě Pardubice.  
 
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, oba s platností originálu, z nich# ka#dá 
strana obdr#í po jednom vyhotovení. 
 



7. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohla"ují, #e je projevem jejich svobodné a vá#né 
vůle, #e nebyla sjednána v tísni za nápadně nev!hodn!ch podmínek a na důkaz souhlasu se 
zněním smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 
 
8. Smluvní strany si sjednávají, #e § 564 občanského zákoníku se nepou#ije, tzn., měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je mo#né pouze formou písemn!ch dodatků podepsan!ch oběma 
smluvními stranami. 
 
9. Smluvní strany se dohodly, #e město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy ode"le 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy město bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní 
údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění. 
 
10. Smlouva nab!vá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti 
nab!vá smlouva okam#ikem jejího zveřejnění v registru smluv.  
 
11. Smluvní strany berou na vědomí, #e nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesát! den od 
jejího uzavření, je následujícím dnem zru"ena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 
 
12. Smluvní strany prohla"ují, #e #ádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
(§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občansk! zákoník).  
 
13. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní 
číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydli"tě/sídlo fyzické osoby, se mluvní strany se dohodly, #e 
smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se mluvní strany dohodly, #e smlouva bude 
uveřejněna bez podpisů. 
 
 
 
V Pardubicích dne ………………. 
 
 
 
 
…………………………  …………………………………. 
Statutární město Pardubice  Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 
Ing. Martin Charvát, primátor Ing. Ladislav Valtr, předseda v!konné rady 

a Mgr. Klárou $tefančovou, ředitelkou  







Příloha návrhu usnesení č. 1 - seznam podpořených projektů  do 50 tis. Kč 

Pořado
vé číslo Příjemce dotace/žadatel IČ

Podpora de 
minimis 
ANO/NE

Název projektu Popis projektu Celkové plánované náklady 
projektu v Kč

Navrhované 
prostředky v Kč Bodové hodnocení 

1 Artco Pardubice z.s. 07003587 NE Vybavení pro činnost Artco Pardubice nákup videokamery s příslušenstvím, stojan, mikrofon, 
drobné spotřební zboží 57 000,00 33 400,00 22

2 Česká abilympijská asociace, z.s. 67363156 NE Hudbou napříč generacemi i 
hendikepy pořízení jevištního závěsu včetně ušití a montáže 63 000,00 31 200,00 23

3 Divadlo Exil, z.s. 70157642 NE Vybavení Divadla Exil projekční 
technikou nákup projektoru a rolety 26 000,00 17 800,00 25

4 Klub přátel Pardubicka 64242862 NE Nákup stolního počítače stolní počítač 25 000,00 14 500,00 22
5 Klub přátel Pardubicka 64242862 NE Dataprojektor dataprojektor 20 000,00 12 100,00 23
6 Klub přátel Pardubicka 64242862 NE Projekční plátno stativové projekční plátno 3 000,00 1 800,00 23
7 Východočeská galerie v Pardubicích 00085278 NE Tisknu, tiskneš, tiskneme sítotiskový rám, stěrky 17 900,00 11 400,00 24

8 Univerzita Pardubice 00216275 NE Vytvoření podcastového a televizního 
studia 3 rolovací podcastové stěny 597 400,00 36 800,00 20

9 xxxxxx FO nepodnikající NE Doli klub - vybavení zvukové techniky nákup reproboxů, závěsů 38 502,00 23 300,00 23

10 Paleťáci, z.s. 07247290 NE Nákup divadelních světel divadelní reflektory vč. příslušenství 10 500,00 6 700,00 24

11 Pop Balet, z.s. 70804818 NE
Nákup počítače pro taneční školu 
Indance a výběrové soubory InDance v 
Pardubicích 

nákup McBooku 27 990,00 15 600,00 21

886 292,00 204 600,00

12 Artco Pardubice z.s. 07003587 NE Poezie v MHD, čekárnách a školách 

Propagace pardubických básníků a básnířek formou spolupodílení 
se na festivalu pomocí svých básní. Básně se budou vyvěšovat v 
pardubických autobusech a roznáška "Poezii pro čekající" na 
místa, kde se obvykle dlouho čeká, jako například u lékaře nebo 
na úřadech. Během festivalu proběhne také projekt "Poezie do 
škol"

40 000,00 23 500,00 22

13 Klub přátel Pardubicka 64242862 NE Publikace Staré Město - Město - 
Město v ohradě 

Klub přátel Pardubicka chystá v rámci edice AB-Zet Pardubicka 
vydat publikaci, která vychází z již hotových starších textů 
popisující historii oblasti, zároveň však publikace budou upraveny 
tak, aby mohly sloužit jako průvodce po Městské památkové 
rezervaci.

50 000,00 28 700,00 22

14 Klub přátel Pardubicka 64242862 NE Publikace Pernštýnské náměstí 

Klub přátel Pardubicka chystá v rámci edice AB-Zet Pardubicka 
vydat publikaci, která vychází z již hotových starších textů 
popisující historii oblasti, zároveň však publikace budou upraveny 
tak, aby mohly sloužit jako průvodce po Městské památkové 
rezervaci.

50 000,00 28 600,00 21

140 000,00 80 800,00

Téma č. 1 - Vybavení pro kulturní činnost 

CELKEM 

Téma č. 2 - Podpora literární tvorby a ediční činnost, podpora činnosti věnované literatuře (přednášky, sympozia, doprovodné výstavy) 

CELKEM 

1/1



Příloha návrhu usnesení č. 2  
Smlouva 

o poskytnutí dotace č. D1734/         /21 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 

IČ: 00274046, 

číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 

zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 

(dále jen „poskytovatel“), 
 

2. Příjemce dotace: 
Univerzita Pardubice,       

 sídlo: Studentská 95, Polabiny, 532 10 Pardubice,  

 IČ: 00216275,  

číslo bankovního účtu: 37030561/0100,  

 zastoupen: prof. Ing. Jiřím Málkem Dr.Sc., rektorem  

 (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, (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů“). 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z programu podpory kultury pro rok 

2021 schválená Zastupitelstvem města Pardubice na jednání dne 17. 12. 2020 usnesením 

č. Z/1849/2020 (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 kultury pro rok 2021 ve 

výši 53.800, - Kč (slovy: padesát tři tisíc osm set korun českých) na realizaci projektu „Tři dekády 
východočeské literární kultury (1990-2020): osobnosti a jejich příběhy“ (dále jen „projekt“). 

 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  

 

 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 

Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 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 podané příjemcem dne …...2021 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP ……/2021, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 

v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 80 % z celkových vynaložených nákladů 

projektu, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, 

úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů) a 

prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením 

odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při 

vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence 

způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 12. 2021 vyúčtování dotace v listinné podobě 

s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 

prostředků dotace,  

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 

označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 

poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)), 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli podmínky 

k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle 

účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a 

jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné 

spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu 

prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 

identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 

neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 

pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 

přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 

prezentovat statutární město Pardubice, 

 



 

 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  

n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré 

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  

o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   

 

2. Poskytovatel je oprávněn: 

 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 

příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat 

předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  

 

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 

poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 

 

VII. Čerpání dotace 
 

1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 

 

2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 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, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 80 % 

z celkových vynaložených nákladů projektu, je příjemce dotace povinen vrátit část poskytnuté dotace 

převyšující maximální stanovenou výši.  

 

7. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

 

 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 

e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

 



 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 

rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, která 

je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

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

daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 

 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 

použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 

stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 

prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 

souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 

stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 

ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků 

na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce 

se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 

 

3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku 

řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 

neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu 

za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 

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

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 

kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 

porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 

dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 

porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 

porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva uzavírá 

jako smlouva veřejnoprávní.  

 

2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 

 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  

 

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 

odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 

Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 

smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

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

 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 

se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 

6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 

GDPR).  

 

7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 

této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 

žádný závazek žádné ze stran. 

 

8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  

 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 

své vlastnoruční podpisy.  

 

 

 

 

 



 

Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 

 

 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

Za poskytovatele: Za příjemce: 

 

 

 

 

 

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

 Mgr. Ivana Liedermanová      prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.              
 

 

 

 

 

 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/       /2021 ze dne …..2021 

Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
 

 

Název projektu/akce
Rozpočet projektu/akce na období od-do

Výdaje na projekt/akci                                                        
(uveďte jednotlivé výdaje související s touto akcí)

Částka (Kč) Požadovaná dotace (Kč)

1 2 3
vydání knižní publikace (služba) 90 000 43 800
mzdové náklady 10 000 10 000

Celkové výdaje na projekt/akci 100 000 53 800
Poznámka: Částka uvedená ve sloupci 3 nemůže být vyšší než částka uvedená ve sloupci 2

Popište, z jakých zdrojů bude projekt financován Částka (Kč)

dotace město Pardubice 53 800

spoluúčast Univerzity Pardubice, Fakulty filozofické 46 200

Celkové příjmy z projektu/akce 100 000

Celkové příjmy a výdaje (shrnutí) Částka (Kč)
Příjmy 100 000
Výdaje 100 000
Rozdíl 0
Poznámka: Jedná se o neziskov! projek t, proto by měl b!t rozdíl mezi celkov!mi příjmy a v!daji nulov! (tj. 

příjmy = v!daje)

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU/AKCE

Tři dekády východočeské literární kultury (1990-
2020): osobnosti a jejich příběhy 

Rozpočet musí být jasný a zároveň podrobný. Věnujte tedy sestavení rozpočtu pozornost, protože podle 
něho bude požadováno vyúčtování, a to na výdajové položky uvedené ve sloupci č. 3. 

1.10.2021 - 31.10.2022



Pořado
vé číslo Příjemce dotace/žadatel IČ

Podpora de 
minimis 
ANO/NE

Účel dotace Popis projektu Typ žádosti Celkové plánované náklady 
projektu v Kč

Navrhované prostředky 
v Kč Bodové hodnocení 

1 Máša agency s.r.o. 25288881 NE Autokino Pardubice 
Pardubické závodiště, termín 11.2. - 6.3.2021, promítání 

filmů čt, pá a so 

podpora jednorázových akcí a 

dlouhodobých projektů 
500 000,00 44 900,00 66

2 xxxxxxx
FO 

nepodnikající 
NE Pardubický festival menšinových žánrů 

květen 2021, Doli klub Pardubice, hudební styly chanson 

swing a jazz pohromadě v jeden den pro všechny věkové 

kategorie

podpora jednorázových akcí a 

dlouhodobých projektů 
51 000,00 14 800,00 63

3 xxxxxxx
FO 

nepodnikající 
NE Hudební liga města Pardubic 

soutěž kapel z Pardubic a okolí, letos 13. ročník, účast cca 15 

kapel, 8 večerů, odborná porota, Doli klub

podpora jednorázových akcí a 

dlouhodobých projektů 
86 500,00 23 900,00 67

4 Artco Pardubice 07003587 NE Tanec poezie čtení a tanec v jednom představení, termín 06/2021
podpora jednorázových akcí a 

dlouhodobých projektů 
60 000,00 20 000,00 65

5 Pardubický spolek historie železniční dopravy 48160733 NE
Doprovodný program akcí Muzea 

Rosice n. Labem 

sdružený projekt seskupující několik samostatných akcí v 

jubilejní 21 sezoně Muzea Rosice n. Labem, např. tradiční 

akce Zahájení 21. sezony, Muzejní noc, Parní víkend, Setkání 

zahradních železnic, Ukončení sezony, vstupné je 

dobrovolné

podpora jednorázových akcí a 

dlouhodobých projektů 
60 000,00 22 600,00 67

6 Pardubický spolek historie železniční dopravy 48160733 NE Jízdy historických vlaků a vozidel 2021

Udržet zejména výletní vlaky do Slatiňan pořádané 

několikrát v roce (výlety do Choltic, Borohrádku, Heřmanova 

Městce, Prachovic, či Potštejna). Historická vozidla spolku 

mají také ambice se zúčastnit akcí jako je např. Aviatická 

pouť, nebo podle možností Velká pardubická. 

podpora jednorázových akcí a 

dlouhodobých projektů 
72 620,00 24 300,00 66

7
Speciální mateřská škola, základní škola a 

praktická škola Pardubice 
60158981 NE Kultura do speciálních škol 

Hlavním cílem tohoto projektu je umožnit všem dětem a 

žákům školy účastnit se kulturního života, který 

neodmyslitelně patří k životu- od divadelních představení 

jak v divadle, tak ve škole, vzdělávacích a naučných 

výukových programů, hudebních vystoupení až po návštěvy 

místních muzeí, výstav a galerií.

podpora jednorázových akcí a 

dlouhodobých projektů 
37 000,00 15 000,00 67

8 Československá obec legionářská, z.s. 45247455 NE Oheň (bez)naděje 

pochod Oheň(bez)naděje, který připomíná hrdinný a 

tragický úděl obyvatel osady Ležáky a obce Lidice 

prostřednictvím osudu dětí, 10. ročník

podpora jednorázových akcí a 

dlouhodobých projektů 
182 000,00 22 900,00 76

9 Východočeská galerie v Pardubicích 00085278 NE Léto u moře 

Výstavní projekt Léto u moře tvoří dvojice samostatných 

výstav: stejnojmenná Léto u moře a Českoslovenští 

architekti na Jadranu.

podpora jednorázových akcí a 

dlouhodobých projektů 
154 000,00 29 900,00 79

10 Východočeská galerie v Pardubicích 00085278 NE
Ruka v rouně. Bohuslav Reynek v 

pardubickém kontextu 

Výstva Ruka v rouně představuje výraznou sbírkovou kolekci VČG 

v Pardubicích - grafické práce Bohuslava Reynka. Tvorba a život 

básníka, grafika a překladatele z francouzštiny a němčiny 

Bohuslava Reynka (1892–1971) je spjata především s Petrkovem u 

Havlíčkova Brodu. Od poloviny dvacátých let 20. století 

spolupracoval s Vlastimilem Vokolkem, který působil v rodinné 

tiskárně v Pardubicích.

podpora jednorázových akcí a 

dlouhodobých projektů 
138 000,00 29 200,00 78

Příloha č. 1 důvodové zprávy k návrhu usnesení č. 5 - č. 10 - seznam dotací ke zrušení - vyznačeno žlutou barvou (projekty do 50 tis. Kč)  
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11 Alliance Francaise de Pardubice, z.s. 68209410 NE
Festival frankofonních kultur ve 

východních Čechách 

termín: od března do června 2021, v rámci tohoto festivalu budou 

probíhat různé kulturně-vzdělávací akce v Pardubicích, ale i v 

dalších městech a obcích.  Cílem projektu je rozšířit ponětí o 

frankofonních kulturách v celých východních Čechách. Festivalové 

aktivity budou věnovány menším i větším dětem a dospělým, 

zájemcům o frankofonní kultury, ať už hovoří francouzsky, nebo 

ne (všechny akce ve francouzštině jsou překládány, nebo 

tlumočeny do češtiny). Festival bude oslavovat různá kulturní 

odvětví: komiks, literaturu, gastronomii, poezii, fotografii, hudbu, 

film a další.     

podpora jednorázových akcí a 

dlouhodobých projektů 
60 500,00 27 100,00 73

12 xxxxxxx
FO 

nepodnikající 
NE F-Klub 

F-Klub je dlouhodobý projekt, který ma jasný cíl. Žánry, které se 

během kncertů střídají, jsou folk a bluegrass, které se snažíme 

propojit s příbuznými hudebními žánry kvůli pestrosti. 

podpora jednorázových akcí a 

dlouhodobých projektů 
47 000,00 21 400,00 70

13 Univerzita Pardubice 00216275 NE
Univerzita v pohybu - Vědecko-

technický jarmark 

Termín: 17. června 2021 – součást městských slavností Zrcadlo 

umění, se kterými se synergicky podporuje.Jedná se již o tradiční 

jednodenní festival vědy a techniky organizovaný na 

Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Univerzita Pardubice 

vstupuje do veřejného prostoru a zapojuje do aktivní činnosti 

žáky ZŠ a SŠ škol z Pardubic, otevírá se rovněž školám z celého 

Pardubického kraje.        

podpora jednorázových akcí a 

dlouhodobých projektů 
347 000,00 44 400,00 72

14 DFS Perníček, z.s. 22839828 NE Léto na vsi 

Celovečerní premiérový pořad od jara do žní pod názvem Léto na 

vsi. Popisuje zpracování lnu a obilí od zasetí do sklizně, následně 

oslav bohaté úrody a zpracování toho, co příroda dala. K tématu 

přidána pastva hus a dětské hry našich předků. 

podpora jednorázových akcí a 

dlouhodobých projektů 
43 000,00 17 400,00 75

15 Folklorní soubor Lipka Pardubice, z.s. 22666001 NE Výroční koncert FS Lipka Pardubice 

Koncert patří k vrcholům sezony souboru, kde představuje nové 

úpravy lidových písní, původní autorská scénická pásma a 

choreografie, které zpracovávají folklorní materiál především z 

oblastí Pardubicka, Chrudimska a českého Horácka.

podpora jednorázových akcí a 

dlouhodobých projektů 
40 100,00 15 000,00 77

16 Divadlo Týbrďo!, z.s. 8178861 NE Činnost Týbrďo divadlo ! 

Divadlo Týbrďo zajišťuje jako jediné kamenné divadlo v 

Pardubicích divadelní představení pro děti napříč generačním 

spektrem, jeho inscenace jsou určeny dětem od 2 do 18 let. Hraje 

jednak na stálé scéně (pronajímá si k tomu účely prostory Divadla 

Exil), jednak ve školách a školkách a dále na veřejných akcích - 

dny dětí, firemní dny, festivaly, přehlídky

podpora jednorázových akcí a 

dlouhodobých projektů 
200 000,00 38 000,00 76

17 xxxxxxx 87972964 NE Večer klasického baletu v Pardubicích 

Program a popis: Sólová a skupinová taneční vystoupení 

tanečníků ze studia Ballet Prima Pardubice a vystoupení 

pozvaných hostů, včetně předních osobností české baletní scény.  

Děti a hosté zatančí sóla a skupinové tance a krátký balet ze 

světových baletních děl. 

podpora jednorázových akcí a 

dlouhodobých projektů 
117 200,00 28 400,00 72

18 Barocco sempre giovane, o.p.s. 28813201 NE Cyklus koncertů BSG - jaro 2021

Cyklus podzimních abonentních koncertů 2021 bude 

zaměřen nejen na tradiční návštěvníky koncertů vážné 

hudby, ale také na publikum z řad mladší generace, které 

koncerty souboru  BAROCCO SEMPRE GIOVANE hojně 

navštěvuje. 

podpora jednorázových akcí a 

dlouhodobých projektů 
200 000,00 48 000,00 78

19 Czech marketing, s.r.o. 25265652 NE 20. dětský super den 

Sportovní, kulturní a edukativní programy pro děti a k tomu 

pro doladění atmosféry doplňkový prodej občerstvení a 

drobných hraček. Vše je doplněno bohatým kulturním 

programem.

podpora jednorázových akcí a 

dlouhodobých projektů 
500 000,00 49 000,00 67

20 PM Stars Pardubice, z.s. 22747346 NE Pardubice Cheer Open 2021

Pardubice Cheer open je klubová soutěž pod záštitou České 

asociace cheerleaders, která se v Pardubicích uskuteční už potřetí. 

Do Pardubic se sjedou týmy z celé České republiky a účast bude 

nabídnuta i týmům zahraničním. Tato akce má celorepublikový 

charakter. 

podpora jednorázových akcí a 

dlouhodobých projektů 
310 500,00 39 400,00 65
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21 Pop Balet, z.s. 70804818 NE
Taneční představení Hejblata - jaro 

2021

Taneční představení Hejblata jsou výstupem z pololetní práce 

taneční školy InDance a jejích tanečníků z Pardubic, kteří vždy na 

konci pololetí představují nové choreografie ve Východočeském 

divadle v Pardubicích. 

podpora jednorázových akcí a 

dlouhodobých projektů 
135 000,00 15 500,00 77

22 WAMAK CZ s.r.o. 27510590 NE
Regionální ozvěny Febiofestu v 

Pardubicích 

Na pražskou část navazují tradiční regionální ozvěny, které v 

rámci připravovaného 28. ročníku zavítají do 14 měst ČR. Ozvěny 

v Pardubicích budou opět probíhat ve 3 projekčních dnech. 

Promítané filmy jsou většinou v premiéře, přinášejí průřez 

současnou a světovou kinematografiií. Vybírány jsou zejména 

filmy, které se nedostanou do české distribuce a divák tam má 

unikátní možnost shlédnout je pouze na Febiofestu.

podpora jednorázových akcí a 

dlouhodobých projektů 
170 000,00 30 000,00 71

23 Artco Pardubice 07003587 NE
Promítání dokumentu Human, debata 

o rasismu 

Cílem akce je zvýšit povědomí o rasové nerovnosti a zavést 

debatu na toto téma. První částí večera bude promítání filmu 

Human - francouzský dokument od režiséra Yann Arthus-

Bertranda. Po filmu bude následovat krátká debata a uvedení do 

problematiky rasismu a rasové nenávisti.

mikrogranty 20 000,00 6 800,00 66

24 Klasická hudba mladým, z.s. 07080573 NE Jarní koncert členů spolku 

Projekt cílí na prezentaci posluchačsky atraktivních hudebních 

skladeb (klaciská hudba, filmové melodie, populární úpravy), 

které mají za cíl zaujmout především nadané žáky základních 

uměleckých škol a prezentovat jim další možnosti jejich 

seberealizace a nabídnout jim účast na spoluvytváření krásného 

kulturního prostředí a to nejenom v Pardubicích, ale i v rámci 

celého Pardubického kraje. 

mikrogranty 20 500,00 10 900,00 77

25 Radost Pardubice z.s. 42194334 NE Májový koncert 

Vítání máje je pravidelná každoroční akce souboru RADOST a 

HOLOUBEK, na kterou si zve hosty z České republiky i ze 

zahraničí.Každoročně se  zde představí všechny složky souboru s 

novým i tradičním repertoárem. Pro své hosty soubor připraví 

prohlídku Pardubic a okolí a naučí je tance svého regionu. 

mikrogranty 22 000,00 5 300,00 76

26 Select Dance z.s. 06699286 NE Summer Show 2021

SummerShow je závěrečné představení školního roku taneční 

školy SelectDance, které je určeno široké veřejnosti Pardubického 

kraje, rodičům, příbuzným a přátelům dětí z taneční školy. 

Vystupují všechny věkové kategorie - od předškolních po dospělé 

tanečníky. 

mikrogranty 67 200,00 8 400,00 69

27 Nová Akropolis z.s. 65994523 NE Elisabeth Kubler - Rossová - přednáška 

Cíl:  představení díla významné americko-švýcarská lékařky 

Elisabeth Kübler-Rossové, která změnila přístup k umírajícím. 

Popsala pětistupňový model, jímž se lze vyrovnat se smrtí. Od 

popírání ke smíření. Tento model lze aplikovat i na jiné tragické 

události v životě.

mikrogranty 5 800,00 700,00 61

28 Nová Akropolis z.s. 65994523 NE Tajuplná řeč přírody - přednáška online přednáška mikrogranty 5 500,00 700,00 62

29 Ruský domov 1721208 NE Velikonoční zvonkohra II

Projekt Velikonoční zvonkohra si klade za cíl přiblížit tradiční 

zvyky především slovanských, křesťanských národů vážících se k 

tématu Velikonoc. Navazujeme na úspěšné vánoční a velikonoční 

programy, které přibližují zvyklosti slovanských zemí a rozšiřují tak 

kulturní povědomí, podporují udržení tradic a zvyků. 

mikrogranty 20 000,00 5 200,00 64

30 PM Stars Pardubice, z.s. 22747346 NE Podpora celoroční činnosti 
podpora celoroční činnosti zájmových kulturních spolků,37 

členů 
podpora celoroční činnosti 162 000,00 37 000,00 74

31 Dance studio HPM v Pardubicích 67441858 NE Podpora celoroční činnosti 
podpora celoroční činnosti zájmových kulturních spolků, 49 

členů 
podpora celoroční činnosti 86 800,00 49 000,00 78

3/4



32 xxxxxxx
FO 

nepodnikající 
NE Podpora celoroční činnosti

podpora celoroční činnosti zájmových kulturních spolků, 49 

členů 
podpora celoroční činnosti 64 700,00 49 000,00 80

33 TCK VIRGINIA z.s. 68245394 NE Podpora celoroční činnosti
podpora celoroční činnosti zájmových kulturních spolků, 32 

členů 
podpora celoroční činnosti 109 000,00 30 000,00 78

34
Folklorní soubor Lipka Pardubice, z.s.

22666001 NE Podpora celoroční činnosti 
podpora celoroční činnosti zájmových kulturních spolků, 25 

členů 
podpora celoroční činnosti 37 800,00 20 000,00 79

35 TCK VIRGINIA z.s. 68245394 NE Otevřené mistrovství ČR v line dance  červen 2021, Písek, mistrovství ČR výjezdy tuzemské/zahraniční 39 100,00 15 000,00 individuálně hodnoceno 

na jednání kulturní komise 

36 Radost Pardubice z.s. 42294334 NE Festival Plzeň 

červen 2021, soubor Mladinka je partnerem a hostem 

souboru Radost a proto si soubor pozval v rámci jeho 

vystoupení 

výjezdy tuzemské/zahraniční 20 000,00 10 000,00 individuálně hodnoceno 

na jednání kulturní komise 

37 DFS Perníček, z.s. 22839828 NE MFF Strážnice 
červen 2021, účast 85 souborů, 40 samostatných 

festivalových pořadů 
výjezdy tuzemské/zahraniční 38 200,00 16 000,00 individuálně hodnoceno 

na jednání kulturní komise 

4 230 020,00 885 100,00CELKEM 
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z 97. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 06.09.2021 od 10:00 hodin  

v zasedací místnosti rady 

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

 

I. 
Schválení programu jednání 

Program 97. řádné schůze RmP dne 06.09.2021 byl schválen takto: (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
Zpráva č. 11 byla předřazena před zprávu č. 2. 
Bylo hlasováno o přítomnosti pana Tomáše Jirsy, KP. (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
 
1. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
- OMI 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

Škoda Petr, vedoucí odboru majetku a investic 
2. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí v 
rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

Škoda Petr, vedoucí odboru majetku a investic 
Hušek Petr, odbor majetku a investic 

3. Revokace usnesení - pozemky 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Vodrážková Soňa, odbor majetku a investic 
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4. Zřízení služebnosti cesty a stezky na p.p.č. 1635/43 v k.ú. Pardubice 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
5. Žádost o dotace 

P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Z: Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 

6. Veřejné zakázky KT 
P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

Zitko Michal, tajemník magistrátu 
Z: Marek Petr, kancelář tajemníka 

7. 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 

8. Směrnice č. XX/2021 Nakládání s byty a s prostory sloužícími podnikání 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Srbová Ivana, odbor majetku a investic 
Štefanča Branislav, odbor rozvoje a strategie 
Sádovská Lenka, odbor majetku a investic 
Kudrnová Romana, odbor majetku a investic 

9. 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 
Sádovská Lenka, odbor majetku a investic 

10. RRAPK - Dohoda o poskytnutí mimořádného členského příspěvku 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Šebestyánová Kamila, odbor rozvoje a strategie 
11. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - ORS 

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

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Janiš Antonín, odbor rozvoje a strategie 
Vojta Vít, odbor rozvoje a strategie 

12. Dohoda o postoupení práv a povinností z investorství 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 
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13. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
OŽP-VZMR-2021-4: Ošetření památných stromů – třech jerlínů japonských na Wernerově nábřeží 

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

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

Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
15. Program XXXIV. zasedání ZmP dne 23.09.2021 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 
16. Zavedení elektronické stravenkové karty pro zaměstnance MmP a MpP 

P: Zitko Michal, tajemník magistrátu 
Z: Matičková Ivana, kancelář tajemníka 

17. Revokace usnesení a poskytnutí dotací z Programu podpory kultury 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 
18. Změny v rejstříku škol a školských zařízení 

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

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
19. 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 
20. Zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole 

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

Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 
21. Povolení výjimky z nejvyššího počtu ve třídě MŠ 

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

Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 
22. Výjimka z počtu žáků 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Ježková Monika, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
23. Diskuse 
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II. 
Schválení usnesení z 96. řádné schůze RmP dne 16.08.2021 a jmenování 

ověřovatelů z 97. řádné schůze RmP dne 06.09.2021 

Zápis a usnesení z 96. řádné schůze dne 16.08.2021 byly schváleny. 

Ověřovateli zápisu z 97. řádné schůze RmP byli jmenováni Jan Nadrchal 
        Vladimír Martinec 

 
 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- Stručně okomentoval zprávu a předal slovo P. Škodovi, vedoucímu OMI 

 
Rozprava: 

- P. Kvaš: požádal o informativní zprávu ve spolupráci s OD ve věci aktuální situace kolem 
rekonstrukce nadjezdu Kyjevská. 

- P. Škoda: uvedl, že za prodloužením termínu (duben 2022) stojí dezolátní stav třináctého 
pilíře, který byl specificky diagnostikován → uplatněna reklamace projektu, která byla 
zamítnuta. Dále uvedl, že probíhají jednání s dodavatelem o nepřerušení prací v zimním 
období, každodenně je prováděna kontrola na stavbě, vyhodnocována situace. Technický 
dozor plní denně svou funkci. Všichni partneři byli s předstihem informováni o prodloužení 
termínu na duben 2022. 

- V. Ulrych: upozornil, že na cedulích je stále termín dokončení 07.11.2021 → bude napraveno. 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6392/2021               (pro 11, 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-2021-052 „ZŠ Gorkého (Waldorfská) - oprava sociálního zařízení - PD“ 
dodavateli PRODIN a.s., K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 25292161, s 
nabídkovou cenou 396.400,- Kč bez DPH. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6393/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 17 odst. 
2 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci veřejné zakázky č. OMI-VZMR-
2021-19 "Cyklistická stezka Průmyslová-úsek od ul. Kyjevská po Foxconn“ o uzavření dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 13.7.2021 a to na základě změnového listu č.1, upravujícího změnu stavby 
vzniklou při její vlastní realizaci, s dodavatelem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČO 25253361 s 
cenou víceprací ve výši 230.706,45 Kč bez DPH.   

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.7.2021 s dodavatelem Chládek a Tintěra, 
Pardubice a.s., IČO 25253361, se sídlem K Vápence 2677, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice v 
rámci realizace akce " Cyklistická stezka Průmyslová-úsek od ul. Kyjevská po Foxconn “, na základě 
změnového listu č. 1, upravujícího změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s cenou  víceprací 
v celkové výši 230.706,45 Kč bez DPH.  
Z: Škoda Petr, vedoucí OMI 
T: 31.10.2021 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6394/2021               (pro 11, 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. 2 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2020/018 ze dne 19.10.2020, na základě 
změnových listů č. 4 - 5 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 10.204.184,- 
Kč bez DPH a cenou méněprací ve výši  - 9.437.143,- Kč bez DPH. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2020/018 ze dne 19.10.2020 s dodavatelem 
„Společnost most Pardubice, Kyjevská, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, SILNICE 
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GROUP IČO: 62242105 a Společnost T.A.Q. s.r.o. IČO: 28868781, v rámci realizace akce 
„Rekonstrukce mostu M 117 – nadjezd Kyjevská, Pardubice“ na základě změnových listů č. 4 - 5, 
upravujících změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci s cenou prací (vícepráce a méněpráce) 
ve výši 767.041,- Kč bez DPH. 
Z: Jan Dvořáček, vedoucí OITS OMI 
T: 31.10.2021 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6395/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření bezúplatné Dohody o převodu investorství s příspěvkovou organizací Sociální služby 
města Pardubic, IČO: 75090970, se sídlem Kpt. Jaroše 726, Pardubice 531 81, k němuž dojde v 
rámci akce „Stavební úpravy obytných buněk Domova pro seniory Dubina, čp.646- 649, ul. 
Blahoutova, Pardubice, část obce Studánka“. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít Dohodu o převodu investorství s příspěvkovou organizací Sociální služby města Pardubic, 
IČO: 75090970, se sídlem Kpt. Jaroše 726, Pardubice 531 81, k němuž dojde v rámci akce „Stavební 
úpravy obytných buněk Domova pro seniory Dubina, čp.646- 649, ul. Blahoutova, Pardubice, část 
obce Studánka“. 
Z: Škoda Petr, vedoucí OMI 
T: 31.10.2021 

2 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- Okomentoval dodatečné body III. a IV. u návrhu usnesení č. 001 

 
 
 Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6396/2021               (pro 11, 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. OMI-VZMR-2021-061 
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„Revitalizace Letního stadionu - technický dozor investora“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k 
podání nabídky:  
• IRBOS s.r.o., IČO: 25933094 
• Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., IČO: 27504514 
• Libor Matoušek, IČO : 66812585 
• Kucián statika s.r.o., IČO : 08055475 
• INGENIRING KRKONOŠE a.s., IČO: 27472493. 

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 č. OMI-VZMR-2021-061 „Revitalizace Letního stadionu - technický dozor investora“ 
hodnotící komisi v tomto složení: 
•   Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
•   Ing. Petr Škoda – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Milan Ujec - OITS/OMI. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zveřejnění výzvy k podání nabídek na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic. 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odklad zahájení VŘ do doby rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž na vyhovění požadavku 
města na zrušení výběrového řízení ze dne 11.05.2021. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6397/2021               (pro 11, 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. OMI-VZMR-2021-062 
„Zpracování PD – oprava 18 volných bytových jednotek“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k 
podání nabídky: 
• TRENTO s.r.o., IČO: 63219409   
• PRODIN a.s., IČO: 25292161 
• astalon s.r.o., IČO: 27542009 
• CODE spol. s r.o., IČO: 49286960 
• MIVA agency s.r.o., IČO: 28823028. 
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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 č. OMI-VZMR-2021-062 „Zpracování PD – oprava 18 volných bytových jednotek“ hodnotící 
komisi ve složení: 
• Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
• Ing. Petr Škoda – vedoucí OMI 
• Ing. Ivana Srbová – OSBDNP/OMI 
• Petr Hušek - OSBDNP/OMI. 

3 
Revokace usnesení - pozemky 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- Bez doplňujících informací  
 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6398/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'R/5454/2021' bod VI. a IX. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6399/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'R/5882/2021'. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6400/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'R/5880/2021' bod I. a III. 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6401/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doplňuje 

v usnesení č. 'R/5755/2021', týkajícího se zřízení věcného břemene na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 334, p.p.č. 336/6, p.p.č. 337/1, p.p.č. 337/4, p.p.č. 337/5, p.p.č. 337/16, 
p.p.č. 337/27, p.p.č. 337/28, p.p.č. 337/29, p.p.č. 338/7, p.p.č. 344/1, p.p.č. 397, vše v k.ú. 
Popkovice, p.p.č. 1043/9, p.p.č. 1043/13, p.p.č. 1043/15, p.p.č. 1043/35 (oddělená z p.p.č. 
1043/29), p.p.č. 1070/5, p.p.č. 1072/1, p.p.č. 1072/4, p.p.č. 1072/9, p.p.č. 1077/3, p.p.č. 1077/10, 
p.p.č. 1077/12, p.p.č. 1077/15, p.p.č. 1077/16, p.p.č. 1077/81, p.p.č. 1077/94, p.p.č. 1077/95, vše v 
k.ú. Svítkov v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 514, 2063-001/2020, ve prospěch 
společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 
Pardubice, text „Přičemž k pozemkům označeným jako p. p. č.  1043/9, p.p.č. 1043/13 a p.p.č. 
1043/15, vše v k.ú. Svítkov se věcné břemeno zřizuje jako vykupitelné ve smyslu ust. § 1261 OZ, 
kdy v případě zániku věcného břemena u těchto pozemků bude společnosti Služby města Pardubic 
a.s. poskytnuta náhrada za jeho zrušení ve výši 24,41 Kč každoročně povyšovaná o míru inflace + 
DPH.“ Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 

4 
Zřízení služebnosti cesty a stezky na p.p.č. 1635/43 v k.ú. Pardubice 

 
 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6402/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení služebnosti cesty a stezky na pozemku označeném jako p.p.č. 1635/43 o výměře 49 m2 v 
k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti Tennis Port Pardubice s.r.o., IČO 08819149, se sídlem 
Bulharská 1592, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, jako vlastníka pozemku a každého dalšího 
vlastníka pozemku označeného jako p.p.č.1635/7 o výměře 10.659 m2 v k.ú. Pardubice, za náhradu 
ve výši 75,- Kč/m2/rok + DPH každoročně povyšovanou o průměrnou roční míru inflace. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti cesty a stezky na pozemku označeném jako p.p.č. 1635/43 o 
výměře 49 m2 v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti Tennis Port Pardubice s.r.o., IČO 08819149. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2021 

5 
Žádost o dotace 

 
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6403/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

smlouvu č. 1190900662 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České 
republiky (dále jen SFŽP) na základě Společného rozhodnutí ministra životního prostředí č. j. SFŽP 
106115/2021 o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ze dne 30. 7. 2021 a Směrnice 
Ministerstva životního prostředí č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP 
prostřednictvím Národního programu Životní prostředí na akci „Výsadba stromů Městský obvod 
Pardubice VI Svítkov“. Smlouva je přílohou č.1 tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu č. 1190900662 z Národního programu Životní prostředí na akci „Výsadba stromů 
Městský obvod Pardubice VI Svítkov“ mezi statutárním městem Pardubice a Státním fondem 
životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha11, která tvoří 
přílohu č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor 
T: 31.9.2021 

6 
Veřejné zakázky KT 

 
Zpravodaj: Jiří Turek, vedoucí KT 

- Bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6404/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

na základě čl. 14 odst. 4 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o přímém zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu kategorie II. č. KT-VZMR-009 s názvem „Nákup rotačních kartoték 
Hänel Rotomat typ 700, 2ks“ dodavateli KASYS s.r.o., se sídlem Guldenerova 562/9, 32600 Plzeň, 
IČO: 46882481 s nabídkovou cenou ve výši 1.394.000 Kč bez DPH, tj. 1.686.740 Kč vč. DPH. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6405/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání 
veřejné zakázky malého rozsahu č. KT-VZMR-020 s názvem: „Stavební úpravy pro osazení rotačních 
kartoték“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
 
• Navara Pardubice s.r.o., Doubravice 58, 533 53 Pardubice, IČO: 28854420 
• BW-Stavitelství s.r.o, Vysokomýtská 718, 534 01 Holice, IČO: 15049752 
• PS HOME STAR s.r.o., Železničního pluku 2188, 530 02 Pardubice, IČO: 03221466 
• STAKVO s.r.o., Zámecká 18, 530 02 Pardubice, IČO: 27472221 
• STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., č.p. 320, 530 02 Ostřešany, IČO: 25968203 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zveřejnění výzvy k podání nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. KT-VZMR-
020 s názvem „Stavební úpravy pro osazení rotačních kartoték“ na profilu zadavatele. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání 
veřejné zakázky malého rozsahu č. KT-VZMR-020 s názvem „Stavební úpravy pro osazení rotačních 
kartoték“ hodnotící komisi v tomto složení: 
 
• Mgr. Jiří Turek – vedoucí KT 
• Petr Marek Dis. – KT, vedoucí OHS 
• Hana Malátová – KT, OHS 
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7 
Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- V návrhu č. 004 upravil „činnost“ 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6406/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotace Koalice nevládek Pardubicka, z.s., IČ 26679485, Komenského 432, Pardubice, na 
pořízení propagačních předmětů při akci "Den dobrovolnictví Pardubického kraje" pořádaných v 
rámci Sportovního parku Pardubice, ve výši Kč 10,0 tis. z rezervy pana náměstka Mgr. Jakuba 
Rychteckého. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6407/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotace Mostu do života, z.s., IČ 26678390, Lidmily Malé 817, Pardubice, na uhrazení 
nákladů lázeňského pobytu v Karlových Varech, ve výši Kč 7,0 tis. z rezervy pana náměstka PaedDr. 
Jana Mazucha. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6408/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotace RESSEL, z.s., IČ 04905059, Široká 29, Chrudim, na podporu odkazu J. Ressela - 
mezinárodní dopravní projekt "POCTA JOSEFU RESSELOVI", ve výši Kč 10,0 tis. z rezervy pana 
náměstka Mgr. Jakuba Rychteckého. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6409/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotace Společnosti Jana Pernera, z.s., IČ 02500213, Na Ležánkách 245, Pardubice, na 
propagaci spolku a jeho činnost, ve výši Kč 20,0 tis. z rezervy pana primátora Ing. Martina Charváta. 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/6410/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotace Společnosti Jana Kašpara, z.s., IČ 22887342, 17.listopadu 2685, Pardubice, na 
"AVIATICKÝ FESTIVAL, DEN DOPRAVY 2021", ve výši Kč 40,0 tis. z rezervy Rady města Pardubic. 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/6411/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotace organizaci Atletika Bez Bariér Pardubice, z.s., IČ 05567394, Čs. armády 2515, 
Pardubice, na uspořádání atletického mítinku "PARDUBICE BEZ BARIÉR OPEN 2021", ve výši Kč 10,0 
tis. z rezervy pana náměstka PaedDr. Jana Mazucha. 

8 
Směrnice č. XX/2021 Nakládání s byty a s prostory sloužícími podnikání 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6412/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Směrnici č. xx/2021 - "Nakládání s byty a s prostory sloužícími podnikání", která je přílohou tohoto 
usnesení. Tato směrnice bude účinná od 1. 10. 2021. Touto směrnicí se ruší a plně nahrazuje 
Směrnice č. 17/2016 "Nakládání s byty a s prostory sloužícími podnikání". 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

Odboru majetku a investic nakládat s byty a prostory sloužícími podnikání v souladu s navrženou 
směrnicí. 
Z.: Ing. Ivana Srbová 
T.: 1. 10. 2021 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

záměr zařazení samostatné výdajové položky v návrhu rozpočtu města „Program rozvoje bydlení“ 
určenou pro udržení, rozvoj a modernizaci bytových domů a městských bytů krytou v rozsahu 100 
% předpisem nájemného bytového fondu daného roku, upravenou změnou rozpočtu v roce čerpání 
dle faktického příjmu roku předchozího. Z Programu rozvoje bydlení budou hrazeny především 
náklady spojené s běžnou údržbou a investicemi do bytových domů, opravami bytů a případnými 
haváriemi bytových domů, a to s účinností od roku 2023. 

IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

ekonomickému odboru zařadit samostatnou výdajovou položku v návrhu rozpočtu města „Program 
rozvoje bydlení“ určenou pro udržení, rozvoj a modernizaci bytových domů a městských bytů 
krytou v rozsahu 100 % předpisem nájemného bytového fondu daného roku, upravenou změnou 
rozpočtu v roce čerpání dle faktického příjmu roku předchozího, a to s účinností od roku 2023. 
Z.: Ing. Ondřej Nečas 
T.: 31. 12. 2022 

9 
Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6413/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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nájem bytu č. 42 o velikosti jedné místnosti (32,50 m2), v domě čp. 959, ul. Jana Zajíce, Pardubice, 
panu xxxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou – do 30. 9. 2022, s automatickým obnovováním vždy o 
dalších 12 měsíců za nájemné ve výši 2. 310,-- Kč /1měsíc, za podmínky, že jmenovaný uzavře 
dohodu o skončení nájmu a předá byt č. 68, v domě čp. 947, ul. Jana Zajíce, Pardubice, jehož je v 
současné době nájemcem. 

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. 10. 2021 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6414/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

1. ukončení nájmu bytu dohodou k 15. 9. 2021 s nájemcem panem xxxxxxx , byt č. 2 o velikosti 
jedné místnosti, v domě čp. 160, ul. Ohrazenická, Pardubice. 
2. ukončení nájmu bytu dohodou k 30. 9. 2021 s nájemcem paní xxxxxxx byt č. 15 o velikosti jedné 
místnosti, v domě čp. 1015, ul. Erno Košťála, Pardubice. 
3. ukončení nájmu bytu dohodou k 30. 9. 2021 s nájemcem panem xxxxxxx byt č. 13 o velikosti 3+1, 
v domě čp. 300, ul. Sluneční, Pardubice. 
4. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 10. 2021 s nájemcem paní xxxxxxx byt č. 21 o velikosti 2 + 1, 
v domě čp. 213, ul.  Varšavská, 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.: 30. 11. 2021 

10 
RRAPK - Dohoda o poskytnutí mimořádného členského příspěvku 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6415/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 

dohodu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku Regionální rozvojové agentuře 
Pardubického kraje, se sídlem náměstí Republiky 12, Pardubice 530 02, IČ 691 53 361, která je 
přílohou tohoto usnesení. 

11 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - 

ORS 

Zpráva byla projednána před zprávou č. 2. 
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Rozprava: 

- M. Charvát: vyjádřil nespokojenost se skutečností, že akce „Revitalizace letního stadionu“ 
nemá dosud výkonný technický dozor → bude iniciována schůzka OMI a  ORS. 

 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6416/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, otevřené řízení v rámci nadlimitní 
veřejné zakázky na služby "Revitalizace letního stadionu – technický dozor stavebníka“ z důvodu, 
že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů 
ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez 
ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6417/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
a na základě čl. 14 odst. 5 Zadávacího řádu veřejných zakázek (výjimky ze směrnice zadavatele – 
přímé zadání) o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování posouzení projektu: Dukla 
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sportovní – revitalizace sportovního areálu“ dodavateli Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., 
Jaroměř, IČO: 27504514, s nabídkovou cenou ve výši 488.000,-- Kč bez DPH. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6418/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. R/5429/2021 ze dne 29. 3. 2021  ve znění: 
Rada města Pardubic rozhodla podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 5 Zadávacího řádu veřejných zakázek 
(výjimky ze směrnice zadavatele – přímé zadání) o zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
„Vytvoření studie Svět dětí pro Centrální polytechnické dílny v Pardubicích" dodavateli Matej Al 
Ali, Buštěhrad, IČO: 74459325, s nabídkovou cenou ve výši 250.000,-- Kč vč. DPH. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6419/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
a na základě čl. 14 odst. 5 Zadávacího řádu veřejných zakázek (výjimky ze směrnice zadavatele – 
přímé zadání) o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Vytvoření studie Svět dětí pro Centrální 
polytechnické dílny v Pardubicích" dodavateli Mgr.A. Miroslav Jakubčík, Líbeznice, IČO: 48968854, 
s nabídkovou cenou ve výši 250.000,-- Kč vč. DPH. 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/6420/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
a na základě čl. 14 odst. 5 Zadávacího řádu veřejných zakázek (výjimky ze směrnice zadavatele – 
přímé zadání) o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování návrhu právních a 
ekonomických kroků umožňujících optimalizaci využívání areálu závodiště v Pardubicích 
společností Dostihový spolek a.s., se sídlem Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 
48155110“ dodavateli Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o., Pardubice - Dražkovice, IČO: 
28782917, za cenu ve výši nejvýše 170.000,-- Kč bez DPH. 
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12 
Dohoda o postoupení práv a povinností z investorství 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6421/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření Dohody o postoupení práv a povinností z investorství v části díla „Terminál Univerzita“ - 
velkoplošný nápis „UNIVERZITA PARDUBICE“ vč. související nosné konstrukce a spodní stavby, mezi 
předávajícím investorem statutárním městem Pardubice a přebírajícím investorem Univerzitou 
Pardubice. 

13 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu OŽP-VZMR-2021-4: Ošetření památných stromů – třech jerlínů japonských 

na Wernerově nábřeží 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6422/2021               (pro 11, 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 OŽP-VZMR-2021-4 „ Ošetření památných stromů – třech jerlínů japonských na Wernerově 
nábřeží„  dodavateli – PAVOUCI s.r.o., Kostnická 510, 280 02 Kolín, IČO: 278 69 300, s nabídkovou 
cenou 45 800,- Kč bez DPH. 
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14 
Záležitosti komisí RmP 

 
Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí KP 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6423/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 

rezignaci pana Jaroslava Vondry na jeho členství v Komisi pro architekturu a urbanismus Rady 
města Pardubic (odborník s hlasovacím právem), podanou ke dni 31.07.2021. 

15 
Program XXXIV. zasedání ZmP dne 23.09.2021 

 
Zpravodaj: Radim jelínek, vedoucí KP 
 
Rozprava:  

- Předložený návrh programu ZmP byl upraven o návrhy členů RmP. Začátek zasedání byl 
stanoven na 15:00 hodin.  

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6424/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh programu XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic (dne 23.09.2021) včetně 
předkladatelů takto: 
 
1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
2. Revokace usnesení - pozemky 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
3. Převody a prodeje nemovitostí 
P: Stránský Dušan, zastupitel města Pardubic 
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4. Ukončení sbírky za účelem pomoci městysi Moravská Nová Ves 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
5. Akcionářské záležitosti RFP a.s. (navýšení základního kapitálu) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
6. Akcionářské záležitosti BK Pardubice a.s. (prodej akciového podílu, dodatek č. 1 Akcionářské 
smlouvy) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
7. Akcionářské záležitosti Pardubická plavební a.s. (pořízení 43,42 % akcií) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
8. IX. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - rozpočtová opatření 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
9. Vyhodnocení hospodaření statutárního města Pardubic za I. pololetí 2021 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
10. Finanční hospodaření města 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
11. Poskytnutí dotací a veřejnoprávní smlouvy z Programu podpory kultury 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
12. XIX. změna Územního plánu města Pardubice 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
13. Dotační smlouva Zimní sportovní park 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
 
14. Dukla sportovní 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
     Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
15. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
16. Dodatek zřizovací listiny ZŠ 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
17. Dotace a veřejnosprávní smlouvy z oblasti sportu 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
18. Diskuse 
 
Informativní zprávy: 

 
Změny rozpočtu města Pardubic v kompetenci RmP 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
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Plnění usnesení č. Z/1609/2020 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
Rekonstrukce mostu M 117 – nadjezd Kyjevská 
P. Charvát Martin, primátor města 
 
Revitalizace bytových domů Husova 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

16 
Zavedení elektronické stravenkové karty pro zaměstnance MmP a MpP 

 
Zpravodaj: Jiří Turek, vedoucí KT 
  

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6425/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výpověď Smlouvy č. C 100200020 ze dne 23.12.2002, ve znění jejího dodatku č. 1 z r. 2003 a 
dodatku č. 2 z r. 2010, uzavřené mezi statutárním městem Pardubice a obchodní společností 
Sodexo Pass Česká republika a.s. (původně: Sodexho Pass Česká Republika a.s.), se sídlem Praha 5 
– Smíchov, Radlická 2, PSČ 150 00, IČO: 61860476, o nákupu a užití poukázek Sodexo pro účely 
zaměstnanců Magistrátu města Pardubic a uvolněných členů Zastupitelstva města Pardubic, a to k 
31.12.2021 (s výpovědní dobou v délce 2 měsíců). Znění výpovědi je přílohou tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výpověď Smlouvy č. C 100400240 ze dne 1.3.2004 uzavřené mezi statutárním městem Pardubice a 
obchodní společností Sodexo Pass Česká republika a.s. (původně: Sodexho Pass Česká Republika 
a.s.), se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 2, PSČ 150 00, IČO: 61860476, o nákupu a užití 
poukázek „Gastropass“ pro účely zaměstnanců Městské policie Pardubice, a to k 31.12.2021 (s 
výpovědní dobou v délce 2 měsíců). Znění výpovědi je přílohou tohoto usnesení. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o poskytování správy benefitů a zákaznické a technické podpory 
prostřednictvím Benefity Café ze dne 8.10.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.12.2016, mezi 
statutárním městem Pardubice a obchodní společností Edenred CZ s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, 
Pernerova 691/42, PSČ 186 00, IČO: 24745391, na základě něhož bude rozšířen zaměstnanecký 
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benefitní systém Benefity Café o stravenkový modul sloužící k zajištění stravování zaměstnanců 
Magistrátu města Pardubic a uvolněných členů Zastupitelstva města Pardubic prostřednictvím 
digitální peněženky Ticket Restaurant® v rámci stávající Edenred Card, a to s účinností od 1.1.2022. 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování správy benefitů a zákaznické a technické podpory 
prostřednictvím Benefity Café ze dne 23.9.2016 mezi statutárním městem Pardubice a obchodní 
společností Edenred CZ s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Pernerova 691/42, PSČ 186 00, IČO: 
24745391, na základě něhož bude rozšířen zaměstnanecký benefitní systém Benefity Café o 
stravenkový modul sloužící k zajištění stravování zaměstnanců Městské policie Pardubice 
prostřednictvím digitální peněženky Ticket Restaurant® v rámci stávající Edenred Card, a to s 
účinností od 1.1.2022. 

V. Rada města Pardubic 
Ukládá 

doručit výpověď Smlouvy č. C 100200020 uzavřené dne 23.12.2002, ve znění jejích dodatků, a to v 
období od 1.10. do 31.10.2021 obchodní společnosti Sodexo Pass Česká republika a.s. (původně: 
Sodexho Pass Česká Republika a.s.), se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 2, PSČ 150 00, IČO: 
61860476, v souladu s bodem I. tohoto usnesení. 
Z: Michal Zitko, tajemník Magistrátu města Pardubic 
T: 31.10.2021 

VI. Rada města Pardubic 
Ukládá 

doručit výpověď Smlouvy č. C 100400240 uzavřené dne 1.3.2004, a to v období od 1.10. do 
31.10.2021 obchodní společnosti Sodexo Pass Česká republika a.s. (původně: Sodexho Pass Česká 
Republika a.s.), se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 2, PSČ 150 00, IČO: 61860476, v souladu s 
bodem II. tohoto usnesení. 
Z: Rostislav Hübl, ředitel Městské policie Pardubice  
T: 31.10.2021 

VII. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 2 Smlouvy o poskytování správy benefitů a zákaznické a technické podpory 
prostřednictvím Benefity Café ze dne 8.10.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.12.2016, mezi 
statutárním městem Pardubice a obchodní společností Edenred CZ s.r.o., dle bodu III. tohoto 
usnesení.  
Z: Michal Zitko, tajemník Magistrátu města Pardubic 
T: 31.12.2021 

VIII. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování správy benefitů a zákaznické a technické podpory 
prostřednictvím Benefity Café ze dne 23.9.2016 mezi statutárním městem Pardubice a obchodní 
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společností Edenred CZ s.r.o., dle bodu IV. tohoto usnesení.  
Z: Rostislav Hübl, ředitel Městské policie Pardubice  
T: 31.12.2021 

17 
Revokace usnesení a poskytnutí dotací z Programu podpory kultury 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Uvedl zprávu s tím, že návrh č. 003 není doporučen ke schválení 
 
 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6426/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotací z Programu podpory kultury subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou 
tohoto usnesení, a to ve výši uvedené ve sloupci "Navrhované prostředky v Kč". 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít  veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými v usnesení č. 1 bodu I.  
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31.12.2021 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6427/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na poskytnutí dotace z Programu podpory kultury subjektu Univerzita Pardubice, se sídlem: 
Studentská 95, 530 09 Pardubice, IČ: 00216275, na realizaci projektu "Tři dekády východočeské 
literární kultury (1990-2020): osobnosti a jejich příběhy" ve výši 53.800,- Kč. Dotace nebude 
poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury se 
subjektem Univerzita Pardubice, se sídlem: Studentská 95, 530 09 Pardubice, IČ: 00216275, na 
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realizaci projektu "Tři dekády východočeské literární kultury (1990-2020): osobnosti a jejich 
příběhy" ve výši 53.800,- Kč, která je přílohou tohoto usnesení. 

 
Návrh usnesení č. 003 nebyl přijat               (pro 1, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotací z Programu podpory kultury subjektům uvedeným v příloze návrhu tohoto 
usnesení. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6428/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury subjektu Pardubické festivaly z.s., se 
sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha, IČ: 08425434, na realizaci projektu "Nachmelené mlýny - 
Pardubický pivní festival" ve výši 15.000, - Kč.  Dotace bude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury se 
subjektem Pardubické festivaly z.s., se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha, IČ: 08425434, na 
realizaci projektu "Nachmelené mlýny - Pardubický pivní festival" ve výši 15.000, - Kč.   
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31.12.2021 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/6429/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

část usnesení Rady města Pardubic č. R/5372/2021 ze dne 15. 3. 2021, konkrétně řádek č. 15, 
přílohy č. 1, bodu I. citovaného usnesení, jímž byla schválena dotace ve výši 15.000 Kč z Programu 
podpory kultury žadateli Folklorní soubor Lipka Pardubice, z.s., na podporu projektu „Výroční 
koncert FS Lipka Pardubice“,  a to z důvodu předložení písemného sdělení žadatele o nerealizaci 
projektu v důsledku restriktivních opatření přijatých orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a 
jako prevence nebezpečí  vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2. Zároveň ruší povinnost 
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uloženou citovaným usnesením v bodu II., a to uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace. 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/6430/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

část usnesení Rady města Pardubic č. R/5372/2021 ze dne 15. 3. 2021, konkrétně řádek č. 17, 
přílohy č. 1, bodu I. citovaného usnesení, jímž byla schválena dotace ve výši 28.400 Kč z Programu 
podpory kultury žadateli Tatiana Kuranosova, na podporu projektu „Večer klasického baletu v 
Pardubicích“,  a to z důvodu předložení písemného sdělení žadatele o nerealizaci projektu z v 
důsledku restriktivních opatření přijatých orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a jako 
prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2.  Zároveň ruší povinnost uloženou 
citovaným usnesením v bodu II., a to uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace. 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/6431/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

část usnesení Rady města Pardubic č. R/5372/2021 ze dne 15. 3. 2021, konkrétně řádek č. 20, 
přílohy č. 1, bodu I. citovaného usnesení, jímž byla schválena dotace ve výši 39.400 Kč z Programu 
podpory kultury žadateli PM Stars Pardubice, z.s., na podporu projektu „Pardubice Cheer Open 
2021“,  a to z důvodu předložení písemného sdělení žadatele o nerealizaci projektu v důsledku 
restriktivních opatření přijatých orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a jako prevence 
nebezpečí  vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2. Zároveň ruší povinnost uloženou citovaným 
usnesením v bodu II., a to uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/6432/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

část usnesení Rady města Pardubic č. R/5372/2021 ze dne 15. 3. 2021, konkrétně řádek č. 22, 
přílohy č. 1, bodu I. citovaného usnesení, jímž byla schválena dotace ve výši 30.000 Kč z Programu 
podpory kultury žadateli WAMAK CZ s.r.o., na podporu projektu „Regionální ozvěny Febiofestu v 
Pardubicích“,  a to z důvodu předložení písemného sdělení žadatele o nerealizaci projektu v 
důsledku restriktivních opatření přijatých orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a jako 
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prevence nebezpečí  vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2. Zároveň ruší povinnost uloženou 
citovaným usnesením v bodu II., a to uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace. 

 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/6433/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

část usnesení Rady města Pardubic č. R/5372/2021 ze dne 15. 3. 2021, konkrétně řádek č. 29, 
přílohy č. 1, bodu I. citovaného usnesení, jímž byla schválena dotace ve výši 5.200 Kč z Programu 
podpory kultury žadateli Ruský domov, na podporu projektu „Velikonoční zvonkohra“,  a to z 
důvodu předložení písemného sdělení žadatele o nerealizaci projektu v důsledku restriktivních 
opatření přijatých orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí  vzniku a 
rozšíření onemocnění SARS CoV-2. Zároveň ruší povinnost uloženou citovaným usnesením v bodu 
II., a to uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. 

 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/6434/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

část usnesení Rady města Pardubic č. R/5372/2021 ze dne 15. 3. 2021, konkrétně řádek č. 37, 
přílohy č. 1, bodu I. citovaného usnesení, jímž byla schválena dotace ve výši 16.000 Kč z Programu 
podpory kultury žadateli DFS Perníček, z.s., na podporu projektu „MFF Strážnice“,  a to z důvodu 
předložení písemného sdělení žadatele o nerealizaci projektu v důsledku restriktivních opatření 
přijatých orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí  vzniku a rozšíření 
onemocnění SARS CoV-2. Zároveň ruší povinnost uloženou citovaným usnesením v bodu II., a to 
uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. 

18 
Změny v rejstříku škol a školských zařízení 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací  

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6435/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podání žádosti o zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině, jejíž činnost 
vykonává Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258, a to ze 134 na 145 žáků. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

podat žádost o zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině, jejíž činnost vykonává 
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258, Krajskému úřadu Pardubického kraje. 
T: 30. 9. 2021 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6436/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podání žádosti o výmaz místa poskytovaného vzdělávání Základní školy Pardubice-Polabiny, 
Družstevní 305, na jejím odloučeném pracovišti na adrese Erno Košťála 870, Studánka, 53012 
Pardubice z rejstříku škol a školských zařízení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

podat žádost o výmaz odloučeného pracoviště Základní školy Pardubice-Polabiny, Družstevní 305, 
na adrese Erno Košťála 870, Studánka, 53012 Pardubice z rejstříku škol a školských zařízení, 
Krajskému úřadu Pardubického kraje. 
T: 30. 9. 2021 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 

19 
Odpisové plány dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkových 

organizací ve školství 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6437/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Mateřskou školou Klubíčko 
Pardubice-Polabiny, Grusova 448, IČ: 70944849. Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6438/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Mateřskou školou Korálek 
Pardubice, Rumunská 90, IČ: 70941939. Odpisové plány jsou přílohami č. 1 a 2 tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6439/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou Pardubice, Staňkova 
128, IČ: 48161306. Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6440/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou Pardubice, 
Štefánikova 448, IČ: 48161047. Odpisové plány jsou přílohami č. 1 a 2 tohoto usnesení. 

20 
Zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6441/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podání žádosti o zvýšení nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole Doubek Pardubice-Svítkov a Lány 
na Důlku, a to ze 103 na 106 dětí. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

podat žádost o zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v Mateřské škole Doubek Pardubice-
Svítkov a Lány na Důlku, v rejstříku škol a školských zařízení Krajskému úřadu Pardubického kraje. 
 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 30.9.2021 

21 
Povolení výjimky z nejvyššího počtu ve třídě MŠ 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6442/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Kamarád Pardubice, Teplého 2100, a to v 
1., 2., 3., a 4. třídě na 26 dětí na dobu určitou od 1.9.2021 do 31.8.2022. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6443/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na 
Důlku, Miloslava Špinky 1350, Svítkov, 530 06  Pardubice, a to v 1., 2. a 3. třídě na 26 dětí, na dobu 
určitou od 1.9.2021 do 31.8.2022. 

22 
Výjimka z počtu žáků 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6444/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Povoluje 

výjimku z nejvyššího povoleného počtu žáků ve třídě IX. B. Základní školy Pardubice, Bratranců 
Veverkových 866 na 31 žáků, a to na školní rok 2021/2022. 

23 
Diskuse 

V rámci tohoto bodu nebyly vzneseny žádné diskusní příspěvky. 
 

 

Schůze byla ukončena ve 11:10 hodin 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………………… 
Martin Charvát 
primátor města Pardubic  

 
Ověřovatelé: 
 
 



  31 

 
 
 
 
 
…………………………………………….        
Jan  N a d r c h a l  
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………… 
Vladimír  M a r t i n e c        
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice 08.09.2021      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. KP 
Originál (30 stránek) zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou 
být na webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1.  
 


