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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic,  

které se konalo dne 24.09.2020 od 15:00 hodin  

ve Společenském sále budovy radnice, Pernštýnské nám. 1 

 

XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájil a řídil primátor města Pardubic Martin 
Charvát, který úvodem přivítal všechny přítomné.  
 
Z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na počátku jednání přítomno 30 členů. V průběhu 
zasedání se dostavili další 3 členové zastupitelstva města.  6 zastupitelů bylo omluveno. 
 
Zapisovatelkou byla jmenována Lucie Pavlová. 
 
Ověřovateli zápisu z minulého XXI. zasedání ZmP byli: 
 

- Matěj  S l a n a ř 
- Václav  S n o p e k 

   
Písemné připomínky nedošly. 
Zápis a usnesení ze XXI. zasedání zastupitelstva byly  s c h v á l e n y. 
 
 
Ověřovateli zápisu z XXII. zasedání zastupitelstva byli jmenováni: 
 

- Ondřej  K a r a s 
- Aleš  K l o s e 

 
 
Pracovní předsednictvo pro XXII. zasedání bylo navrženo a schváleno v tomto složení:  
(pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 
 

- Petr  K v a š    
- Jakub  R y c h t e c k ý 
- Jan  N a d r c h a l  
- Martin  Ch a r v á t  
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Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení: 
(pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 
 

- Tomáš  P e l i k á n 
- Jaroslav  M e n š í k 
- Vítězslav  Š t ě p á n e k 

 

 

 

I. 
Schválení programu jednání 

V pořadí projednávaných bodů byly navrženy následující změny: 

- Projednání zprávy č. 8 před zprávou č. 1 
- Projednání zprávy č. 31 před zprávou č. 24 
- Bod „Diskuse“ projednat v 18:00 hodin 

V programu byla navržena tato změna: 

- zařazení nové zprávy „Záštita MZe ČR 130. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou konaného 
dne 11. října 2020 na dostihovém závodišti v Pardubicích“ a její projednání pod bodem č. 33, 
bod „Diskuse“ projednat jako bod č. 34. 

 

Program XXII. zasedání ZmP byl schválen takto: 

(pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

2. Převody a prodeje nemovitostí 
P: Stránský Dušan, zastupitel města Pardubic 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
3. Podmínky pro poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného, pachtovného a plateb za umístění 
reklamních zařízení na pozemcích města 

P: Stránský Dušan, zastupitel města Pardubic 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

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

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

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
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5. Prodej nebytové jednotky č. 414/1, Sladkovského ul. 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Kudrnová Romana, odbor majetku a investic 
6. Prodej zbytkových nebytových jednotek 

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

Hrdá Bohuslava, odbor majetku a investic 
7. Dostihový spolek a.s. - žádost o prominutí části nájemného 

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

Šklíbová Edita, odbor majetku a investic 
8. Terminál JIH - postup a výstavba (zpráva projednána před zprávou č. 1) 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Dvořáčková Helena, zastupitelka města Pardubic 
Pelikán Tomáš, zastupitel města Pardubic 

Z: Dvořáčková Helena, zastupitel města Pardubic 
Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Kvaš Petr, náměstek primátora 
Šmejkal Zdeněk, manažer projektu 

9. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 
10. Dotační smlouva P-PINK 

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

11. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Hoffman Filip, odbor rozvoje a strategie 

12. Novela Statutu 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Kramář Petr, vedoucí odboru správních agend 

Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 
13. Odprodej použitých žulových obrub OP 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Bakajsa Vladimír, vedoucí odboru dopravy 

Bureš Pavel, odbor dopravy 
14. Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb,služby odstraňování vozidel 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Bakajsa Vladimír, vedoucí odboru dopravy 

Bureš Pavel, odbor dopravy 
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15. Schválení XX. změny Územního plánu města Pardubice 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Rajtrová Helena, odbor hlavního architekta 

Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 
16. Schválení XXI. změny Územního plánu města Pardubice a I. změny územního plánu obce 
Hostovice 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Rajtrová Helena, odbor hlavního architekta 

Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 
17. IX. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
18. Problematika Dostihový spolek a. s. (nová akcionářská smlouva, zvýšení ZK) 

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

19. Problematika EBA a. s. (aktualizace využití ZK) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

20. Revokace usnesení č. Z/107/2015 (plnění usnesení č. Z/1409/2020) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

21. Nabídka odkupu akcií ve VAK Pce a.s. 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

22. Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za I. pololetí 2020 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
23. Finanční hospodaření města ve vazbě na epidemiologickou situaci II. 

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

Dvořáková Petra, odbor ekonomický 
Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

24. 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 
25. Smlouvy o poskytnutí dotace - Městská památková rezervace 

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

26. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
27. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice a Pravidla pro 
poskytování dotací z Programu podpory Pardubičtí tahouni pro období 2021 - 2023 

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

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 

28. Dotace a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality a 
zvyšování bezpečnosti 

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

Stránská Michaela, odbor sociálních věcí 
29. Zřizovací listiny základních škol 

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

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
30. Revokace usnesení a dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Šnejdrová Petra, odbor školství, kultury a sportu 
Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 
Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 

31. Příprava změn ve strartegii řízení a údržby města vedoucí k provozním úsporám (zpráva 
projednána před zprávou č. 24) 

P: Brendl František, zastupitel města Pardubic 
Z: Brendl František, zastupitel města Pardubic 

32. Smlouva o spolupráci s městem Holice a městem Přelouč - COVID 19 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

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

Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 
33. Záštita MZe ČR 130. ročníku Velké pardubické se Slavia pojišťovnou konaného dne 11. října 
2020 na dostihovém závodišti v Pardubicích 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
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34. Diskuse (projednána v 18:00 hodin) 
 
Informativní zprávy: 
 
Plnění usnesení č. Z/107/2015 

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

Stav pořizování územního plánu, změn územního plánu a územně plánovacích podkladů 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 

Rajtrová Helena, odbor hlavního architekta 
Výroční zpráva Nadace pro rozvoj města Pardubic za rok 2019 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Čáň Jiří, správce Nadace pro rozvoj města Pardubic 

Informace k akcionářským záležitostem HC DYNAMO PARDUBICE a.s. 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

 
Na stůl členové zastupitelstva města obdrželi: 

- Aktualizovanou přílohu č. 3 (provozně ekonomický model) ke zprávě č. 8 „Terminál JIH – 
postup a výstavba“ 

- Novou informativní zprávu „Informace k akcionářským záležitostem HC DYNAMO PARDUBICE 
a.s.“ 

 
 

II. 
Projednávané body dle schváleného programu  

1 
Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Petr Klimpl 
Martin Charvát 
Tomáš Pelikán 
Jakub Kutílek 
Ondřej Karas – požádal o aktualizované informace k přípravě města na probíhající epidemiologickou 
situaci 
Petr Kvaš 
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Jan Nadrchal 
Ivana Böhmová 
Jakub Rychtecký 
František Brendl 
Jan Hrabal 
Jiří Lejhanec 
Milan Košař 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1494/2020               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
zprávu o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od posledního zasedání 
Zastupitelstva města Pardubic. 

 

2 
Převody a prodeje nemovitostí 

 
Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise pro pozemky a reklamu 

- uvedl doporučující stanovisko rady města k návrhu č. 26 a požádal o jeho samostatné 
hlasování 

 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Ondřej Karas 
Dušan Stránský  
František Brendl – požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 3 
Jiří Lejhanec – požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 6 
Aleš Uchytil, právní oddělení kanceláře tajemníka 
Karel Haas 
Jakub Kutílek – požádal o samostatné hlasování k odstavcům I + III a II + IV návrhu č. 20 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1495/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p. p. č. 199/1 o výměře 35 m2 (dle geometrického plánu č. 
815-183/2019 nově vzniklý pozemek označený jako p.p.č. 199/26) v k. ú. Nemošice z vlastnictví 
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statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2357/12/19 ze dne 29. 3. 2019 ve výši 1.200,- 
Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p. p. č. 199/1 o výměře 35 m2 (dle 
geometrického plánu č. 815-183/2019 nově vzniklý pozemek označený jako p.p.č. 199/26) v k. ú. 
Nemošice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1496/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 52/64 o výměře 16 m2, p.p.č. 456/51 o výměře 
303 m2, p.p.č. 539/41 o výměře 37 m2, vše v k.ú. Pardubičky, z vlastnictví statutárního města 
Pardubice do vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, 
Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro 
Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 
Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemků označených jako p.p.č. 52/64 o výměře 16 m2, 
p.p.č. 456/51 o výměře 303 m2, p.p.č. 539/41 o výměře 37 m2, vše v k.ú. Pardubičky, z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, s právem 
hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, IČO 
00085031. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1497/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 137/4 o výměře 23 m2 a části pozemku označeného jako 
p.p.č. 131/29 o výměře cca 86 m2, vše v k.ú. Trnová z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým 
posudkem č. 1045-51/20 ze dne 23.8.2020 ve výši 600,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky budou 
spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna 
výměra výše uvedené části pozemku, žadateli. 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 137/4 o výměře 23 m2 a části 
pozemku označeného jako p.p.č. 131/29 o výměře cca 86 m2, vše v k.ú. Trnová z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/1498/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1295/1 o výměře cca 59 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu v čase a 
místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 20/595/19 ze dne 27. 3. 2019 ve výši 800,- 
Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení 
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1295/1 o výměře cca 59 m2 
v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 
 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/1499/2020               (pro 28, poti 0, zdrž. 2, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uznání vlastnického práva statutárním městem Pardubice k pozemku označenému jako p.p.č. 
2774/59 o výměře 3.504 m2 v k.ú. Pardubice ve prospěch České republiky s právem hospodařit s 
majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 
Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové. 
Souhlasné prohlášení bude uzavřeno po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se 
společností Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 601086631, na předmětný pozemek a po 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Pardubice jako vlastníka 
mostu a komunikace, po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
V souhlasném prohlášení bude ustanovení o závazku dodržení dotačních podmínek, tj, 
udržitelnosti projektu parku na Špici a ustanovení o přechodu práv a povinností z nájemní smlouvy 
uzavřené na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2774/59 o výměře 70 m2 v k.ú. Pardubice 
se společností EKOSAN servis s.r.o.,  IČO 27505936. 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva statutárním městem Pardubice k 
pozemku označenému jako p.p.č. 2774/59 o výměře 3.504 m2 v k.ú. Pardubice ve prospěch České 
republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/1500/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2664/5 o výměře cca 7 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Římskokatolické farnosti – arciděkanství 
Pardubice, IČO 42939534, se sídlem Kostelní 92, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, za kupní 
cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 27/673/20 ze dne 8. 7. 2020 ve 
výši 3.200,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po 
doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, 
žadatelem. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2664/5 o výměře cca 7 m2 v 
k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Římskokatolické farnosti – 
arciděkanství Pardubice, IČO 42939534. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/1501/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení pozemku označeného jako p.p.č.  3179/1 o výměře 547 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2733/15/2019 ze dne 29. 8.2019 ve výši 890,- Kč/m2. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č.  3179/1 o výměře 547 m2 v 
k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
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Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. Z/1502/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
záměr odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 1778/126 o výměře cca 55 m2, pozemku 
označeného jako st.p.č. 5530/1 o výměře 90 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, doprava, 
pozemků označených jako p.p.č.1778/67 o výměře 399 m2, p.p.č. 3000/39 o výměře 46 m2, p.p.č. 
1778/125 o výměře 67 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., IČO 
70994226, se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 11015, do vlastnictví statutárního 
města Pardubice. Odkoupení předmětných pozemků bude po realizaci stavby „Multimodální uzel 
veřejné dopravy v Pardubicích – Terminál B“ předloženo s kupní cenou a geometrickým zaměření 
do Rady města Pardubic a Zastupitelstva města Pardubic. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
předložit Radě města Pardubic a Zastupitelstvu města Pardubic k projednání odkoupení části 
pozemku označeného jako p.p.č. 1778/126 o výměře cca 55 m2, pozemku označeného jako st.p.č. 
5530/1 o výměře 90 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, doprava, pozemků označených jako 
p.p.č.1778/67 o výměře 399 m2, p.p.č. 3000/39 o výměře 46 m2, p.p.č. 1778/125 o výměře 67 m2, 
vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., IČO 70994226, s uvedením kupní 
ceny a geometrickým zaměřením, a to po realizaci stavby „Multimodální uzel veřejné dopravy v 
Pardubicích – Terminál B“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. Z/1503/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 456/50 o výměře 17 m2, p.p.č. 539/39 o 
výměře 186 m2, p.p.č. 539/40 o výměře 443 m2, vše v k.ú. Pardubičky, z vlastnictví Pardubického 
kraje, IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 
Pardubice, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic 
Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemků označených jako p.p.č. 456/50 o výměře 17 m2, 
p.p.č. 539/39 o výměře 186 m2, p.p.č. 539/40 o výměře 443 m2, vše v k.ú. Pardubičky, z vlastnictví 
Pardubického kraje, IČO 70892822, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu 
a údržbu silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
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Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. Z/1504/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/5 pozemku označeného jako p.p.č. 619 o celkové 
výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města 
Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1971/8/2018 
ze dne 13. 5. 2018 ve výši 670,- Kč/m2. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/10 pozemku označeného jako p.p.č. 619 o celkové 
výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města 
Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1971/8/2018 
ze dne 13. 5. 2018 ve výši 670,- Kč/m2. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/100 pozemku označeného jako p.p.č. 619 o 
celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního 
města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 
1971/8/2018 ze dne 13. 5. 2018 ve výši 670,- Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena po výmazu 
zástavního práva váznoucího na předmětném pozemku. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/5 pozemku označeného jako p.p.č. 619 o celkové 
výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z vlastnictví společnosti Kulant cz s.r.o., IČO 25293494, se sídlem 
Plemenářský podnik 425, Nemošice, 530 03 Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice 
za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1971/8/2018 ze dne 13. 
5. 2018 ve výši 670,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH. 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/40 pozemku označeného jako p.p.č. 619 o celkové 
výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města 
Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1971/8/2018 
ze dne 13. 5. 2018 ve výši 670,- Kč/m2. 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 15/100 pozemku označeného jako p.p.č. 619 o 
celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým 
posudkem č. 1971/8/2018 ze dne 13. 5. 2018 ve výši 670,- Kč/m2. 
VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/5 pozemku označeného jako p.p.č. 619 o celkové 
výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z vlastnictví společnosti PLEMKO s.r.o., IČO 42937337, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem č. 1971/8/2018 ze dne 13. 5. 2018 ve výši 670,- Kč/m2 + DPH v případě, že 
pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/20 pozemku označeného jako p.p.č. 619 o celkové 
výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice za 
kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1971/8/2018 ze dne 13. 5. 
2018 ve výši 670,- Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního práva váznoucího 
na předmětném pozemku. 
IX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/40 pozemku označeného jako p.p.č. 619 o celkové 
výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města 
Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1971/8/2018 
ze dne 13. 5. 2018 ve výši 670,- Kč/m2. 
X. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/5 pozemku označeného 
jako p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
XI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/10 pozemku 
označeného jako p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
XII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/100 pozemku 
označeného jako p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
XIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/5 pozemku označeného 
jako p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z vlastnictví společnosti Kulant cz s.r.o., 
IČO 25293494, se sídlem Plemenářský podnik 425, Nemošice, 530 03 Pardubice, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
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XIV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/40 pozemku 
označeného jako p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z 
vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
XV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 15/100 pozemku 
označeného jako p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z 
vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
XVI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/5 pozemku označeného 
jako p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z vlastnictví společnosti PLEMKO s.r.o., 
IČO 42937337, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
XVII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/20 pozemku 
označeného jako p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice XXXXXXXXXXXXX, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
XVIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/40 pozemku 
označeného jako p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. Z/1505/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení části pozemku označeného jako st.p.č. 1795/1 o výměře cca 202 m2, jehož součástí je 
část stavby bez čp/če, prům.obj. a část pozemku označeného jako p.p.č. 2054/9 o výměře cca 4 m2, 
vše v k. ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti enteria a.s., IČO 27537790, se sídlem Jiráskova 169, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu dle 
znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 3914-54/2019 ze dne 14.10.2019 ve výši 6.022,80 Kč/m2. 
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Kupní smlouva bude uzavřena po přidělení finančních prostředků v rozpočtu města. Kupní smlouva 
bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu 
stavebního úřadu stavby „Modernizace železničního uzlu Pardubice - Lávka pro pěší v ŽST 
Pardubice hl. n.“, a to za podmínky, že odkup části pozemku označeného jako st.p.č. 1795/1 o 
výměře cca 202 m2, jehož součástí je část stavby bez čp/če, prům.obj. a části pozemku označeného 
jako p.p.č. 2054/9 o výměře cca 4 m2, vše v k. ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti enteria a.s., 
IČO 27537790, se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice, nebude dříve realizován v rámci investiční akce statutárního města 
Pardubice - stavba  “Terminál JIH, Pardubice - Vápenka“. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení části pozemku označeného jako st.p.č. 1795/1 o výměře cca 
202 m2, jehož součástí je část stavby bez čp/če, prům.obj. a část pozemku označeného jako p.p.č. 
2054/9 o výměře cca 4 m2, vše v k. ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti enteria a.s., IČO 
27537790, se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, do vlastnictví statutárního 
města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. Z/1506/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
darování části pozemku označeného jako p.p.č. 341/11 o výměře 329 m2 (dle geometrického plánu 
č. 604-183/2016 p.p.č. 341/25) v k.ú. Černá za Bory, z vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, 
se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, s právem 
hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, IČO 
00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít darovací smlouvu na darování části pozemku označeného jako p.p.č. 341/11 o výměře 329 
m2 (dle geometrického plánu č. 604-183/2016 p.p.č. 341/25) v k.ú. Černá za Bory, z vlastnictví 
Pardubického kraje, IČO 70892822, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu 
a údržbu silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. Z/1507/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 2027/10000 vzhledem k celku pozemků označených 
jako st.p.č. 5363/1 o výměře 277 m2, st.p.č. 5365/2 o výměře 116 m2, vše v k.ú. Pardubice, z 
podílového vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za cenu dle znaleckého posudku č. 432/08/2017 ze dne 
30. 8. 2017 ve výši 172.295,- Kč  (2.162,85 Kč/m2) s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za 
vedlejšího účastenství Společenství vlastníků jednotek domu Ke Kamenci čp. 1312 a Wintrova II čp. 
1313, 1314, Pardubice, IČO 26008165, a k zaplacení kupní ceny se zaváže tento vedlejší účastník. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 2027/10000 vzhledem k 
celku pozemků označených jako st.p.č. 5363/1 o výměře 277 m2, st.p.č. 5365/2 o výměře 116 m2, 
vše v k.ú. Pardubice, z podílového vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. Z/1508/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
bezúplatný převod částí pozemků označených jako p.p.č. 38/28 o výměře 10 m2, p.p.č. 38/100 o 
výměře 15 m2 k.ú. Nové Jesenčany, z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města 
Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu částí pozemků označených jako p.p.č. 38/28 o výměře 10 
m2, p.p.č. 38/100 o výměře 15 m2 k.ú. Nové Jesenčany, z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do 
vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. Z/1509/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
darování části pozemku označeného jako p.p.č. 111/24 o výměře cca 3.660 m2 v k.ú. Ohrazenice 
včetně vybudované technické infrastruktury umístěné na  částech p.p.č. 111/24 o výměře cca 1.243 
m2 (sadové úpravy a zeleň - na výkrese vyznačeno zelenou barvou), p.p.č. 111/24 o výměře cca 209 
m2 (parkoviště – na výkrese vyznačeno růžovou barvou),p.p.č. 111/24 o výměře cca 1.547 m2 
(komunikace – na výkrese vyznačeno modrou barvou), p.p.č. 111/24 o výměře cca 661 m2 
(chodníky – na výkrese vyznačeno šedou barvou) z vlastnictví  společnosti Nové Ohrazenice II s.r.o., 
IČO 08296022, se sídlem č.p. 166, 290 01 Choťánky do vlastnictví statutárního města Pardubice,  a 
to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu  na výše uvedenou technickou 
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infrastrukturu a po doložení protokolů o převzetí technické infrastruktury do správy příslušných 
správců. Výměra předmětné části bude upřesněna geometrickým plánem doloženým společností. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
darování části pozemku označeného jako p.p.č. 111/25 o výměře cca 1.187 m2 v k.ú. Ohrazenice 
včetně vybudované technické infrastruktury na částech p.p.č. 111/25 o výměře cca 751 m2 (sadové 
úpravy a zeleň - na výkrese vyznačeno zelenou barvou), p.p.č. 111/25 o výměře cca 118 m2 
(parkoviště – na výkrese vyznačeno růžovou barvou), p.p.č. 111/25 o výměře cca 318 m2 (chodníky 
– na výkrese vyznačeno šedou barvou)  z vlastnictví společnosti Nové Ohrazenice s.r.o., IČO 
02387930, se sídlem č.p. 166, 290 01 Choťánky do vlastnictví statutárního města Pardubice,  a to po 
vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedenou technickou 
infrastrukturu a po doložení protokolů o převzetí technické infrastruktury do správy příslušných 
správců. Výměra předmětné části bude upřesněna geometrickým plánem doloženým společností. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
darování pozemku označeného jako p.p.č. 134/23 o výměře 67 m2 v k.ú. Ohrazenice, včetně 
vybudované technické infrastruktury (přístupová komunikace k bytovým domům) z vlastnictví 
Nové Ohrazenice I s.r.o., IČO 06059155, se sídlem č.p. 166, 290 01 Choťánky do vlastnictví 
statutárního města Pardubice, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu 
na výše uvedenou technickou infrastrukturu a po doložení protokolu o převzetí technické 
infrastruktury do správy příslušného správce. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít darovací smlouvu na darování části pozemku označeného jako p.p.č. 111/24 o výměře cca 
3.660 m2 v k.ú. Ohrazenice včetně vybudované technické infrastruktury umístěné na  částech p.p.č. 
111/24 o výměře cca 1.243 m2 (sadové úpravy a zeleň - na výkrese vyznačeno zelenou barvou), 
p.p.č. 111/24 o výměře cca 209 m2 (parkoviště – na výkrese vyznačeno růžovou barvou),p.p.č. 
111/24 o výměře cca 1.547 m2 (komunikace – na výkrese vyznačeno modrou barvou), p.p.č. 
111/24 o výměře cca 661 m2 (chodníky – na výkrese vyznačeno šedou barvou) z 
vlastnictví  společnosti Nové Ohrazenice II s.r.o., IČO 08296022, do vlastnictví statutárního města 
Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít darovací smlouvu na darování části pozemku označeného jako p.p.č. 111/25 o výměře cca 
1.187 m2 v k.ú. Ohrazenice včetně vybudované technické infrastruktury na částech p.p.č. 111/25 o 
výměře cca 751 m2 (sadové úpravy a zeleň - na výkrese vyznačeno zelenou barvou), p.p.č. 111/25 o 
výměře cca 118 m2 (parkoviště – na výkrese vyznačeno růžovou barvou), p.p.č. 111/25 o výměře 
cca 318 m2 (chodníky – na výkrese vyznačeno šedou barvou)  z vlastnictví společnosti Nové 
Ohrazenice s.r.o., IČO 02387930, se sídlem č.p. 166, 290 01 Choťánky do vlastnictví statutárního 
města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít darovací smlouvu na darování pozemku označeného jako p.p.č. 134/23 o výměře 67 m2 v 
k.ú. Ohrazenice, včetně vybudované technické infrastruktury (přístupová komunikace k bytovým 
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domům) z vlastnictví Nové Ohrazenice I s.r.o., IČO 06059155, se sídlem č.p. 166, 290 01 Choťánky 
do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. Z/1510/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 782/53 o výměře 113 m2 v k.ú. Staré Čívice, z 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu v čase a 
místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 498_25_2020 ze dne 13. 8. 2020 ve výši 900,-
Kč/m2. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 782/53 o výměře 113 m2 v 
k.ú. Staré Čívice, z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. Z/1511/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 4211 o výměře 71 m2, p.p.č. 717/40 o výměře 185 m2, 
vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice, za 
kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1016-22/20 ze dne 9. 3. 
2020 u pozemku označeného jako p.p.č. 717/40 k.ú. Pardubice ve výši 700,-Kč/m2 a stanovenou 
znaleckým posudkem č. 1017-23/20 ze dne 9. 3. 2020 u pozemku označeného jako p.p.č. 4211 v 
k.ú. Pardubice ve výši 4.000,-Kč/m2. 
Kupní smlouva bude uzavřena po přidělení finančních prostředků v rozpočtu města. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 4211 o výměře 71 m2, p.p.č. 
717/40 o výměře 185 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. Z/1512/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č.  742/13 o výměře cca 68 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a 
místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1043-49/20 ze dne 10. 8. 2020 ve výši 700,- 
Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení 
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. 
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.400,- Kč uhrazené statutárním 
městem Pardubice za znalecký posudek. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 3199 o výměře cca 48 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a 
místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1054-60/20 ze dne 18. 8. 2020 ve výši 700,-
Kč/m2. 
Výměra výše uvedené části pozemku bude upřesněna geometrickým plánem. Kupní smlouva bude 
uzavřena po výmazu předkupního práva váznoucího na předmětnou část ve prospěch České 
republiky. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č.  742/13 o výměře cca 68 m2 
v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 3199 o výměře cca 48 
m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. Z/1513/2020               (odst. I, III - pro 28, proti 0, zdrž. 2, nehl. 2; odst. II, IV - pro 
23, proti 5, zdrž. 2, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 2047/7 o výměře 93 m2 v k.ú. Pardubice, z vlastnictví 
společnosti enteria a.s., IČO 27537790, se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu v čase a místě obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem č. 33/679/20 ze dne 8.9.2020 ve výši 2.900,-Kč/m2 + DPH v 
případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2605/59 o výměře cca 540 m2 v k.ú. Pardubice a 
dlážděné plochy o výměře cca 300 m2 umístěné na předmětné části pozemku, z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti enteria a.s., IČO 27537790, se sídlem 
Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní ceny v čase a místě obvyklé stanovené 
znaleckým posudkem č. 33/679/20 ze dne 8.9.2020 ve výši 2.900,-Kč/m2 u části pozemku 
označeného jako p.p.č. 2605/59 o výměře cca 540 m2 v k.ú. Pardubice a znaleckým posudkem č. 
34/680/20 ze dne 11.9.2020 ve výši 900,-Kč/m2 u dlážděné plochy o výměře cca 300 m2 umístěné 
na předmětné části pozemku. Ke kupním cenám bude přičtena DPH, pokud pozemek případně 
dlážděná plocha budou spadat do režimu podléhajícímu DPH.  
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckých posudků č. 33/679/20 ve výši 1.750,-Kč a č. 
34/680/20 ve výši 6.000,-Kč uhrazené statutárním městem Pardubice. 
Výměry části pozemku a dlážděné plochy budou upřesněny geometrickým plánem doloženým 
žadatelem.  
Kupní smlouva bude uzavřena po zřízení věcného břemene se společností Vodovody a kanalizace 
Pardubice a.s., IČO 60108631, na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této 
smlouvy do katastru nemovitostí. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 2047/7 o výměře 93 m2 v 
k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti enteria a.s., IČO 27537790, do vlastnictví statutárního 
města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2605/59 o výměře cca 540 
m2 v k.ú. Pardubice včetně dlážděné plochy o výměře 300 m2 umístěné na předmětném pozemku, 
z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti enteria a.s., IČO 27537790. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. Z/1514/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
směnu části pozemku označeného jako p.p.č. 3657/10 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Pardubice ve 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za část pozemku označeného jako p.p.č. 3657/7 o výměře cca 100 m2 v 
k.ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice bez finančního vyrovnání. Výměry částí 
pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít směnnou smlouvu na směnu části pozemku označeného jako p.p.č. 3657/10 o výměře cca 
100 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za část pozemku označeného jako p.p.č. 
3657/7 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice. 
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. Z/1515/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. ZM/202/2007 z důvodu dlouhodobé absence činností na předmětném pozemku 
směřujících k naplnění podmínky prodeje. 
 
 
Číslo návrhu: 026 
Přijaté usnesení č. Z/1516/2020               (pro 25, proti 4, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemků označených jako p.p.č. 1070/16 o výměře 5 m2, p.p.č. 1070/24 o výměře 159 m2, 
vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX,  za 
kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 30/676/20 ze dne 25. 8. 
2020 ve výši 380,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, 
po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, 
žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 3.500,- Kč uhrazené 
statutárním městem Pardubice za znalecký posudek. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 1070/16 o výměře 5 m2, p.p.č. 
1070/24 o výměře 159 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 003 byl stažen                

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemků označených jako p.p.č. 539/15 o výměře 2.439 m2, p.p.č. 539/17 o výměře 1.477 
m2, p.p.č. 539/18 o výměře 1.642 m2, p.p.č. 539/19 o výměře 1.860 m2, p.p.č. 539/24 o výměře 
1.360 m2, p.p.č. 539/22 o výměře 1.770 m2, p.p.č. 539/21 o výměře 1.770 m2, p.p.č. 104 o výměře 
121 m2, vše v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 
19/665/20 ze dne 8.6.2020 ve výši 75,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu 
podléhajícímu DPH. 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 539/15 o výměře 2.439 m2, p.p.č. 
539/17 o výměře 1.477 m2, p.p.č. 539/18 o výměře 1.642 m2, p.p.č. 539/19 o výměře 1.860 m2, 
p.p.č. 539/24 o výměře 1.360 m2, p.p.č. 539/22 o výměře 1.770 m2, p.p.č. 539/21 o výměře 1.770 
m2, p.p.č. 104 o výměře 121 m2, vše v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 023 nebyl přijat               (pro 1, proti 29, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
stávající text uvedený v usnesení č. ZM/202/2007 týkajícího se prodeje pozemku označeného jako 
st.p.č. 878 o výměře 350 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX ve znění " po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na vnitroblok s 
komerčními prostory, byty a kancelářemi včetně parkovacích ploch, které budou vybudovány i na 
pozemcích žadatelů" bez náhrady. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
 
 
Návrh usnesení č. 024 nebyl přijat               (pro 1, proti 29, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemku označeného jako st.p.č. 878 o výměře 350 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti T&P Project s.r.o., IČO 27526411, se sídlem 
Na Parohách 920, Svítkov, 530 06 Pardubice, za kupní cenu navrženou žadatelem ve výši 2.000,- 
Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako st.p.č. 878 o výměře 350 m2 v k.ú. 
Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti T&P Project s.r.o., IČO 
27526411. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 025 nebyl přijat               (pro 1, proti 29, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 70/20 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Ohrazenice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti ParkStav s.r.o., IČO 08964700, se 
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sídlem Jozefa Gabčíka 350, Trnová, 530 09 Pardubice, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem 
na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem 
Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po 
doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, 
žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 70/20 o výměře cca 35 m2 v 
k.ú. Ohrazenice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti ParkStav s.r.o., 
IČO 08964700. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 027 nebyl přijat               (pro 1, proti 29, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 5162/27 o výměře 548 m2, části pozemku označeného jako 
p.p.č. 3615/2 o výměře cca 1.668 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice 
do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX,  
za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným 
znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude 
spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna 
výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého 
posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 5162/27 o výměře 548 m2, části 
pozemku označeného jako p.p.č. 3615/2 o výměře cca 1.668 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 028 nebyl přijat               (pro 1, proti 29, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2774/59 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví  společnosti EKOSAN servis s.r.o., IČO 
27505936, se sídlem Fortenská 43, Chrudim I, 537 01 Chrudim, za kupní cenu určenou znaleckým 
posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části 
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pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2774/59 o výměře cca 70 m2 
v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví  společnosti EKOSAN servis 
s.r.o., IČO 27505936. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 029 nebyl přijat               (pro 1, proti 29, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 70/17 o výměře 54 m2 v k.ú. Ohrazenice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým 
posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části 
pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 70/17 o výměře 54 m2 v k.ú. 
Ohrazenice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 030 nebyl přijat               (pro 1, proti 29, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 70/17 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Ohrazenice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 
části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 70/17 o výměře cca 300 m2 v 
k.ú. Ohrazenice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX. 
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 031 nebyl přijat               (pro 1, proti 29, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 4313/1 o výměře cca 160 m2, p.p.č. 3528/11 o výměře 
cca 530 m2, v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX,  
za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným 
znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude 
spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna 
výměra výše uvedených částí pozemků, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého 
posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 4313/1 o výměře cca 160 m2, 
p.p.č. 3528/11 o výměře cca 530 m2, v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 031 nebyl přijat               (pro 1, proti 29, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 4313/1 o výměře cca 160 m2, p.p.č. 3528/11 o výměře 
cca 530 m2, v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví  Petra Čáslavy, 
nar. 3. 9. 1979, trvale bytem Na Labišti 534, Pardubice,  
za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným 
znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude 
spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna 
výměra výše uvedených částí pozemků, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého 
posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 4313/1 o výměře cca 160 m2, 
p.p.č. 3528/11 o výměře cca 530 m2, v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví  Petra Čáslavy, nar. 3. 9. 1979, trvale bytem Na Labišti 534, Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
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Návrh usnesení č. 032 nebyl přijat               (pro 1, proti 29, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako st.p.č. 9403 o výměře cca 135 m2, jejíž součástí je část stavby 
bez čp/če, jiná stavba, pozemků označených jako st.p.č. 3515/18 o výměře 984 m2, jejíž součástí je 
stavba bez čp/če, garáž, st.p.č. 3515/15 o výměře 733 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná 
stavba, st.p.č. 3515/16 o výměře 1.060 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, garáž, st.p.č. 3515/17 o 
výměře 1.194 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, garáž, st.p.č. 3515/19 o výměře 44 m2, jejíž 
součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, st.p.č. 3515/22 o výměře 1.189 m2, jejíž součástí je stavba 
č.p. 1823, jiná stavba, st.p.č. 3515/11 o výměře 85 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, 
st.p.č. 9396 o výměře 119 m2, jejíž součástí je  stavba bez čp/če, jiná stavba, st.p.č. 9425 o výměře 37 
m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, p.p.č. 5031 o výměře 290 m2, části pozemků 
označených jako p.p.č. 5037 o výměře cca 938 m2, p.p.č. 4074/1 o výměře cca 42.414 m2, p.p.č. 
4074/2 o výměře cca2.980 m2, p.p.č. 988/12 o výměře cca 2.940 m2, vše v k.ú. Pardubice, z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti S T A K O společnost s ručením 
omezeným, IČO 42228468, se sídlem Bieblova 782/7, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, za 
kupní cenu navrženou žadatelem ve výši 30.000.000,-Kč včetně DPH, po doložení geometrického 
plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, žadatelem.  
Kupní smlouva bude uzavřena po vypořádání s právy 3. osob, kterými jsou pozemky dotčeny, a po 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, na 
pozemky označené jako p.p.č. 988/12, p.p.č.4074/1, p.p.č.4074/2, p.p.č.3515/11, p.p.č.3515/15, 
p.p.č.3515/16, p.p.č.3515/17, p.p.č.3515/18, p.p.č.3515/22 vše v k.ú. Pardubice a po vkladu práv 
vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako st.p.č. 9403 o výměře cca 135 m2, 
jejíž součástí je část stavby bez čp/če, jiná stavba, pozemků označených jako st.p.č. 3515/18 o výměře 
984 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, garáž, st.p.č. 3515/15 o výměře 733 m2, jejíž součástí je 
stavba bez čp/če, jiná stavba, st.p.č. 3515/16 o výměře 1.060 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, 
garáž, st.p.č. 3515/17 o výměře 1.194 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, garáž, st.p.č. 3515/19 o 
výměře 44 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, st.p.č. 3515/22 o výměře 1.189 m2, jejíž 
součástí je stavba č.p. 1823, jiná stavba, st.p.č. 3515/11 o výměře 85 m2, jejíž součástí je stavba bez 
čp/če, jiná stavba, st.p.č. 9396 o výměře 119 m2, jejíž součástí je  stavba bez čp/če, jiná stavba, st.p.č. 
9425 o výměře 37 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, p.p.č. 5031 o výměře 290 m2, 
části pozemků označených jako p.p.č. 5037 o výměře cca 938 m2, p.p.č. 4074/1 o výměře cca 42.414 
m2, p.p.č. 4074/2 o výměře cca2.980 m2, p.p.č. 988/12 o výměře cca 2.940 m2, vše v k.ú. Pardubice, 
z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti S T A K O společnost s ručením 
omezeným, IČO 42228468. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
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Návrh usnesení č. 033 nebyl přijat               (pro 1, proti 29, zdrž. 0, nehl. 2) 
 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemků označených jako p.p.č. 37/1 o výměře 415 m2, p.p.č. 37/9 o výměře 168 m2, vše v 
k.ú. Drozdice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu 
určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem 
schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do 
režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 37/1 o výměře 415 m2, p.p.č. 37/9 
o výměře 168 m2, vše v k.ú. Drozdice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 034 nebyl přijat               (pro 1, proti 29, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemku označeného jako st.p.č. 7320 o výměře 361 m2, částí pozemků označených jako 
p.p.č. 232/1 o výměře cca 688 m2, p.p.č. 2787/3 v výměře cca 56 m2, vše v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Origabow Capital, a.s., IČO 
07367848, se sídlem Masarykovo náměstí 1544, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní cenu 
určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem 
schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat 
do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra 
výše uvedených částí pozemků, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého 
posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.  
V kupní smlouvě bude zakotveno: 
- ustanovení o přechodu práv a povinností, které vyplynou ze smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035,  na část pozemku 
označeného jako p.p.č. 2787/3 v k.ú. Pardubice, za podmínky, že souhlas s přechodem práv a 
povinností bude udělen ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene nebo udělen 
společností ČEZ Distribuce, a. s., před uzavřením kupní smlouvy,  
- ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o 
telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na pozemcích ve vlastnictví statutárního 
města Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětné pozemky a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy 
do katastru nemovitostí. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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prodej pozemku označeného jako st.p.č. 7320 o výměře 361 m2, k.ú. Pardubice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Origabow Capital, a.s., IČO 07367848, se 
sídlem Masarykovo náměstí 1544, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu 
podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.  
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na pozemcích ve 
vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy 
do katastru nemovitostí. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako st.p.č. 7320 o výměře 361 m2, částí 
pozemků označených jako p.p.č. 232/1 o výměře cca 688 m2, p.p.č. 2787/3 v výměře cca 56 m2, vše v 
k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Origabow Capital, 
a.s., IČO 07367848, se sídlem Masarykovo náměstí 1544, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako st.p.č. 7320 o výměře 361 m2, k.ú. 
Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Origabow Capital, a.s., 
IČO 07367848. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 035 nebyl přijat               (pro 1, proti 29, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 492/10 o výměře 980 m2 v k.ú. Pardubičky z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti PackWay s.r.o., IČO 25629662, se sídlem 
Dělnická 390, Pardubičky, 533 01 Pardubice, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na 
stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem 
Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 
posudku statutární město Pardubice. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení: 
-  o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) 
věcným břemenem váznoucím na předmětných pozemcích, 
- o přechodu práv a povinností vyplývající ze smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
uzavřené se společností EDERA Group a.s., IČO 27461254, kterou je zatížen předmětný pozemek, za 
podmínky, že ve smlouvě je udělen souhlas k přechodu popř. bude udělen společností. Ustanovení 
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nebude zakotveno v případě, že před uzavřením kupní smlouvy bude již uzavřena smlouva o zřízení 
věcného břemene a právo z ní vyplývající vloženo do katastru nemovitostí. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společnostmi ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, a Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 601086631, na 
předmětné pozemky a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 492/10 o výměře 980 m2 v k.ú. 
Pardubičky z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti PackWay s.r.o., IČO 
25629662. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 036 nebyl přijat               (pro 1, proti 29, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 409/137 o výměře cca 39 m2 v k. ú. Studánka z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX  za kupní cenu 7.800,- Kč 
povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení 
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy 
do katastru nemovitostí. V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních 
sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím 
na předmětném pozemku. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 409/137 o výměře cca 39 m2 
v k. ú. Studánka z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 037 nebyl přijat               (pro 1, proti 29, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 2685/4 o výměře 167 m2 v k.ú. Pardubice (mimo části 
zatížené souborem veřejného osvětlení) z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví  společnosti Pinecreek Invest, a.s., IČO 05378427, se sídlem Bělohorská 688/165, Břevnov, 
169 00 Praha 6, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě 
obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 
případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na 
zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město 
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Pardubice. 
Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, a to po 
doložení zákresu s vyznačením trasy kabelového vedení veřejného osvětlení na předmětném 
pozemku. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společnostmi ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, EDERA Group a.s., IČO 27461254, a GasNet, s.r.o., IČO 27295567, na 
předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci věcného břemene vzniklého dle ust. § 22 
odst. 1 a 5 zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon) ve 
spojení s ust. § 22 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon) 
a váznoucího na předmětném pozemku. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 
pozemcích. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 2685/4 o výměře 167 m2 v k.ú. 
Pardubice (mimo části zatížené souborem veřejného osvětlení) z vlastnictví statutárního města 
Pardubice do vlastnictví  společnosti Pinecreek Invest, a.s., IČO 05378427. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 038 nebyl přijat               (pro 1, proti 29, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1735/4 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 
části pozemku. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1735/4 o výměře cca 14 m2 v 
k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 039 nebyl přijat               (pro 1, proti 29, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 



  31 

prodej pozemků označených jako p.p.č. 2536/26 o výměře 63 m2, p.p.č. 2536/27 o výměře 6 m2, vše 
v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní 
cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem 
schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do 
režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se Správou železnic, 
státní organizace, IČO 70994234, na předmětné pozemky a po vkladu práv vyplývajících z této 
smlouvy do katastru nemovitostí. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 2536/26 o výměře 63 m2, p.p.č. 
2536/27 o výměře 6 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 040 nebyl přijat               (pro 1, proti 29, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemku označeného jako st.p.č. 4923 o výměře 93 m2 k.ú. Pardubice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do podílového spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.       
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako st.p.č. 4923 o výměře 93 m2 k.ú. 
Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do podílového spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 041 nebyl přijat               (pro 1, proti 29, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2115/6 o výměře cca 42 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 
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části pozemku. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2115/6 o výměře cca 42 m2 v 
k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 042 nebyl přijat               (pro 1, proti 29, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
stávající text v usnesení č. 'Z/2776/2018' ve znění usnesení č. Z/741/2019, týkajícího se prodeje části 
pozemků označených jako p.p.č. 693/1 o výměře 40 m2, p.p.č. 693/2 o výměře 823 m2, p.p.č. 693/3 
o výměře 449 m2, vše v k.ú. Staré Čívice, do vlastnictví společnosti  MECHANUS s.r.o., IČO 03721787, 
se sídlem Popova 1147, 535 01 Přelouč, ve znění „po vydání osvědčení stavebního úřadu MmP o 
dokončené hrubé stavbě průmyslové haly včetně administrativy, parkoviště pro osobní vozy, 
manipulační plochy pro lehkou strojírenskou výrobu“ bez náhrady. Ostatní text usnesení zůstává beze 
změny. 
 
 
Návrh usnesení č. 043 nebyl přijat               (pro 1, proti 29, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 
stávající text v usnesení č. 'Z/1152/2016' týkajícího se prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 
2547/12 o výměře 112 m2 v k.ú. Pardubice Společenství pro dům Bulharská 961, Pardubice, IČO 
27492320, se sídlem Pardubice, Bulharská 961, PSČ 53003, z původního textu "1.000,- Kč/m2" na text 
"500,- Kč/m2". 
 

3 
Podmínky pro poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného, pachtovného a plateb za 

umístění reklamních zařízení na pozemcích města 

 
Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise pro pozemky a reklamu 

- předložil úpravu znění návrhu usnesení č. 1 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1517/2020               (pro 25, proti 0, zdrž. 2, nehl. 5) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného, pachtovného a plateb za umístění reklamních zařízení 
na pozemcích města nájemcům a pachtýřům městských pozemků a uživatelům městských 
pozemků na základě smluv o umístění reklamního zařízení (dále jen jako žadatel) za období od 1. 4. 
2020 do 31. 12. 2020 za předpokladu kumulativního splnění následujících podmínek: 
-  nájemné, pachtovné a platba za umístění reklamního zařízení za rok 2020 splatné před tímto 
obdobím bylo uhrazeno nebo bude uhrazeno do 31.10.2020, 
-  město neuplatňuje vůči žadateli a žadatel neuplatňuje vůči městu jakýkoliv nárok v jakémkoliv 
typu řízení (soudním, rozhodčím, správním),  
- žadatel měl na základě epidemiologických rozhodnutí či opatření orgánů veřejné moci vydaného z 
důvodu šíření koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19 (dále také jen 
„rozhodnutí orgánů veřejné moci“) kdykoliv v rozhodném období uzavřenou provozovnu 
nacházející se na pronajímaném pozemku nebo přilehlou k pronajímanému pozemku nebo se 
kdykoliv v rozhodném období projevily v podnikatelské činnosti žadatele provozované na 
pronajímaném, propachtovaném či užívaném pozemku podstatné hospodářské či finanční 
negativní dopady (např. významný propad tržeb, např. významný pokles počtu zákazníků apod.) 
související s šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19 a s rozhodnutími 
orgánů veřejné moci (žadatel doloží splnění této podmínky čestným prohlášením), 
- žadatel podá žádost o poskytnutí slevy či odpuštění nájemného, pachtovného a plateb za 
umístění reklamních zařízení na pozemcích města do 30. 11. 2020, 
- u žadatele město ke dni 31.12.2019 neevidovalo dluh na nájemném, pachtovném a platbě za 
umístění reklamních zařízení na pozemcích města,   
-  případným žádostem nad rámec výše uvedených podmínek nebude vyhověno. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Pověřuje 
odbor majetku a investic, oddělení převodu a prodeje nemovitostí přijímáním žádostí 
a  rozhodováním o poskytnutí slevy nájemného, pachtovného a plateb za umístění reklamních 
zařízení na pozemcích města na základě splnění podmínek dle bodu I. tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1518/2020               (pro 27, proti 0, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'Z/1378/2020'. 
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Návrh usnesení č. 003 nebyl přijat               (pro 0, proti 27, zdrž. 2, nehl. 3) 
 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odpuštění plateb za umístění reklamních zařízení na částech pozemků označených jako p.p.č. 409/20 
v k.ú. Studánka, p.p.č. 2580/4, , p.p.č. 2986/4, p.p.č. 3930/1, p.p.č. 3907/11, p.p.č. 3615/2, vše v k. ú. 
Pardubice, p.p.č. 165/2 v k.ú. Semtín, p.p.č. 262/93, p.p.č. 262/95, vše v k. ú. Dražkovice  
společnosti BARTH Reklamka a.s., IČO 25256181, se sídlem Hůrka 1798, 530 12 Pardubice - Dubina, 
za období od dubna 2020 do října 2020, tj. odpuštění plateb v celkové výši 348.140,80 Kč+DPH, tj. 
421.250,37 Kč včetně DPH, či do doby ukončení ekonomické recese. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dohodu o odpuštění plateb za umístění reklamních zařízení na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 409/20 v k.ú. Studánka, p.p.č. 2580/4, , p.p.č. 
2986/4, p.p.č. 3930/1, p.p.č. 3907/11, p.p.č. 3615/2, vše v k. ú. Pardubice, p.p.č. 165/2 v k.ú. Semtín, 
p.p.č. 262/93, p.p.č. 262/95, vše v k. ú. Dražkovice  
společnosti BARTH Reklamka a.s., IČO 25256181. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31.12. 2020 
 
 
Návrh usnesení č. 004 nebyl přijat               (pro 0, proti 27, zdrž. 2, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odpuštění plateb za umístění reklamních zařízení (výlepových ploch) na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 864/1, p.p.č. 619/1, p.p.č. 607/7, p.p.č. 222/3, p.p.č. 2082/41, p.p.č. 1718/1, p.p.č. 3149/4, 
p.p.č. 137/12, p.p.č. 721/4, p.p.č. 3677/1, p.p.č. 4376/1, p.p.č. 3710/1, p.p.č. 3702/1, p.p.č. 3804/1, 
p.p.č. 2276/1, p.p.č. 2419/7, p.p.č. 2583/6, p.p.č. 2155/3, p.p.č. 2155/1,  p.p.č. 2165/30, p.p.č. 
851/12, p.p.č. 785/17, vše v   
k.ú. Pardubice a  na částech opěrných zdí v podjezdu 17. listopadu v Pardubicích, p.p.č. 409/26, p.p.č. 
409/93, p.p.č. 409/31, vše v  k.ú. Studánka,  
p.p.č. 151/1v  k.ú. Ohrazenice, p.p.č. 621/18 v k.ú. Rosice nad Labem, p.p.č. 71/59, p.p.č. 72/38, 
p.p.č. 118/62, vše v k.ú. Pardubičky  
společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 
Pardubice,  za období od 1. 4. 2020 do 31. 10. 2020, tj. odpuštění plateb v celkové výši 85.960,- 
Kč+DPH, tj. 104.011,60 Kč včetně DPH. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dohodu o odpuštění plateb za umístění reklamních zařízení (výlepových ploch) na částech 
pozemků označených jako p.p.č. 864/1, p.p.č. 619/1, p.p.č. 607/7, p.p.č. 222/3, p.p.č. 2082/41, p.p.č. 
1718/1, p.p.č. 3149/4, p.p.č. 137/12, p.p.č. 721/4, p.p.č. 3677/1, p.p.č. 4376/1, p.p.č. 3710/1, p.p.č. 
3702/1, p.p.č. 3804/1, p.p.č. 2276/1, p.p.č. 2419/7, p.p.č. 2583/6, p.p.č. 2155/3, p.p.č. 2155/1,  p.p.č. 
2165/30, p.p.č. 851/12, p.p.č. 785/17, vše v k.ú. Pardubice a  na částech opěrných zdí v podjezdu 17. 
listopadu v Pardubicích, p.p.č. 409/26, p.p.č. 409/93, p.p.č. 409/31, vše v  k.ú. Studánka,  
p.p.č. 151/1v  k.ú. Ohrazenice, p.p.č. 621/18 v k.ú. Rosice nad Labem, p.p.č. 71/59, p.p.č. 72/38, 
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p.p.č. 118/62, vše v k.ú. Pardubičky  
společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31.12. 2020 
 
 
Návrh usnesení č. 005 nebyl přijat               (pro 0, proti 27, zdrž. 2, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
snížení plateb za umístění reklamních zařízení na částech pozemků označených jako p.p.č. 3647/29, 
p.p.č. 1290/22, vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 409/93, p.p.č. 409/20, p.p.č.409/193, vše v k.ú. Studánka, 
p.p.č. 109/6 v k.ú. Semtín společnosti TULIPÁN reklama a propagace s.r.o., IČO 25948504, se sídlem 
Hronovická 498, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za období od dubna 2020 do prosince 2020, a 
to plateb v celkové výši 222.054,- Kč+DPH, tj. 268.685,34 kč včetně DPH. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dohodu o snížení plateb za umístění reklamních zařízení na částech pozemků označených jako 
p.p.č. 3647/29, p.p.č. 1290/22, vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 409/93, p.p.č. 409/20, p.p.č.409/193, vše v 
k.ú. Studánka, p.p.č. 109/6 v k.ú. Semtín společnosti TULIPÁN reklama a propagace s.r.o., IČO 
25948504. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31.12. 2020 
 

4 
Revokace usnesení - pozemky 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Jakub Kutílek – požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 2 
Martin Charvát 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1519/2020               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 2/20 vzhledem k celku pozemku označeného jako 
p.p.č. 5207/7 o výměře 31 m2 v k.ú. Pardubice, ze spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu 
ve výši 1.612,-Kč do vlastnictví statutárního města Pardubice v rámci investiční akce „Cyklistická 
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stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“ v souladu s přijatým usnesením č. 
Z/393/2019 – bod XXXIV.   
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 2/20 vzhledem k celku 
pozemku označeného jako p.p.č. 5207/7 o výměře 31 m2 v k.ú. Pardubice, ze spoluvlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 1.612,-Kč do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1520/2020               (pro 22, proti 0, zdrž. 5, nehl. 5) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'Z/996/2016'. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1521/2020               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'Z/2803/2018' bod II. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1522/2020               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'Z/738/2019' bod II. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemků označených jako p.p.č. 218/5 o výměře 85 m2, p.p.č. 716/37 o výměře 285 m2, 
p.p.č. 716/42 o výměře 199 m2, p.p.č. 716/61 o výměře 40 m2, p.p.č. 716/62 o výměře 66 m2, 
p.p.č. 728/8 o výměře 53 m2 a částí pozemků označených jako p.p.č. 693/36 o výměře cca 9.443 
m2, p.p.č. 728/16 o výměře cca 188 m2, p.p.č. 1212/11 o výměře cca 203 m2, vše v k.ú. Staré Čívice 
z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví podílového fondu Conseq Transformovaný 
fond Conseq penzijní společnosti, a.s. s obhospodařováním majetku v podílovém fondu  pro 
Conseq penzijní společnost, a.s., IČO: 279 16 430, DIČ: CZ699003166, se sídlem Rybná 682/14, Staré 
Město, 110 00 Praha 1, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 
32/607/19 ze dne 10.6.2019 ve výši 880,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky budou spadat do 
režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 
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uvedených částí pozemků, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku 
ve výši 3.000,- Kč uhrazené statutárním městem Pardubice za znalecký posudek. Žadatel uhradí 
částku ve výši 19,- Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání výše uvedených pozemků, a to od 24. 9. 2014. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 218/5 o výměře 85 m2, p.p.č. 
716/37 o výměře 285 m2, p.p.č. 716/42 o výměře 199 m2, p.p.č. 716/61 o výměře 40 m2, p.p.č. 
716/62 o výměře 66 m2, p.p.č. 728/8 o výměře 53 m2 a částí pozemků označených jako p.p.č. 
693/36 o výměře cca 9.443 m2, p.p.č. 728/16 o výměře cca 188 m2, p.p.č. 1212/11 o výměře cca 
203 m2, vše v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví podílového 
fondu Conseq Transformovaný fond Conseq penzijní společnosti, a.s. s obhospodařováním majetku 
v podílovém fondu  pro Conseq penzijní společnost, a.s., IČO: 279 16 430. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2021 

5 
Prodej nebytové jednotky č. 414/1, Sladkovského ul. 

Zpravodaj: Charvát Martin, primátor města 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
František Brendl 
Martin Charvát 
Jiří Lejhanec  
 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 0, proti 28, zdrž. 2, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej jednotky č. 414/1, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy  čp. 414,  která je 
postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 931, Sladkovského ul., včetně id. 
podílu 2209/10000 na společných částech domu čp. 414 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 
931, id. podílu 2209/10000 na pozemku označeném jako st.p.č. 931, k.ú.  a  obec  Pardubice, část 
obce Zelené Předměstí, formou veřejné dobrovolné dražby a to za těchto podmínek : 
A) vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené znaleckým 
posudkem;  
B) stávající  nájemní  smlouva  nebude  ukončena  (vypovězena  ze  strany pronajímatele), tj. bude 
prodáváno i s nájemcem. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zrealizovat prodej výše uvedených nemovitostí se zohledněním podmínek 
podle bodu I., a to formou veřejné dobrovolné dražby. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.04.2021 
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Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 0, proti 28, zdrž. 2, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej jednotky č. 414/1, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy  čp. 414,  která je 
postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 931, Sladkovského ul., včetně id. 
podílu 2209/10000 na společných částech domu čp. 414 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 
931, id. podílu 2209/10000 na pozemku označeném jako st.p.č. 931, k.ú.  a  obec  Pardubice, část 
obce Zelené Předměstí, spol. Bosý Bod s.r.o., IČ 066 90 556, se sídlem Jiráskova 29, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice a to za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem (tato cena 
bude povýšena o DPH, pokud pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic uzavřít kupní smlouvu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.12.2020 
 
 
Návrh usnesení č. 003 nebyl přijat               (pro 0, proti 28, zdrž. 2, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej jednotky č. 414/1, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy  čp. 414,  která je 
postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 931, Sladkovského ul., včetně id. 
podílu 2209/10000 na společných částech domu čp. 414 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 
931, id. podílu 2209/10000 na pozemku označeném jako st.p.č. 931, k.ú.  a  obec  Pardubice, část 
obce Zelené Předměstí, Jakubovi Truhlářovi, IČ 048 57 313 se sídlem Br. Veverkových 587, 530 02 
Pardubice a to za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem (tato cena bude 
povýšena o DPH, pokud pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic uzavřít kupní smlouvu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.12.2020 
 
 
Návrh usnesení č. 004 nebyl přijat               (pro 0, proti 28, zdrž. 2, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej jednotky č. 414/1, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy  čp. 414,  která je 
postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 931, Sladkovského ul., včetně id. 
podílu 2209/10000 na společných částech domu čp. 414 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 
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931, id. podílu 2209/10000 na pozemku označeném jako st.p.č. 931, k.ú.  a  obec  Pardubice, část 
obce Zelené Předměstí, spol. MADAMI s.r.o., IČ 648 24 209 se sídlem Křičenského  451, 533 03 Dašice 
v Čechách, a to za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem (tato cena bude 
povýšena o DPH, pokud pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic uzavřít kupní smlouvu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.12.2020 
 

6 
Prodej zbytkových nebytových jednotek 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupil: 
Vojtěch Jirsa 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1523/2020               (pro 22, proti 8, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej jednotky č. 1822/100, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy č.p. 1822, 
která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č. parc. st. 7224, nábř. Závodu 
míru, včetně id. podílu 3702/477978 na společných částech domu č.p. 1822 stojícího na pozemku 
označeném jako st.p.č. 7224, id. podílu 3702/477978 na pozemku označeném jako st. p. č. 7224, 
vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, formou veřejné dobrovolné opakované 
dražby, a to za podmínky, že vyvolávací cena bude činit 80% z ceny nemovitých věcí v místě a čase 
obvyklé určené znaleckým posudkem. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zrealizovat prodej jednotky č. 1822/100, jiný nebytový prostor, 
nacházející se v přízemí budovy č.p. 1822, která je postavená na pozemku označeném jako stavební 
parcela č. parc. st. 7224, nábř. Závodu míru, včetně id. podílu 3702/477978 na společných částech 
domu č.p. 1822 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 7224, id. podílu 3702/477978 na 
pozemku označeném jako st. p. č. 7224, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, 
formou veřejné dobrovolné opakované dražby, a to za podmínky, že vyvolávací cena bude činit 
80% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené znaleckým posudkem. 
Z: Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30. 6. 2021 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1524/2020               (pro 22, proti 8, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej jednotky č. 1566/21, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy  čp. 1566, která 
je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č. parc. st. 5606,  ul. Sladkovského, 
včetně id. podílu 1286/10000 na společných částech domu č.p. 1566 stojícího na pozemku 
označeném  jako st. p. č. 5606, id. podílu  1286/10000 na pozemku označeném jako st. p. č. 5606, 
vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, formou veřejné dobrovolné dražby,  a to za 
podmínky, že vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé 
určené znaleckým posudkem. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zrealizovat prodej jednotky č. 1566/21, jiný nebytový prostor, 
nacházející se v přízemí budovy  čp. 1566, která je postavená na pozemku označeném jako stavební 
parcela č. parc. st. 5606,  ul. Sladkovského, včetně id. podílu 1286/10000 na společných částech 
domu č.p. 1566 stojícího na pozemku označeném  jako st. p. č. 5606, id. podílu  1286/10000 na 
pozemku označeném jako st. p. č. 5606, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, 
formou veřejné dobrovolné dražby,  a to za podmínky, že vyvolávací cena bude činit 100% z ceny 
nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené znaleckým posudkem. 
Z:  Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI  
T:  30. 6. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1525/2020               (pro 22, proti 8, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej jednotky č. 1566/22, jiný nebytový prostor, nacházejících se v přízemí budovy  čp. 1566, 
která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č. parc. st. 5606, ul. 
Sladkovského, včetně id. podílu 121/2500 na společných částech domu č.p. 1566 stojícího na 
pozemku označeném  jako st. p. č. 5606, id. podílu  121/2500 na pozemku označeném jako st. p. č. 
5606, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, formou veřejné dobrovolné 
dražby,  a to za podmínky, že vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a 
čase obvyklé určené znaleckým posudkem. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zrealizovat prodej jednotky č. 1566/22, jiný nebytový prostor, 
nacházejících se v přízemí budovy  čp. 1566, která je postavená na pozemku označeném jako 
stavební parcela č. parc. st. 5606, ul. Sladkovského, včetně id. podílu 121/2500 na společných 
částech domu č.p. 1566 stojícího na pozemku označeném  jako st. p. č. 5606, id. podílu  121/2500 
na pozemku označeném jako st. p. č. 5606, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, 
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formou veřejné dobrovolné dražby,  a to za podmínky, že vyvolávací cena bude činit 100% z ceny 
nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené znaleckým posudkem. 
Z:  Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T:  30. 6. 2021 

 

7 
Dostihový spolek a.s. - žádost o prominutí části nájemného 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů zastupitelstva Ludmily Ministrové a Petra Kvaše podána informace o jejich poměru 
k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1526/2020               (pro 26, proti 0, zdrž. 5, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
dohodu o poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného za užívání areálu dostihového závodiště na 
základě nájemní smlouvy ze dne 26.1.2020 ve znění dodatků č. 1 až 11 společnosti Dostihový 
spolek a.s., IČ 48155110, se sídlem Pražská 507, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za období od 
1. dubna 2020 do 31. prosince 2020. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic uzavřít dohodu dle bodu I.  
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.10.2020 
 
 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 2, proti 25, zdrž. 3, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prominutí nájemného za užívání areálu dostihové ho závodiště na základě nájemní smlouvy ze dne 
26.1.2020 ve znění dodatků č. 1 až 11 společnosti Dostihový spolek a.s., IČ 48155110, se sídlem 
Pražská 507, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za období od 12. března 2020 do 17. května 2020. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
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odboru majetku a investic prominout nájemné dle bodu I.  
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.10.2020 
 

8 
Terminál JIH - postup a výstavba 

Zpravodaj: Helena Dvořáčková, zastupitelka města  
– vyzvala k prezentaci manažera projektu Zdeňka Šmejkala a projektanty Filipa Vacka a Martina 

Pavluna. 
 

Tomáš Pelikán, zastupitel města Pardubic 
– okomentoval provozně-ekonomický model kalkulace nákladů a výnosů 

 
Slovo předkladatelů a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili:   
Jakub Kutílek – požádal o oddělené hlasování návrhů č. 1 a 4 a návrhů č. 2 a 3 
Karel Haas 
Helena Dvořáčková 
Zdeněk Šmejkal, manažer projektu 
Tomáš Pelikán 
Vojtěch Jirsa 
Martin Charvát 
František Brendl 
Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Petr Kvaš 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1527/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
postup prací na PROJEKTU TERMINÁLU JIH definovaný v důvodové zprávě a jejich přílohách. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1528/2020               (pro 24, proti 2, zdrž. 6, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
realizaci stavby Zkapacitnění ulice K Vápence a realizaci novostavby Terminálu Jih (společně dále 
jen PROJEKT TERMINÁL JIH) za těchto podmínek:  
1. PROJEKT TERMINÁL JIH bude realizován dvěma stavebníky, a to městem Pardubice (stavba 
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Zkapacitnění ulice K Vápence) a Dopravním podnikem města Pardubic a.s. (novostavba Terminálu 
Jih). 
2. Mezi dvěma stavebníky v rámci PROJEKTU TERMINÁL JIH, a to městem Pardubice a společností 
Dopravní podnik města Pardubic a.s. (dále jen DPMP) bude uzavřena dohoda na rozdělení 
jednotlivých stavebních objektů mezi tyto dva subjekty (stavebníky) včetně definování pozemků 
nezbytných pro realizaci PROJEKTU TERMINÁL JIH. 
3. Pozemky společnosti enteria a.s. nezbytné pro realizaci novostavby Terminál Jih získá do svého 
majetku DPMP. Tyto pozemky jsou definovány v příloze č. 5 tohoto usnesení. 
4. Pozemky společnosti enteria a.s. a pozemky dalších subjektů (např. České dráhy a.s., DEPRO 
Vápenka s.r.o. atd.), nezbytné pro realizaci stavby Zkapacitnění ulice K Vápence a pro vybudování 
potřebné infrastruktury, získá do svého majetku město Pardubice. Tyto pozemky jsou definovány v 
příloze č. 5 tohoto usnesení. 
5. DPMP bude investorem novostavby Terminálu Jih (parkovacího domu) na pozemcích 
definovaných v příloze č. 1 tohoto usnesení. 
6. Město Pardubice bude investorem stavby Zkapacitnění ulice K Vápence včetně vybudování 
nezbytné související infrastruktury na pozemcích definovaných v příloze č. 1 tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1529/2020               (pro 24, proti 2, zdrž. 6, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
financování realizace stavby Zkapacitnění ulice K Vápence včetně vybudování nezbytné 
infrastruktury, a financování realizace novostavby Terminálu Jih (parkovacího domu) takto:   
1. v rámci rozpočtu města na rok 2022 bude pokryto zvýšení základního kapitálu společnost 
Dopravní podnik města Pardubic a.s. (dále jen DPMP) o částku 28 mil. Kč na pořízení pozemků pro 
novostavbu Terminálu Jih (parkovacího domu); 
2. v rámci rozpočtu města na rok 2022 bude pokryta částka cca 2 mil. Kč nezbytná na pořízení 
pozemků a věcných břemen pro stavbu Zkapacitnění ulice K Vápence; 
3. pro rok 2022 zajistí DPMP financování novostavby Terminálu Jih (parkovacího domu) s 
maximálním využitím budoucích evropských i národních dotačních prostředků na tuto novostavbu, 
s tím že dofinancování bude zajištěno z úvěrových zdrojů s ručením města Pardubice; 
4. po dokončení novostavby Terminálu Jih (parkovacího domu) bude DPMP zároveň vlastníkem a 
provozovatelem Terminálu Jih (parkovacího domu) s tím, že město Pardubice deklaruje záměr 
kompenzovat DPMP případnou ztrátu vzniklou v souvislosti s provozováním parkovacího domu 
částkou v max. výši do 5,6 mil. Kč/rok v souladu s Provozně ekonomickým modelem, který je 
přílohou tohoto usnesení č. 3; 
5. v rámci rozpočtu města na rok 2022 bude pokryta částka 36 mil. Kč na stavbu Zkapacitnění ulice 
K Vápence včetně vybudování nezbytné infrastruktury, s maximálním využitím budoucích 
evropských i národních dotačních prostředků. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
s vazbou na budoucí přípravu rozpočtu na rok 2022 návrh na schválení vyčleňovacího usnesení pro 
rok 2022, které je předloženo zastupitelstvu ke schválení v rámci IX. změny rozpočtu dne 24. 9. 
2020. 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1530/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
tabulku pozemků, ve které jsou přehledně uvedeny všechny vztahy k pozemkům, jenž jsou nutné 
pro výstavbu PROJEKTU TERMINÁLU JIH – příloha č. 5. 

 

9 
Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Jakub Kutílek 
Martin Charvát 
Aleš Uchytil, právní oddělení kanceláře tajemníka 
Petr Klimpl 
František Brendl 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1531/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení Zastupitelstva města Pardubic uvedené v 
příloze usnesení. 

 

10 
Dotační smlouva P-PINK 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
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V rozpravě vystoupili: 
Ivana Böhmová 
Richard Červenka, ředitel P-PINK 
Jakub Kutílek 
František Brendl 
Ondřej Karas 
Dušan Stránský 
Jan Procházka 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1532/2020               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Doporučuje 
zahájení realizace projektu „Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro umístění P-
PINK, z.ú.“, v souladu s žádostí ústavu Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., se sídlem náměstí 
Republiky 12, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 06372562, která je přílohou č. 1 důvodové 
zprávy k tomuto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1533/2020               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města ústavu Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., se 
sídlem náměstí Republiky 12, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 06372562, na realizaci 
projektu „Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro umístění P-PINK, z.ú.“, ve výši 
17,000.000,- Kč prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi 
statutárním městem Pardubice a žadatelem za následujících podmínek: 
- částka ve výši 10,000.000,- Kč bude žadateli poskytnuta do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o 
poskytnutí dotace, 
- částka ve výši 7,000.000,- Kč bude žadateli poskytnuta nejpozději do 31.3.2021, avšak pouze za 
podmínky, že Zastupitelstvo města Pardubic schválí alokaci této částky pro uvedený účel v 
rozpočtu statutárního města Pardubic pro rok 2021. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace s ústavem Pardubický podnikatelský 
inkubátor z.ú., se sídlem náměstí Republiky 12, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 
06372562, na realizaci projektu „Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro umístění P-
PINK“, ve výši 17,000.000,- Kč dle podmínek uvedených v bodu I. tohoto usnesení, tj. ve znění, 
které je přílohou tohoto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace s ústavem Pardubický podnikatelský 
inkubátor z.ú., se sídlem náměstí Republiky 12, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 
06372562, na realizaci projektu „Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro umístění P-
PINK“, ve výši 17,000.000,- Kč dle podmínek uvedených v bodu I. tohoto usnesení ve znění, které je 
přílohou tohoto usnesení. 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor  
T: 10. 10. 2020 

 

11 
Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1534/2020               (pro 26, proti 0, zdrž. 1, nehl. 5) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
informace o plnění Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace 
uvedené v důvodové zprávě a dalších přílohách tohoto usnesení. 

 

12 
Novela Statutu 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1535/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Vydává 
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Obecně závaznou vyhlášku č. ../2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se 
vydává Statut města Pardubic. Znění Obecně závazné vyhlášky č. ../2020 je přílohou tohoto 
usnesení. 

13 
Odprodej použitých žulových obrub OP 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
František Brendl 
Petr Kvaš 
Aleš Klose 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1536/2020               (pro 26, proti 4, zdrž. 1, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odprodej použitých žulových obrub z majetku města Pardubic v počtu 3000 bm. 

 

14 
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb, služby odstraňování vozidel 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1537/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, Služby odstraňování autovraků mezi 
Statutárním městem Pardubice, IČ 274046, a akciovou společností Služby města Pardubic, IČ 
25262572, se sídlem Hůrka 1803, Pardubice. Dodatek č. 1 je přílohou tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, Služby odstraňování autovraků mezi 
Statutárním městem Pardubice, IČ 274046, a akciovou společností Služby města Pardubic, IČ 
25262572, se sídlem Hůrka 1803, Pardubice.  
Z: Ing. Vladimír Bakajsa 
T: 15.10.2020 

15 
Schválení XX. změny Územního plánu města Pardubice 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Petr Klimpl  
Jan Procházka  
Vítězslav Štěpánek  
Helena Dvořáčková  
Petr Kvaš 
Filip Petr 
Karel Haas – podal pozměňující návrh na usnesení  
Zuzana Kavalírová, vedoucí odboru hlavního architekta 
Jan Hrabal 
Jakub Kutílek 
František Brendl 
 
 
Číslo návrhu: 004 – návrh K. Haase 
Přijaté usnesení č. Z/1538/2020               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Vrací 
v souladu s ustanovením § 54 odst. 3 stavebního zákona předložený návrh XX. změny Územního 
plánu města Pardubic pořizovateli, a to s následujícími pokyny:  
- doporučuje rozdělit návrh XX. změny Územního plánu města Pardubic na dvě části, a to na část 
XX. A obsahující pouze lokalitu č. XX/29Z a na část XX. B obsahující všechny ostatní lokality,  
- doporučuje ponechat lokalitu č. XX/29Z ve funkčním využití plochy dle stávajícího platného 
Územního plánu města Pardubic. 
 
 
Návrh usnesení č. 001 byl stažen                

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Potvrzuje 
ověření souladu XX. změny Územního plánu města Pardubice, která je přílohou tohoto usnesení, s 
požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 



  49 

pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, s Politikou územního rozvoje České republiky, se 
Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem 
krajského úřadu, vše dle ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 002 byl stažen                

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
v souladu s § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, návrh rozhodnutí o námitkách k XX. změně Územního plánu města Pardubice, 
která je přílohou tohoto usnesení, uvedené v kapitole O) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
v textové části Odůvodnění XX. změny Pardubice Územního plánu města Pardubice. 
 
 
Návrh usnesení č. 003 byl stažen                

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Vydává 
formou opatření obecné povahy XX. změnu Územního plánu města Pardubice, která je přílohou 
tohoto usnesení, ve smyslu § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 55 ve spojení 
s § 54 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů a § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 
 

16 
Schválení XXI. změny Územního plánu města Pardubice a I. změny územního plánu 

obce Hostovice 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1539/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Potvrzuje 
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ověření souladu XXI. změny Územního plánu města Pardubice s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcích předpisů, s Politikou územního rozvoje České republiky, se Zásadami územního 
rozvoje Pardubického kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu, vše 
dle ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona. 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1540/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Vydává 
formou opatření obecné povahy XXI. změnu Územního plánu města Pardubice ve smyslu § 6 odst. 
5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 a 
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 16 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1541/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Potvrzuje 
ověření souladu I. změny Územního plánu obce Hostovice s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcích předpisů, s Politikou územního rozvoje České republiky, se Zásadami územního 
rozvoje Pardubického kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu, vše 
dle ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1542/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Vydává 
formou opatření obecné povahy I. změnu Územního plánu obce Hostovice ve smyslu § 6 odst. 5 
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 a 
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 16 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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17 
IX. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Jakub Kutílek – požádal o samostatné hlasování k návrhům č. 18 a 58 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1543/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 181. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora ITI" na běžné 
transfery položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 181. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora ITI" na běžné 
transfery položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 181. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora ITI" na běžné 
transfery položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 181. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora ITI" na běžné 
transfery položky "ZŠ Benešovo n. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 181. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
650,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - náklady související s rekonstrukcí" na 
běžné transfery položky "ZŠ Benešovo n. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1544/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 182. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
121,4 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 
položky "MŠ Srdíčko (L. Matury) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1545/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 183. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 2 280,0 tis. v rámci položky "ZŠ 
Svítkov - rozšíření (přístavba)" z běžných transferů na běžné výdaje (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 183. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 3 020,0 tis. v rámci položky "ZŠ 
Svítkov - rozšíření (přístavba)" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných výdajů na 
kapitálové výdaje. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 183. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 260,0 tis. v rámci položky "ZŠ 
Svítkov - rozšíření (přístavba)" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných transferů 
na běžné výdaje. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 183. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 200,0 tis. v rámci položky "ZŠ 
E. Košťála - úprava prostoru pro ZŠ Montessori" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z 
kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1546/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 184. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 150,0 tis. v rámci položky 
"Program podpory cestovního ruchu" z kapitálových transferů na běžné transfery (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 184. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 50,0 tis. v rámci položky 
"Program podpory sportu" z běžných transferů na kapitálové transfery (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 184. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 20,0 tis. z běžných transferů 
položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" na běžné transfery položky "DDM 
Alfa, DDM Delta, KD Hronovická - volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 184. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 27,5 tis. z běžných transferů 
položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" na běžné transfery položky "DDM 
Beta - KD Dubina - volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se 
o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/1547/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 185. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 11,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Ostatní kultura" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky 
"Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka. Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 185. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 11,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Pasportizace prostor pro kulturu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na 
běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka. 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/1548/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 186. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
112,5 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje 
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položky "Rekonstrukce zastávky MHD - Jahnova směr do centra - PD" (správce 1327 - Odbor 
dopravy). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 186. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
118,9 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje 
položky "Rekonstrukce zastávky MHD - Jahnova směr z centra - PD" (správce 1327 - Odbor 
dopravy). 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 186. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
32,4 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje 
položky "Rekonstrukce zastávky MHD - Štrossova do centra - PD" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 186. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
28,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje 
položky "Rekonstrukce zastávky MHD - Štrossova z centra - PD" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 186. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
29,1 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje 
položky "Rekonstrukce zastávky MHD - U Kostelíčka do centra - PD" (správce 1327 - Odbor 
dopravy). 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 186. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
30,7 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje 
položky "Rekonstrukce zastávky MHD - Okrajová do centra - PD" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/1549/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 187. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 
251,2 tis. z položky 31. "Předpokládaná dotace - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. 
Dělnická)" na položku 42. "Dotace MPO - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická)". 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 187. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 
397,9 tis. z položky 31. "Předpokládaná dotace - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. 
Dělnická)" na položku 42. "Dotace MPO - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická)". 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 187. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 849,2 tis. položka 42. 
"Dotace MMR - Náhrdelník Chrudimky" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 187. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 412. 
"Dotace z rozpočtu Pk - VČD - Grand festival smíchu" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "Dotace z rozpočtu Pk - VČD - Grand festival smíchu" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 187. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 23 
524,4 tis. z položky "Předpokládaná dotace - příspěvek SSmP na provoz" na položku 41. "Dotace z 
rozpočtu Pk - SSmP - příspěvek na provoz". Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 187. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 126,0 tis. položka 412. 
"Dotace z rozpočtu Pk - SSmP - příspěvek na provoz" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "Dotace z rozpočtu Pk - SSmP - příspěvek na provoz" (správce 6131 - Odbor 
sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 187. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8 727,3 tis. položka 41. 
"Dotace MPSV - SSmP - příspěvek na provoz" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "Dotace MPSV - SSmP - příspěvek na provoz" (správce 6131 - Odbor sociálních 
věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 187. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 545,6 tis. položka 41. 
"Dotace MPSV - Sociálně právní ochrana dětí" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
výdaje položky "Dotace MPSV - sociálně právní ochrana dětí" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
IX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 187. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 
248,9 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - ITI - Zprostředkující subjekt Integrované územní 
investice" na položku 41. "Dotace MMR - ITI - Zprostředkující subjekt Integrované územní 
investice)". 
X. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 187. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 300,0 tis. položka 411. 
"Dotace MK - VČD - příspěvek na provoz" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "Dotace MK - VČD - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 
a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 187. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
28,0 tis. z běžných transferů položky "Podpora integrace cizinců - dotace" (správce 1734 - Odbor 
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školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců - dotace" (správce 
914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/1550/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 188. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
15,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Opravy a udržování majetku ve správě OŽP" na kapitálové 
výdaje položky "Stanoviště kontejnerů" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. Z/1551/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 189. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 114 658,7 tis. položka 41. 
"Kompenzační bonus SR v souvislosti s krizovými opatřeními" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné výdaje položky "Krizová rezerva - kompenzační bonus SR" (správce 598 - 
Ekonomický odbor). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 189. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 648,5 tis. položka 2. 
"Kompenzační bonus Pk v souvislosti s krizovými opatřeními" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné výdaje položky "Krizová rezerva - kompenzační bonus Pk" (správce 598 - 
Ekonomický odbor). 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 189. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
394,4 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva - kompenzační bonus Pk" (správce 598 - 
Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "MŠ Gebauerova - příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 189. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
491,5 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva - kompenzační bonus Pk" (správce 598 - 
Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "MŠ Odborářů - příspěvek na provoz" (správce 1734 
- Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 189. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
645,6 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva - kompenzační bonus Pk" (správce 598 - 
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Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. Z/1552/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 190. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 312,6 tis. položka 41. 
"Dotace MŠMT - MŠ Čtyřlístek - projekt v rámci OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Čtyřlístek - projekt v rámci OPVVV" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 190. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 426,6 tis. položka 41. 
"Dotace MŠMT - MŠ Korálek - projekt v rámci OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Korálek - projekt v rámci OPVVV" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 190. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 314,8 tis. položka 41. 
"Dotace MŠMT - MŠ Jesničánky (Raisova) - projekt v rámci OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové 
části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Jesničánky (Raisova) - projekt v rámci 
OPVVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 190. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 392,2 tis. položka 41. 
"Dotace MŠMT - MŠ Mladých - projekt v rámci OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Mladých - projekt v rámci OPVVV" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 190. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 430,5 tis. položka 41. 
"Dotace MŠMT - MŠ Kytička - projekt v rámci OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Kytička - projekt v rámci OPVVV" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 190. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 418,0 tis. položka 41. 
"Dotace MŠMT - MŠ E. Košťála - projekt v rámci OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ E. Košťála - projekt v rámci OPVVV" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 190. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 413,7 tis. položka 41. 
"Dotace MŠMT - MŠ Benešovo nám. - projekt v rámci OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části 
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rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Benešovo nám. - projekt v rámci OPVVV" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 190. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 349,2 tis. položka 41. 
"Dotace MŠMT - MŠ Ohrazenice - projekt v rámci OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Ohrazenice - projekt v rámci OPVVV" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 190. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 388,8 tis. položka 41. 
"Dotace MŠMT - MŠ Závodu míru - projekt v rámci OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Závodu míru - projekt v rámci OPVVV" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
X. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 190. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 353,5 tis. položka 41. 
"Dotace MŠMT - MŠ Srdíčko - projekt v rámci OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Srdíčko - projekt v rámci OPVVV" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. Z/1553/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 191. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. položka 41. "Dotace 
MK - Program regenerace MPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky 
"Program regenerace MPR - dům 105, ul. Kostelní" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 191. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. položka 41. "Dotace 
MK - Program regenerace MPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky 
"Program regenerace MPR - dům 94, ul. Kostelní" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná 
se o závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 191. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 225,0 tis. položka 41. 
"Dotace MK - Program regenerace MPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
položky "Program regenerace MPR - dům 65, Pernštýnské nám." (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 191. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 41. 
"Dotace MK - Program regenerace MPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
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položky "Program regenerace MPR - dům 122, nám. Republiky" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 191. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. položka 41. 
"Dotace MK - Program regenerace MPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
položky "Program regenerace MPR - dům 35, ul. Pernštýnská" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 191. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 41. 
"Dotace MK - Program regenerace MPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
položky "Program regenerace MPR - dům 75, ul. Zelenobranská" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 191. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 165,0 tis. položka 41. 
"Dotace MK - Program regenerace MPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
položky "Program regenerace MPR - dům 15, ul. Pernštýnská" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 191. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. položka 41. 
"Dotace MK - Program regenerace MPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
položky "Program regenerace MPR - kostel Zvěstování Panny Marie" (správce 1411 - Odbor rozvoje 
a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 191. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. položka 41. 
"Dotace MK - Program regenerace MPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
položky "Program regenerace MPR - Zámek, oprava hradební zdi" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. Z/1554/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 192. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 871,0 tis. položka 41. 
"Dotace MF - Volby do zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné výdaje položky "Dotace MF - Volby do zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu" (správce 598 - 
Ekonomický odbor). 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. Z/1555/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 193. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
10,0 tis. v rámci položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 414 - Kancelář primátora) z běžných 
výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. Z/1556/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 194. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6,0 
tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje 
položky "Odkup infrastruktury" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 194. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
66,6 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na kapitálové výdaje položky 
"Most M117 - nadjezd Kyjevská" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. Z/1557/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 195. Snížení výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. kapitálové výdaje 
položky "J. Zajíce 983 - vybudování výtahu a odstranění přístupové rampy" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 12. "Transfer na MO III - J. 
Zajíce 983 - vybudování výtahu a odstranění přístupové rampy". 
 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. Z/1558/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 196. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,0 
tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné transfery položky "MŠ Hostovice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 196. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
136,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné transfery položky "ZŠ A. Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. Z/1559/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 197. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
90,2 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové transfery položky "Ratolest - rehabilitace - příspěvek na investice" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. Z/1560/2020               (pro 25, proti 2, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 198. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 219,2 tis. položka 12. " 
Transfer z MO II - kamerový systém" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje 
položky "Kamerový systém - rozšiřování" (správce 214 - Městská policie). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 198. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 641,9 tis. položka 12. " 
Transfer z MO V - kamerový systém" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje 
položky "Kamerový systém - rozšiřování" (správce 214 - Městská policie). 
 
 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. Z/1561/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
597,0 tis. v rámci položky "ZŠ Svítkov - přístavba - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
269,0 tis. v rámci položky "Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
464,0 tis. v rámci položky "NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
240,0 tis. z běžných výdajů položky "NP - areál Hůrka (opravy, údržba, služby)" na běžné výdaje 
položky "NP - areál Hůrka - demolice objektu č. 20" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. Z/1562/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
rozpočtové opatření č. 200. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 
tis. z kapitálových výdajů položky "U Divadla 828 - sanace kanceláří III. NP" na kapitálové výdaje 
položky "U Divadla 828 - sanace kanceláří V. NP" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 200. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,0 
tis. z běžných výdajů položky "Areál koupaliště Cihelna (provoz, revize)" na kapitálové výdaje 
položky "Areál koupaliště Cihelna - průtokové ohříváky TUV" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 200. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
165,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Lentilka - rekonstrukce elektrorozvodů" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic) na běžné transfery položky "Lentilka - integrační školka a rehabilitační 
centrum - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 200. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
100,0 tis. z běžných výdajů položky "NP - areál TESLA Kyjevská (opravy, údržba, služby)" na běžné 
výdaje položky "NP - areál Hůrka (opravy, údržba, služby" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 200. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
50,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - ostatní 
náklady" na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - 
restaurátorské práce" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. Z/1563/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 201. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
470,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD Bělehradská 513 - sanace střešního pláště" na běžné 
výdaje položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 201. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
190,0 tis. z běžných výdajů položky "BD Bělehradská 513 - odstranění havarijního stavu lodžií" na 
běžné výdaje položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 201. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
140,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD Železničního pluku 2260-2261 - výměna 
elektroinstalace" na běžné výdaje položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 201. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
850,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD J. Zajíce 959 - výměna elektroinstalace" na běžné 
výdaje položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 201. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 
820,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy - opravy volných BJ - realizace" na běžné výdaje 
položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 201. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
670,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD BD K Rozvodně 97 - sanace lodžií" na běžné výdaje 
položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 201. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD Okrajová 294-295 - sanace balkonů" na běžné výdaje 
položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 201. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD Sluneční 300-301 - sanace balkonů" na běžné výdaje 
položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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IX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
rozpočtové opatření č. 201. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
100 tis. v rámci položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
X. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 201. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
200,0 tis. z běžných výdajů položky "Údržba ubytovny Češkova 1240" na běžné výdaje položky 
"Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. Z/1564/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 202. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
600,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy - opravy volných BJ - realizace" na běžné výdaje 
položky "BD Ohrazenická 163 - oprava schodiště a společných prostor" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 202. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
580,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy - opravy volných BJ - realizace" na kapitálové 
výdaje položky "Dům J. Pernera 2560 - oprava BJ pro potřeby MP" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 202. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
12,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na běžné výdaje 
položky "BD Bartoňova 826 - oprava lodžií - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 202. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
950,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD J. Zajíce 959 - výměna elektroinstalace" na kapitálové 
výdaje položky "BD Lexova 2339 - výměna elektroinstalace" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
 
 
Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. Z/1565/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 203. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
300,0 tis. z běžných výdajů položky "NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)" na běžné 
výdaje položky "NP - areál J. Palacha (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 203. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - ostatní náklady" na 
běžné výdaje položky "NP - bývalá MŠ Svítkov"  (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 024 
Přijaté usnesení č. Z/1566/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 204. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
240,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická) - 
výkupy pozemků" na kapitálové výdaje položky "Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. 
Dělnická) - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 204. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
260,0 tis. z kapitálových výdajů položky "CS propojení pravý břeh Labe s ul. Lonkova - PD" na 
kapitálové výdaje položky "Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická) - vlastní zdroje" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 025 
Přijaté usnesení č. Z/1567/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 205. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky 
"Rekonstrukce ul. Kostelní a přilehlého okolí - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 026 
Přijaté usnesení č. Z/1568/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 206. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes - vlastní zdroje" na kapitálové výdaje položky "CS 
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podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami - ostatní náklady" (správce 0711 - odbor majetku a 
investic) ve stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 206. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes - vlastní zdroje" na 
kapitálové výdaje položky "CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) ve stejné výši. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 206. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes - vlastní zdroje" na 
kapitálové výdaje položky "CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - přeložky" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 027 
Přijaté usnesení č. Z/1569/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 207. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 
300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "BD Havlíčkova 84 - sanace a zateplení střešního pláště" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 207. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 
100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "BD J. Zajíce 947 - úpravy ventilátorových komor" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 028 
Přijaté usnesení č. Z/1570/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 208. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky 
"MŠ Mladých - rekonstrukce soc. zařízení - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 208. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
420,0 tis. z běžných výdajů položky "MŠ E. Košťála - oprava fasády" na běžné výdaje položky "DDM 
Alfa - oprava hřiště" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 208. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
20,0 tis. z běžných výdajů položky "Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace" na běžné 
výdaje položky "Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - následná péče" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
Číslo návrhu: 029 
Přijaté usnesení č. Z/1571/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 209. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce MK v ul. Plemenářský podnik v Nemošicích - 
vlastní zdroje" na kapitálové výdaje položky "I/37 Pardubice - MÚK Palackého, bezpečné místo pro 
přecházení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 209. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce MK v ul. Plemenářský podnik v Nemošicích - 
vlastní zdroje" na běžné výdaje položky "Multimodální uzel veřejné dopravy - ostatní náklady" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 030 
Přijaté usnesení č. Z/1572/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 210. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 
500,0 tis. v rámci položky "MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
 
 
Číslo návrhu: 031 
Přijaté usnesení č. Z/1573/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 211. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 78,0 tis. položka 22. 
"Finanční vypořádání minulých let - doplatky z veřejnoprávních smluv" a zároveň zvýšení výdajové 
části rozpočtu běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)" (správce 214 - 
Městská policie) ve stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 211. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 712,0 tis. položka 412. 
"Převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)" (správce 214 - Městská policie) ve 
stejné výši. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 211. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. položka 412. 
"Převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "Náhrada mzdy za DPN vyplácené zaměstnavatelem" (správce 214 - 
Městská policie) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 032 
Přijaté usnesení č. Z/1574/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 212. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6,7 
tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje 
položky "SSZ křižovatka Teplého a Lexova - PD" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 212. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,1 
tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje 
položky "Cyklostezka ul. Jiráskova - PD" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
 
Číslo návrhu: 033 
Přijaté usnesení č. Z/1575/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 213. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 
865,8 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na kapitálové výdaje položky 
"Parkoviště Blahoutova" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 213. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
900,0 tis. v rámci položky "Parkovací automaty" (správce 1327 - Odbor dopravy) z běžných výdajů 
na kapitálové výdaje. 
 
 
Číslo návrhu: 034 
Přijaté usnesení č. Z/1576/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 214. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
861,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na kapitálové výdaje položky 
"Most Kpt. Bartoše" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 214. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Světelná a signalizační zařízení (SSZ)" na kapitálové výdaje 
položky "Most Kpt. Bartoše" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
 
Číslo návrhu: 035 
Přijaté usnesení č. Z/1577/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 215. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
681,5 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na běžné výdaje položky 
"Cyklostezka Dubina - Pergola" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
Číslo návrhu: 036 
Přijaté usnesení č. Z/1578/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 216. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
100,0 tis. v rámci položky "Program podpory sportu" (správce 1724 - Odbor školství, kultury a 
sportu) z běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 037 
Přijaté usnesení č. Z/1579/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 217. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
16,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz MmP" na běžné výdaje položky "Provozní náklady 
budovy Náměstí Republiky 12" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 217. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
23,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz MmP" na kapitálové výdaje položky "Stavební investice 
na cizích budovách" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
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Číslo návrhu: 038 
Přijaté usnesení č. Z/1580/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 218. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 72,6 tis. položka 12. 
"Transfer z MO I - GDPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz 
MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 218. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 72,6 tis. položka 12. 
"Transfer z MO II - GDPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz 
MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 218. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 58,1 tis. položka 12. 
"Transfer z MO III - GDPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz 
MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 218. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 58,1 tis. položka 12. 
"Transfer z MO IV - GDPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz 
MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 218. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 58,1 tis. položka 12. 
"Transfer z MO VI - GDPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz 
MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 218. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 58,1 tis. položka 12. 
"Transfer z MO VII - GDPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 
VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 218. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 43,5 tis. položka 12. 
"Transfer z MO VIII - GDPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 039 
Přijaté usnesení č. Z/1581/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 219. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 
146,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné výdaje položky "HC Dynamo Pardubice - reklamní služby" (správce 414 - Kancelář 
primátora). 
 
 
Číslo návrhu: 040 
Přijaté usnesení č. Z/1582/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 220. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
530,0 tis. v rámci položky "ÚS sídelní zeleň" (správce 811 - Odbor hlavního architektra) z 
kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 220. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
500,0 tis. v rámci položky "Palackého třída - návrh stavby" (správce 811 - Odbor hlavního 
architektra) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 220. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
297,0 tis. v rámci položky "Domov pro seniory - návrh stavby" (správce 811 - Odbor hlavního 
architektra) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 220. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
700,0 tis. v rámci položky "Parkovací dům u multifunkční arény" (správce 811 - Odbor hlavního 
architektra) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
 
 
Číslo návrhu: 041 
Přijaté usnesení č. Z/1583/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 221. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 422. 
"Dotace z rozpočtu Pk - PUMP Track na Vinici" a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 
422. "Dotace z rozpočtu Pk - PUMP Track na Vinici - transfer na MO V" ve stejné výši. 
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Číslo návrhu: 042 
Přijaté usnesení č. Z/1584/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 222. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
150,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - kompenzační bonus SR" (správce 
598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "BD Husova 1117-1119 - zprovoznění BJ a NP - 
karanténní opatření" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 043 
Přijaté usnesení č. Z/1585/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 223. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
500,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné výdaje položky "Provoz separačních dvorů" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 
 
 
Číslo návrhu: 044 
Přijaté usnesení č. Z/1586/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 224. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
470,0 tis. z běžných výdajů položky "Technická pomoc (průzkumné a projektové práce)" na běžné 
výdaje položky "Parkovací dům Mezi Mosty - návrh stavby" (správce 811 - Odbor hlavního 
architekta). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 224. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
203,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Domov pro seniory - návrh stavby" na běžné výdaje 
položky "Parkovací dům Mezi Mosty - návrh stavby" (správce 811 - Odbor hlavního architekta). 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 224. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
77,0 tis. z běžných výdajů položky "MPR - studie veřejných prostranství" na běžné výdaje položky 
"Parkovací dům Mezi Mosty - návrh stavby" (správce 811 - Odbor hlavního architekta). 
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Číslo návrhu: 045 
Přijaté usnesení č. Z/1587/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 225. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 14,0 tis. položka 23. "MP - 
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). 
 
 
Číslo návrhu: 046 
Přijaté usnesení č. Z/1588/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 226. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
310,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné výdaje položky "Terminál B - nájemné za pozemky" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
 
 
Číslo návrhu: 047 
Přijaté usnesení č. Z/1589/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 227. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2,7 tis. položka 12 "Transfer 
z MO III - DDM Beta - KD Dubina" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu položka běžné 
transfery položky "DDM Beta - KD Dubina - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 048 
Přijaté usnesení č. Z/1590/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 228. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8 547,4 tis. položka 12. 
"Transfer z MO II - RPS Polabiny - ul. Lidická, Ležáků, Partyzánů" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 228. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 7 000,0 tis. položka 12 
"Transfer na MO V - Stavební úpravy vnitrobloku Kpt. Nálepky, A. Krause, Sokolovská, Lexova" a 
zároveň snížení výdajové části rozpočtu položka kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
 
Číslo návrhu: 049 
Přijaté usnesení č. Z/1591/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 229. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
300,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné výdaje položky "Náklady soudních řízení - právní konzultace" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka). 
 
 
Číslo návrhu: 050 
Přijaté usnesení č. Z/1592/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 230. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 
tis. z běžných transferů položky "Ocenění nejlepších sociálních pracovníků" na běžné výdaje 
položky "Komunitní plánování" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 
 
Číslo návrhu: 051 
Přijaté usnesení č. Z/1593/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 231. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky 
"Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce obkladů bazénů - PD" (správce 711 - odbor majetku a 
investic). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 231. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
700,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na kapitálové výdaje položky "Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce obkladů bazénů - PD" 
(správce 711 - odbor majetku a investic). 
 
 
 
 



  75 

 
Číslo návrhu: 052 
Přijaté usnesení č. Z/1594/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 232. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 
odbor) na kapitálové výdaje položky "Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - výkupy pozemků" 
(správce 711 - odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 053 
Přijaté usnesení č. Z/1595/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 233. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 55,8 tis. položka 412. 
"Dotace Pk - hospodaření v lesích" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Hospodaření v lesích - dotace Pk" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 054 
Přijaté usnesení č. Z/1596/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 234. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
586,0 tis. v rámci položky "MŠ L. Matury - rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
 
 
Číslo návrhu: 055 
Přijaté usnesení č. Z/1597/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 235. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 
odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Odborářů - vegetační střechy - PD" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 235. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
100,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - kompenzační bonus - SR" (správce 
598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - vegetační střechy - PD" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 056 
Přijaté usnesení č. Z/1598/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 236. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 25 713,0 tis. položka 312. 
"Předpokládaná dotace - Inteligentní dopravní systém - řízení křižovatek" a zároveň snížení 
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Inteligentní dopravní systém - řízení křižovatek 
- dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 237. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 19 
200,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - kompenzační bonus SR" (správce 
598 - ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Inteligentní dopravní systém - řízení 
křižovatek - vlastní zdroje (předfinancování dotace)" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
Číslo návrhu: 057 
Přijaté usnesení č. Z/1599/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 238. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
400,0 tis. z běžných výdajů položky "Technická pomoc (průzkumné a projektové práace)" na běžné 
výdaje položky "Dopravní studie - lokalita S.K.Neumanna vč. souvisejících komunikací" (správce 
811 - Odbor hlavního architekta). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 238. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
500,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - kompenzační bonus SR" (správce 
598 - ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Dopravní studie - lokalita S.K.Neumanna vč. 
souvisejících komunikací" (správce 811 - Odbor hlavního architekta). 
 
 
Číslo návrhu: 058 
Přijaté usnesení č. Z/1600/2020               (pro 27, proti 1, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 28 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "DPmP - 
zvýšení základního kapitálu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) v rozpočtu statutárního 
města Pardubic na rok 2022. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 36 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Terminál JIH 
- komunikace - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) v rozpočtu statutárního města 
Pardubic na rok 2022. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 2 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Terminál JIH - 
kupní smlouvy, věcná břemena" (správce 711 - Odbor majetku a investic) v rozpočtu statutárního 
města Pardubic na rok 2022. 
 
 
Číslo návrhu: 059 
Přijaté usnesení č. Z/1601/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 239. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 955,0 tis. položka 41. 
"Dotace MŠMT - ZŠ Spořilov - projekt v rámci OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Spořilov - projekt v rámci OPVVV" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 

18 
Problematika Dostihový spolek a. s. (nová akcionářská smlouva, zvýšení ZK) 

Zpravodaj: Petr Kvaš, primátor města 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
František Brendl 
Petr Kvaš 
Martin Charvát 
Ivana Böhmová – podala pozměňující návrh na usnesení k návrhu č. 3, odst. II (doplnit „jehož součástí 
bude provozně ekonomický model“) 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů zastupitelstva Ludmily Ministrové a Petra Kvaše podána informace o jejich poměru 
k projednávané věci. 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1602/2020               (pro 27, proti 0, zdrž. 5, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
navýšení základního kapitálu společnosti Dostihový spolek a.s., IČO: 481 55 110, o částku 
6,643.000,- Kč (šest miliónů šest set čtyřicet tři tisíce korun českých) takto:  
 
První část 
1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 6.643.000,-- Kč (šest milionů šest set čtyřicet tři 
tisíce korun českých). Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se 
nepřipouští, avšak připouští se upsání akcií pod navrhovanou částku, kdy by byl základní kapitál 
zvýšen právě jen o částku odpovídající součtu jmenovitých hodnot akcií upsaných ve lhůtách pro 
upisování akcií dále uvedeným způsobem. 
 
2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: 
a) 10 220 (deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 500,-- Kč 
(slovy pět set korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž 
převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady dle stanov Společnosti, 
b) 10 220 (deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 150,-- Kč 
(slovy jedno sto padesát korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, 
jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady dle stanov 
Společnosti, (dále společně též jen „Nové Akcie“ a každá z Nových akcií jednotlivě též jen „Akcie“).  
 
3. Emisní kurs Nových Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn.: 
a) jedna Akcie o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (pět set korun českých) bude upsána emisním kursem 
500,-- Kč (pět set korun českých) a 
b) jedna Akcie o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (jedno sto padesát korun českých) bude upsána 
emisním kursem 150,-- Kč (jedno sto padesát korun českých). 
[Zdůvodnění emisního kursu: S ohledem na poměr celkové ztráty Společnosti po uhrazení z 
disponibilních zdrojů Společnosti k základnímu kapitálu Společnosti v době zvýšení základního 
kapitálu a upisování Nových Akcií výhradně akcionáři Společnosti je emisní kurs Nových Akcií 
nastaven v nejnižší zákonem připuštěné výši dle § 247 odst. 1 z. o. k.] 
 
4. Upsání Nových Akcií s využitím přednostního práva akcionářů (1. kolo): 
Všechny Nové Akcie, tzn. 10 220 (deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenových akcií o jmenovité 
hodnotě 500,-- Kč (slovy pět set korun českých), každá vydaná jako cenný papír na jméno, jejichž 
převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady dle stanov Společnosti, a 10 
220 (deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (slovy jedno 
sto padesát korun českých), každá vydaná jako cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost bude 
omezena předchozím souhlasem valné hromady dle stanov Společnosti, mohou být upsány 
akcionáři Společnosti s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle § 484 
odst. 1 z. o. k., a to za těchto podmínek: 
a) Místo vykonání přednostního práva: Přednostní právo na upsání Nových Akcií mohou akcionáři 
Společnosti vykonat v sídle Společnosti, tj. na adrese Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice. 
b) Lhůta pro vykonání přednostního práva: Přednostní právo na upsání Nových Akcií mohou 
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akcionáři Společnosti vykonat ve lhůtě 2 (dvou) týdnů ode dne doručení oznámení o počátku běhu 
upisovací lhůty, v pracovních dnech v době od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 
hod. (dále též jen „Upisovací lhůta pro přednostní právo“). 
c) Oznámení počátku Upisovací lhůty pro přednostní právo: Počátek běhu Upisovací lhůty pro 
přednostní právo oznámí Společnost akcionářům Společnosti způsobem určeným stanovami 
Společnosti a z. o. k. pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po zápisu Usnesení do 
obchodního rejstříku. Oznámení o přednostnímu právu Společnost současně zveřejní. 
d) Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě nebo 
jaký podíl na jedné nové akcii připadá na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě: 
• na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) 
připadá jedna nová Akcie o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (pět set korun českých) 
• na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 300,-- Kč (tři sta korun českých) 
připadá jedna nová Akcie o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (jedno sto padesát korun českých). 
 
5. Upsání Nových Akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva akcionářů (2. kolo): 
Upsání Nových Akcií, které nebyly upsány akcionáři Společnosti s využitím přednostního práva dle 
odstavce 4 Usnesení (dále též jen „Neupsané Akcie“), bude nabídnuto určeným zájemcům – 
akcionářům Společnosti, a to za těchto podmínek: 
a) Výpočet poměru Neupsaných Akcií nabídnutých akcionářům Společnosti: 
Akcionáři mohou upisovat Neupsané Akcie v poměru svých podílů, tj.: 
- Akcionář může upsat až tolik z celkového počtu Neupsaných Akcií o jmenovité hodnotě 500,-- Kč 
(pět set korun českých) za emisní kurs 500,-- Kč (pět set korun českých), kolik odpovídá poměru 
součtu jmenovitých hodnot všech jeho dosavadních akcií k základnímu kapitálu Společnosti před 
přijetím Usnesení. Tento počet se zaokrouhlí na celé Neupsané Akcie dolů. 
- Akcionář může upsat až tolik z celkového počtu Neupsaných Akcií o jmenovité hodnotě 150,-- Kč 
(jedno sto padesát korun českých) za emisní kurs 150,-- Kč (jedno sto padesát korun českých), kolik 
odpovídá poměru součtu jmenovitých hodnot všech jeho dosavadních akcií k základnímu kapitálu 
Společnosti před přijetím Usnesení. Tento počet se zaokrouhlí na celé Neupsané Akcie dolů. 
b) Místo úpisu: Právo na upsání Neupsaných Akcií mohou akcionáři Společnosti vykonat v sídle 
Společnosti, tj. na adrese Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. 
c) Lhůta pro úpis: Právo na upsání Neupsaných Akcií mohou akcionáři Společnosti vykonat ve lhůtě 
2 (dvou) týdnů ode dne doručení oznámení o počátku běhu upisovací lhůty, v pracovních dnech v 
době od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. (dále též jen „Upisovací lhůta pro 
druhé kolo úpisu“). 
d) Oznámení počátku Upisovací lhůty pro druhé kolo úpisu a poměru dle čl. 5 písm. a) Usnesení: 
Počátek běhu Upisovací lhůty pro druhé kolo úpisu a poměru dle čl. 5 písm. a) Usnesení oznámí 
Společnost akcionářům Společnosti způsobem určeným stanovami Společnosti a z. o. k. pro svolání 
valné hromady bez zbytečného odkladu po provedení výpočtu dle čl. 5 písm. a) Usnesení. 
Oznámení o právu úpisu Společnost současně zveřejní. 
 
6. Emisní kurs Upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 10 (deseti) dnů ode 
dne upsání Akcií. Celý emisní kurs Upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem, 
a to složením na účet Společnosti číslo 293159269/0300 vedený u společnosti Československá 
obchodní banka a.s. 
 
Druhá část 
Valná hromada schvaluje, aby představenstvo Společnosti rozhodlo dle provedeného úpisu Nových 
Akcií o změně příslušných ustanovení stanov Společnosti, kdy přesnou výši základního kapitálu, 
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strukturu akcií a celkového počtu hlasů ve Společnosti po zvýšení základního kapitálu Společnosti 
doplní do dále uvedených ustanovení stanov Společnosti takto: 
 
1. V ujednání „Článku 5 Základní kapitál společnosti“ odstavci 1) stanov Společnosti doplní 
konečnou výši základního kapitálu, tj. součet částky 13.286.000,-- Kč (třináct milionů dvě stě 
osmdesát šest tisíc korun českých) a částky součtu jmenovitých hodnot všech Nových Akcií, které 
byly upsány dle Usnesení, do znění: 
„1) Základní kapitál společnosti je ve výši [⁎],-- Kč (slovy [⁎] korun českých)“. 
 
2. V ujednání „Článku 6 Akcie“ odstavci 1) stanov Společnosti doplní počet reálně upsaných Nových 
Akcií dle jednotlivých jmenovitých hodnot do znění: 
„1) Základní kapitál společnosti je rozvržen na: 
a) 10 220 (slovy: deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč 
(slovy jeden tisíc korun českých) každá vydaných jako cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost 
je omezena, 
b) 10 220 (slovy: deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 300,-- Kč 
(slovy tři sta korun českých) každá vydaných jako cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost je 
omezena, 
c) [⁎] (slovy: [⁎]) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (slovy pět set korun 
českých) každá vydaných jako cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost je omezena, 
d) [⁎] (slovy: [⁎]) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (slovy jedno sto padesát 
korun českých) každá vydaných jako cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost je omezena.“  
 
3. V ujednání „Článku 14 Způsob rozhodování valné hromady“ odstavci 1) stanov Společnosti 
doplní celkový počet hlasů dle součtu stávajících akcií Společnosti a reálně upsaných Nových Akcií 
do znění: „1)   S každou akcií je spojen 1 (jeden) hlas na každých 50,-- Kč (padesát korun českých) 
její jmenovité hodnoty, tj. s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun 
českých) je spojeno 20 (dvacet) hlasů, s každou  akcií o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (pět set korun 
českých) je spojeno 10 (deset) hlasů,  s každou  akcií o jmenovité hodnotě 300,-- Kč (tři sta korun 
českých) je spojeno 6 (šest) hlasů a s každou  akcií o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (jedno sto 
padesát korun českých) jsou spojeny 3 (tři) hlasy. Celkový počet hlasů ve společnosti je [⁎] (slovy 
[⁎]).““ 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1603/2020               (pro 26, proti 0, zdrž. 6, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
návrh akcionářské smlouvy ve společnosti Dostihový spolek a.s., IČO: 481 55 110, který je přílohou 
tohoto návrhu usnesení. 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1604/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zrušení usnesení č. ZM/1888/2010 ze dne 31. 3. 2010 – citace: „Zastupitelstvo města Pardubic 
ukládá zpracovat střednědobou koncepci rozvoje dostihového závodiště. Z: Š. Fraňková + pracovní 
skupina T: 30. 6. 2010.“ 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
zpracovat záměr zastavitelnosti a modernizace areálu dostihového závodiště vč. odhadu investiční 
náročnosti a vč. návrhu etapizace pro realizaci tohoto záměru, jehož součástí bude provozně 
ekonomický model.   
Z: ORS, OMI, představenstvo DS a.s. 
T: do 31. 03. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1605/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
rozhodnutí rady ze dne 21. 9. 2020 tohoto znění - citace: „Rada města Pardubic ukládá jednat o 
odkupu akciového podílu ve společnosti Dostihový spolek a.s. reprezentujícího 2,16 % od Mgr. 
Petra Pucandla po dokončení procesu navyšování základního kapitálu.  
Z: Jan Mazuch 
T: 31. 1. 2021“ 

19 
Problematika EBA a. s. (aktualizace využití ZK) 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Martin Kolovratník – společně s F. Brendlem podal nový návrh na usnesení (viz návrhy č. 2 a 3) 
František Brendl 
Jakub Rychtecký 
Petr Klimpl – podal nový návrh na usnesení (viz návrh č. 4) 
Jan Procházka 
Petr Juchelka, předseda představenstva EBA a.s. 
Karel Haas 
Jiří Lejhanec – požádal pana Juchelku o rozeslání již staženého prohlášení na webových stránkách 
společnosti EBA 
Jakub Kutílek 
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Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Aleš Klose 
Helena Dvořáčková 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů zastupitelstva Jana Hrabala a Jiřího Rejdy podána informace o jejich poměru k projednávané 
věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1606/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 3, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
s vazbou na schválené usnesení č. Z/1439/2020 ze dne 18. 6. 2020 aktualizaci budoucího využití 
prostředků společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. získaných v rámci navýšení základního 
kapitálu o částku 16 mil. Kč. Pozvánka na valnou hromadu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT 
a.s dokládající potřebu aktualizace je přílohou důvodové zprávy č. 1. 
 
 
Číslo návrhu: 002 – návrh M. Kolovratníka a F. Brendla 
Přijaté usnesení č. Z/1607/2020               (pro 24, proti 2, zdrž. 6, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Vyslovuje 
nedůvěru Haně Šmejkalové v pozici místopředsedkyně představenstva pověřené řízením 
společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 
 
 
Číslo návrhu: 003 – návrh M. Kolovratníka a F. Brendla 
Přijaté usnesení č. Z/1608/2020               (pro 24, proti 2, zdrž. 6, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubice pověřit členy představenstva nominované za město k odvolání z pozice 
místopředsedkyně představenstva společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. pověřené řízením 
Hany Šmejkalové, a to v režimu zajišťujícím bezpečný chod společnosti. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubice pověřit členy představenstva nominované za město k vypsání výběrového 
řízení na pozici místopředsedy představenstva pověřeného řízením společnosti EAST BOHEMIAN 
AIRPORT a.s. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
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náměstkovi primátora Janu Mazuchovi veškeré kroky koordinovat s druhým akcionářem 
Pardubickým krajem.  
Z: náměstek primátora Jan Mazuch 
T: 5.10.2020 
 
 
Návrh P. Klimpla 
Návrh usnesení č. 004 nebyl přijat               (pro 16, proti 7, zdrž. 8, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic prověřit informace týkající se řízení společnosti EBA a.s., veškeré kroky 
koordinovat s druhým akcionářem Pardubickým krajem a předložit na příštím jednání ZmP návrh 
řešení. 
Z: Jan Mazuch, náměstek primátora 
T: ZmP dne 22.10.2020 
 

20 
Revokace usnesení č. Z/107/2015 (plnění usnesení č. Z/1409/2020) 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupil: 
Jakub Kutílek 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1609/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. Z/107/2015 ze dne 29. 1. 2015. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic, aby pravidelně (2x ročně, vždy na nejbližším zasedání Zastupitelstva města 
Pardubic po skončení kalendářního pololetí) informovala Zastupitelstvo města Pardubic o 
jmenovitém personálním složení orgánů a o obchodních a ekonomických výsledcích těch 
obchodních společností, jejichž zakladatelem jsou obchodní společnosti s majetkovým podílem 
města vyšším než 40 %.“ 
Z: Jan Mazuch 
T: 2x ročně 
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21 
Nabídka odkupu akcií ve VAK Pce a.s. 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 0, proti 25, zdrž. 5, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na odkup 6.113 ks akcií ve společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČ: 601 08 631 ve 
vlastnictví pana Pavla Kuthana za cenu 5 379 440,- Kč. Nabídka platí nejdéle do 31. 10. 2020. 
 

22 
Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za I. pololetí 2020 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1611/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
Vyhodnocení hospodaření statutárního města Pardubic za I. pololetí roku 2020. 

 

23 
Finanční hospodaření města ve vazbě na epidemiologickou situaci II. 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1612/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
zprávu "Finanční hospodaření města ve vazbě na epidemiologickou situaci II.", která je přílohou 
tohoto usnesení. 

24 
Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1613/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotací z Programu podpory kultury subjektům uvedeným v příloze tohoto usnesení, a to 
ve výši uvedené ve sloupci "Navrhované prostředky v Kč". 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury se subjekty 
uvedenými v příloze č. 1 - č. 9 tohoto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací se subjekty uvedenými v příloze č. 1 - č. 9 tohoto 
usnesení bodu II.  
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 30.11.2020 

25 
Smlouvy o poskytnutí dotace - Městská památková rezervace 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1614/2020               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace Rozvojovému fondu Pardubice, a.s. IČ: 25291408 (dotace z městského rozpočtu 
ve výši 20,0 tis Kč a ze státního rozpočtu ve výši 80,0 tis Kč) a uzavření dvou dotačních smluv mezi 
Rozvojovým fondem Pardubice, a.s. IČ: 25291408 jako příjemcem a městem Pardubice, IČ: 
00274046 jako poskytovatelem dotace, které jsou přílohou tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace XXXXXXXXXXXXX(dotace z městského rozpočtu ve výši 12,0 tis Kč a ze státního 
rozpočtu ve výši 60,0 tis Kč) a uzavření dvou dotačních smluv meziXXXXXXXXXXXXXjako příjemcem 
a městem Pardubice, IČ: 00274046 jako poskytovatelem dotace, které jsou přílohou tohoto 
usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace XXXXXXXXXXXXX(dotace z městského rozpočtu ve výši 100,0 tis Kč a ze státního 
rozpočtu ve výši 225,0 tis Kč) a uzavření dvou dotačních smluv mezi XXXXXXXXXXXXX jako příjemci 
a městem Pardubice, IČ: 00274046 jako poskytovatelem dotace, které jsou přílohou tohoto 
usnesení. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace XXXXXXXXXXXXX (dotace z městského rozpočtu ve výši 50,0 tis Kč a ze státního 
rozpočtu ve výši 100,0 tis Kč) a uzavření dvou dotačních smluv mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxx jako 
příjemci a městem Pardubice, IČ: 00274046 jako poskytovatelem dotace, které jsou přílohou 
tohoto usnesení. 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace XXXXXXXXXXXXX (dotace z městského rozpočtu ve výši 88,0 tis Kč a ze státního 
rozpočtu ve výši 150,0 tis Kč) a uzavření dvou dotačních smluv meziXXXXXXXXXXXXXjako 
příjemcem a městem Pardubice, IČ: 00274046 jako poskytovatelem dotace, které jsou přílohou 
tohoto usnesení. 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace XXXXXXXXXXXXX (dotace z městského rozpočtu ve výši 40,0 tis Kč a ze státního 
rozpočtu ve výši 100,0 tis Kč) a uzavření dvou dotačních smluv mezi XXXXXXXXXXXXXjako příjemci 
a městem Pardubice, IČ: 00274046 jako poskytovatelem dotace, které jsou přílohou tohoto 
usnesení. 
VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace Východočeskému muzeu v Pardubicích, a.s. IČ: 14450542 ze státního rozpočtu ve 
výši 500,0 tis Kč a uzavření dotační smlouvy ve výši mezi Východočeským muzeem v Pardubicích, 
a.s. IČ: 14450542 jako příjemcem a městem Pardubice, IČ: 00274046 jako poskytovatelem dotace, 
která je přílohou tohoto usnesení. 
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VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace XXXXXXXXXXXXX(dotace z městského rozpočtu ve výši 90,0 tis Kč a ze státního 
rozpočtu ve výši 165,0 tis Kč) a uzavření dvou dotačních smluv mezi XXXXXXXXXXXXXjako 
příjemcem a městem Pardubice, IČ: 00274046 jako poskytovatelem dotace, které jsou přílohou 
tohoto usnesení. 
IX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti - arciděkanství Pardubice IČ: 4293534 (dotace z 
městského rozpočtu ve výši 100,0 tis Kč a ze státního rozpočtu ve výši 200,0 tis Kč) a uzavření dvou 
dotačních smluv mezi Římskokatolickou farností - arciděkanstvím Pardubice IČ: 4293534  jako 
příjemcem a městem Pardubice, IČ: 00274046 jako poskytovatelem dotace, které jsou přílohou 
tohoto usnesení. 
X. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
podepsat jménem statutárního města Pardubic dotační smlouvy dle bodu I. až _IX. usnesení. 
Z: Martin Charvát, primátor města 
T: 1.10.2020 
 
 

26 
Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1615/2020               (pro 28, proti 0, zdrž. , nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 101.000,- Kč společnosti 
Dostihový spolek a.s., IČO: 48155110, sídlo: Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na 
realizaci projektu "Vybavení vestibulu tribuny D". Dotace bude poskytnuta v režimu „blokové 
výjimky“, ve formě provozní dotace na sportovní infrastrukturu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve 
výši 101.000,- Kč se společností Dostihový spolek a.s., IČO: 48155110, sídlo: Pražská 607, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Vybavení vestibulu tribuny D" dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení. 
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III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace se společností Dostihový spolek 
a.s., IČO: 48155110, sídlo: Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu 
"Vybavení vestibulu tribuny D" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Z.: I. Liedermanová 
T.: 31.12.2020 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1616/2020               (pro 28, proti 0, zdrž. , nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 100.000,- Kč spolku HOCKEY 
CLUB UNI Pardubice, z.s., IČO: 09341391, sídlo: Lonkova 510, Polabiny, 530 09 Pardubice, na 
realizaci projektu "Riders Univerzita Pardubice". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve 
výši 100.000,- Kč se spolkem HOCKEY CLUB UNI Pardubice, z.s., IČO: 09341391, sídlo: Lonkova 510, 
Polabiny, 530 09 Pardubice, na realizaci projektu "Riders Univerzita Pardubice" dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace se spolkem HOCKEY CLUB UNI 
Pardubice, z.s., IČO: 09341391, sídlo: Lonkova 510, Polabiny, 530 09 Pardubice, na realizaci 
projektu "Riders Univerzita Pardubice" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Z.: I. Liedermanová 
T.: 31.12.2020 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1617/2020               (pro 28, proti 0, zdrž. , nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 250.000,- Kč žadateli Oldřichu 
Bujnochovi, IČO: 10479724, sídlo: Topolská 739, 537 05, Chrudim - Chrudim II, na realizaci projektu 
"Vinařský půlmaraton". Dotace bude poskytnuta v režimu "de minimis". 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve 
výši 250.000,- Kč se žadatelem Oldřichem Bujnochem, IČO: 10479724, sídlo: Topolská 739, 537 05, 
Chrudim - Chrudim II, na realizaci projektu "Vinařský půlmaraton" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
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III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 
250.000,- Kč se žadatelem Oldřichem Bujnochem, IČO: 10479724, sídlo: Topolská 739, 537 05, 
Chrudim - Chrudim II, na realizaci projektu "Vinařský půlmaraton" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Z.: I. Liedermanová 
T.: 31.12.2020 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1618/2020               (pro 28, proti 0, zdrž. , nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální investiční dotace z Programu podpory sportu ve výši 100.000,- Kč spolku 
Tělovýchovná jednota PARAMO PARDUBICE, z.s., IČO: 13583433, sídlo: Josefa Poppera 18, Svítkov, 
530 06 Pardubice, na realizaci projektu "projektová dokumentace - rekonstrukce a přístavba 
tělocvičny". Dotace bude poskytnuta v režimu "de minimis". 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace z Programu podpory 
sportu ve výši 100.000,- Kč se spolkem Tělovýchovná jednota PARAMO PARDUBICE, z.s., IČO: 
13583433, sídlo: Josefa Poppera 18, Svítkov, 530 06 Pardubice, na realizaci projektu "projektová 
dokumentace - rekonstrukce a přístavba tělocvičny" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální investiční dotace z Programu podpory 
sportu ve výši 100.000,- Kč se spolkem Tělovýchovná jednota PARAMO PARDUBICE, z.s., IČO: 
13583433, sídlo: Josefa Poppera 18, Svítkov, 530 06 Pardubice, na realizaci projektu "projektová 
dokumentace - rekonstrukce a přístavba tělocvičny" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Z.: I. Liedermanová 
T.: 31.12.2020 

27 
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice a Pravidla 
pro poskytování dotací z Programu podpory Pardubičtí tahouni pro období 2021 - 

2023 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1619/2020               (pro 28, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Vydává 
směrnici č. xx/2020 s názvem Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice, která je přílohou návrhu usnesení č. 1. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1620/2020               (pro 28, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory Pardubičtí tahouni pro období 2021-2023, 
která jsou přílohou návrhu usnesení č. 2. 

 

28 
Dotace a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotací z Programu prevence 

kriminality a zvyšování bezpečnosti 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1621/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti subjektu SEMIRAMIS 
z.ú., se sídlem Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, IČ 70845387, ve výši 259 000 Kč na projekt 
"Program dlouhodobé primární prevence rizikového chování na základních školách v Pardubicích". 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu prevence kriminality a zvyšování 
bezpečnosti se subjektem SEMIRAMIS z.ú., se sídlem Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, IČ 
70845387, ve výši 259 000 Kč na projekt "Program dlouhodobé primární prevence rizikového 
chování na základních školách v Pardubicích", dle přílohy č. 1 tohoto návrhu usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu prevence kriminality a zvyšování 
bezpečnosti ve znění přílohy č. 1 návrhu usnesení č. 1. 
T: 30.10.2020 
Z: Iva Bartošová 

29 
Zřizovací listiny základních škol 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1622/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení nové příspěvkové organizace s názvem Základní škola Montessori Pardubice, příspěvková 
organizace, se sídlem Erno Košťála 870, Studánka, 530 12 Pardubice, a to ke dni  1. 1. 2021. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola Montessori Pardubice, příspěvková 
organizace, se sídlem Erno Košťála 870, Studánka, 530 12 Pardubice, která je přílohou tohoto 
usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1623/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 
2258, IČ 46496921, se sídlem Josefa Ressla 2258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, ve znění, 
které je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1624/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Pardubice, Benešovo 
náměstí 590, IČ 60158999, se sídlem Benešovo náměstí 590, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice,  ve znění, které je přílohou tohoto usnesení 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1625/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Pardubice-Dubina, Erno 
Košťála 870, IČ 48161055, se sídlem Erno Košťála 870, Studánka, 530 12 Pardubice, ve znění, které 
je přílohou tohoto usnesení. 

 

30 
Revokace usnesení a dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Ivana Böhmová – požádala o samostatné hlasování k jednotlivým návrhům 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1626/2020               (pro 28, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1490/2020 ze dne 18. 6. 2020, kterým byla na žádost 
žadatele Pigs production s.r.o., IČO 29091667, se sídlem Nad Týncem 1183/42, Plzeň, v důsledku 
opatření přijatých k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření 
onemocnění SARS CoV-2, schválena změna části usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. 
Z/1235/2020 ze dne 20. 2. 2020 spočívající v přesunu termínu konání projektu Fresh festival (z 
původně stanoveného 13.-14.6. 2020 na nový termín 26.-27.9. 2020) a ve změně lhůt s tím 
spojených (termín dosažení účelu a čerpání dotace, případného vrácení dotace a vyúčtování), a v 
důsledku tohoto bylo také schváleno nové znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z 
Programu podpory cestovního ruchu na podporu projektu Fresh festival ve výši 190.000 Kč a 
uložena povinnost tuto smlouvu uzavřít. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 
usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1235/2020 ze dne 27. 2. 2020, jímž bylo dle přílohy č. 1 
řádku č. 4 přijatého usnesení schváleno poskytnutí dotace z Programu podpory cestovního ruchu 
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na realizaci projektu Fresh festival žadateli Pigs production s.r.o., IČO 29091667, se sídlem Nad 
Týncem 1183/42, Plzeň, přičemž tato změna spočívá ve snížení původně schválené výše dotace v 
částce 190.000 Kč na částku 142.500 Kč, a to s ohledem na zrušení projektu Fresh festival v 
důsledku restriktivních opatření přijatých orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a jako 
prevence nebezpečí  vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory cestovního ruchu ve výši 
142.500 Kč s žadatelem Pigs production s.r.o., IČO 29091667, se sídlem Nad Týncem 1183/42, 
Plzeň,  na projekt Fresh festival ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Ivana Liedermanová 
T: 31. 12. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1627/2020               (pro 28, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory Pardubičtí tahouni se 
subjektem AVE-KONTAKT, s.r.o., se sídlem Štrossova 239, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 
60108665, na realizaci projektu "Czech Open - mezinárodní festival šachu a her 2018-2020",  č. 
D1734/00007/18, uzavřené dne 28.2.2018, jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku přijatých 
opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS 
CoV-2 pro období roku 2020 přesouvá a upravuje původně stanovený termín realizace projektu (z 
původního termínu 16.7.-2.8.2020 na nový termín 17.9. – 28.9.2020) a mění se stanovené čerpání 
dotace na upravené položky v rozpočtu při zachování původně schválené výše dotace v částce 
700.000,- Kč. Znění dodatku je přílohou tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory Pardubičtí tahouni se 
subjektem AVE-KONTAKT, s.r.o., se sídlem Štrossova 239, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 
60108665, na realizaci projektu "Czech Open - mezinárodní festival šachu a her 2018-2020",  č. 
D1734/00007/18, uzavřené dne 28.2.2018, jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku přijatých 
opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS 
CoV-2 pro období roku 2020 přesouvá a upravuje původně stanovený termín realizace projektu (z 
původního termínu 16.7.-2.8.2020 na nový termín 17.9. – 28.9.2020) a mění se stanovené čerpání 
dotace na upravené položky v rozpočtu při zachování původně schválené výše dotace v částce 
700.000,- Kč. Znění dodatku je přílohou tohoto usnesení. 
Z: Ivana Liedermanová 
T: 31. 12. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1628/2020               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 
usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1174/2020 ze dne 23.1.2020, jímž bylo schváleno 
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO 
PARDUBICE a.s., IČO: 60112476, sídlo: Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na 
realizaci projektu "Podpora mládežnického hokeje v roce 2020", spočívající v navýšení původně 
schválené dotace v částce 15.100.000,- Kč na částku 17.100.000,- Kč. Dotace nebude poskytnuta v 
režimu "de minimis". 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. D1734/00012/20 
mezi statutárním městem Pardubice a společností HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 
60112476, sídlo: Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, ve znění, které je přílohou 
č. 1 tohoto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. D1734/00012/20 mezi 
statutárním městem Pardubice a společností HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 
60112476, sídlo: Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, ve znění, které je přílohou 
č. 1 tohoto usnesení. 
Z:  Ivana Liedermanová 
T:  30. 11. 2020 

31 
Příprava změn ve strategii řízení a údržby města vedoucí k provozním úsporám 

Zpravodaj: František Brendl, zastupitel města Pardubic 
- stáhl návrh usnesení č. 5, na základě diskuse změnil zodpovědnou osobu v návrhu č. 6 a 

návrhu č. 1 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Jakub Kutílek – požádal o samostatné hlasování k jednotlivým návrhům a předkladatele o úpravu 
termínů u návrhů 
Karel Haas 
Vojtěch Jirsa 
František Brendl 
Ondřej Karas 
 
 
 
 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 9, proti 4, zdrž. 15, nehl. 3) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic připravit opatření k odstranění dvoukolejné správy bytového a nebytového 
fondu. 
Z: Martin Charvát, primátor města  
T: r. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 4, proti 11, zdrž. 15, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
při přípravě rozpočtu na rok 2021 u jeho provozních výdajů jednotlivých kapitol vycházet z 85% 
základny schválených provozních výdajů rozpočtu na rok 2020.  
Z: Jan Mazuch , náměstek primátora  
T: rok 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 003 nebyl přijat               (pro 4, proti 11, zdrž. 15, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Doporučuje 
ve vztazích s akciovými společnostmi s vlastnickým podílem statutárního města Pardubice 
přehodnotit poskytované služby s cílem úspory pravidelných provozních finančních prostředků, a to 
ve výši alespoň 20%. 
Z: Jan Mazuch, náměstek primátora  
T: při tvorbě rozpočtu na rok 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 004 nebyl přijat               (pro 3, proti 15, zdrž. 11, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Doporučuje 
ve vztazích s příspěvkovými organizacemi v kultuře přehodnotit poskytované služby a s tím související 
výši příspěvku, s cílem snížení poskytovaných pravidelných provozních finančních prostředků, a to ve 
výši alespoň 20%. 
Z: Jan Mazuch, náměstek primátora  
T: při tvorbě rozpočtu na rok 2021 
 
 
 
 
Návrh usnesení č. 005 byl stažen                
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
pro rok 2020 mimořádný odvod finančních prostředků z městských obvodů ve výši 20% z každého 
městského obvodu v souvislosti s epidemií koronaviru a opatřeními s tím souvisejícími. Jako je 
například snížení „Rozpočtového určení daní“ pro obce, odpuštění nájemného, nevybíraní 
parkovného apod. Základnou pro výpočet odvodu je stav na účtech jednotlivých MO k 1.6.2020. 
Z: Jan Mazuch, náměstek primátora  
T: při tvorbě rozpočtu na rok 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 006 nebyl přijat               (pro 10, proti 3, zdrž. 17, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Odboru rozvoje a strategie zpracovat a předložit materiál mapující a navrhující investiční projekty 
nebo organizační opatření, které mají potenciál snižovat provozní náklady statutárního města 
Pardubice. 
Z: Jan Nadrchal, náměstek primátora  
T: v průběhu roku 2021 
 

32 
Smlouva o spolupráci s městem Holice a městem Přelouč - COVID 19 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1629/2020               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Pardubice, městem Holice a městem 
Přelouč, jejímž předmětem je závazek města Přelouč a města Holice spočívající v úhradě nákladů, 
které statutárnímu městu Pardubice vzniknou v souvislosti s ubytováním občanů ORP Přelouč a 
ORP Holice, u kterých bude nařízena karanténa z důvodu COVID 19, v objektu ve vlastnictví 
statutárního města Pardubice. Návrh smlouvy je přílohou tohoto usnesení.  
Z: Ing. Martin Charvát 
T: 30.9.2020 
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33 
Záštita MZe ČR 130. ročníku Velké pardubické se Slavia pojišťovnou konaného dne 

11. října 2020 na dostihovém závodišti v Pardubicích 

 
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů zastupitelstva Ludmily Ministrové a Petra Kvaše podána informace o jejich poměru 
k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1630/2020               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření trojstranné dohody o udělení záštity ministra zemědělství 130. ročníku Velké pardubické 
se Slavia pojišťovnou konaného dne 11. října 2020 na dostihovém závodišti v Pardubicích, a to v 
případě finanční podpory prostřednictvím statutárního města jako spolupodílející se osoby na 
organizaci uvedené Významné akce s podporou státu v sektoru zemědělství. Dohoda je přílohou č.1 
tohoto usnesení 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít trojstrannou dohodu o udělení záštity ministra zemědělství pořadateli 130. ročníku Velké 
pardubické se Slavia pojišťovnou konaného dne 11. října 2020 na dostihovém závodišti v 
Pardubicích, a to v případě finanční podpory prostřednictvím statutárního města jako 
spolupodílející se osoby na organizaci uvedené Významné akce s podporou státu v sektoru 
zemědělství ve znění, které je přílohou č.1 tohoto usnesení. 
Z: Martin Charvát, primátor  
T: 30. 09. 2020   

34 
Diskuse 

Simona Machačová (na základě přihlášky do diskuse) 
- seznámila členy zastupitelstva se situací občanů Staročernska. Oblast je dlouhodobě zatížena 

stávající kamionovou dopravou logistického centra. Ta způsobuje hluk, vibrace a znečišťuje 
ovzduší. Ke zhoršení již tak nepříjemné situace v obci výrazně přispěje schválení XX. změny 
ÚP, které s sebou přinese rozšíření tohoto logistického centra. Apelovala na přítomné 
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zastupitele města, aby se dobře seznámili s námitkami souvisejícími se změnou ÚP v této 
lokalitě. 

 
Filip Sedlák (na základě přihlášky do diskuse) 

- vyjádřil se k rekonstrukci Letního stadionu a ke schvalování prodeje žulových obrub OP, 
doporučil staré obruby při rekonstrukcích využívat. 

- podpořil předchozí diskutující s apelem na neschválení navrhované změny ÚP ve prospěch 
logistického centra 

 
Jiří Rejda 

- k příspěvku pana Sedláka týkajícímu se využívání starých obrub uvedl, že např. MO Pardubice 
V takto ze starých žulových kostek zrekonstruoval náměstí. 

- informoval členy zastupitelstva, že MO V svolalo na 5. října od 16:00 hodin seminář pro 
veřejnost k územní studii S. K. Neumanna s účastí developerské společnosti, vedení města a 
příslušných úředníků magistrátu. 

- poděkoval primátorovi města a právnímu oddělení magistrátu za svolání jednání se starosty 
týkajícího se plánovacích smluv při investičních akcích, které ohodnotil jako velmi přínosné. 
MO Pardubice V právě obdržel první vyjádření k projektové dokumentaci na S. K. Neumanna, 
v této věci budou tedy postupovat dle doporučení právního oddělení a vyžadovat tak po 
Stavebním úřadu MmP vytvoření plánovací smlouvy.  

 
Jan Procházka 

- vyjádřil negativní stanovisko za MO Pardubice IV ke schválení XX. změny ÚP, konkrétně již 
výše diskutované lokality ve Staročernsku. 

 
Aleš Klose 

- vyjádřil se ke zrušení investiční akce „Lávka Poseidon“ z důvodu překročení realizační limitní 
ceny. Uvedl, že před dvěma lety byla lávka obdobného charakteru a rozměrů pro pěší a 
cyklisty postavena v obci Čelákovice a vyhodnocena jako stavba roku 2018. Uvedl, že na 
základě získaných informací náklady na tuto stavbu činily do 40 mil. Kč. Nechápe tedy 
nacenění Lávky Poseidon. Doporučil se v této věci inspirovat v Čelákovicích a požádal 
kompetentní zaměstnance úřadu o komunikaci s nimi v této věci (např. zjistit i možnost 
odkoupení projektu jejich lávky a provést následnou úpravu projektu na potřeby našeho 
města). 
Reagoval M. Charvát – uvedl, že zadání pro architekta byla realizace lávky do 40 mil. Kč. Ten 
následně předložil dle prováděcí dokumentace cenu 60 mil. Kč. Nesplnil zadání smlouvy, které 
je nyní předmětem reklamačního řízení. Samosprávy měst jsou povinné soutěžit nabídky na 
prováděcí dokumentaci s nejnižší cenou, s tímto problémem se tak budeme potýkat i nadále. 
Dále uvedl, že zákon neumožňuje navrhované odkoupení projektu. Nicméně poděkoval za 
podnět.  

 
Helena Dvořáčková 

- k problematice schvalování XX. změny ÚP uvedla, že např. v komisi pro urbanismus a 
architekturu tyto změny projednány nebyly. Avizovala, že u zprávy č. 15, kde mají být 
schváleny tyto XX. změny ÚP, bude žádat předkladatele o stažení zprávy a její projednání 
v komisi pro urbanismus a architekturu.  
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Petr Klimpl 
- požádal náměstka J. Nadrchala, aby se zaměřil na stav pardubických lesů. Upozornil, že např. 

ve Studáneckém lese jsou rozježděné cesty po kácení stromů. V lesích převažuje hospodářská 
činnost nad rekreační, doporučil lesy využívat více pro rekreační účely. 
Reagoval J. Nadrchal – poděkoval za informace, stav Studáneckého lesa prověří. Město má 
zpracovaný lesní hospodářský plán do roku 2024, dle kterého se postupuje. Souhlasí 
s názorem, že městské lesy by měly sloužit více k rekreačním účelům, než je tomu v současné 
době. Dodal, že značná část kácení je způsobena kůrovcovou kalamitou. Požádal o doplnění 
vedoucího odboru životního prostředí M. Míču. Ten potvrdil slova pana náměstka. Uvedl, že 
důvodem těžby ve Studáneckém lese je odstranění suchých stromů vlivem kůrovcové kalamity 
a stromů polámaných po vichřici.  

 
Karel Haas 

- na minulém jednání ZmP žádal o informace ke stavu zadávacího řízení na CPD, GAMPu a na 
Letní stadion. Dosud informace neobdržel, proto znovu požádal o jejich sdělení. 
Reagoval J. Rychtecký - uvedl, že výběrové řízení na CPD a GAMPu probíhá, byly otevřeny 
obálky s nabídkami, s výsledky výběrového řízení budou zastupitelé seznámeni formou zprávy 
do RmP i ZmP předložených pravděpodobně v měsíci říjnu. 
Reagoval J. Nadrchal – k výběrovému řízení na Letní stadion uvedl, že bylo plánováno 
otevírání obálek, nicméně město obdrželo nějaké námitky, které musí vypořádat, proto je 
termín otevírání obálek posunut (pravděpodobně proběhne příští týden). 

- vyjádřil se k útulku pro opuštěná zvířata s tím, že v této věci avizoval, že na další jednání ZmP 
připraví bod týkající se této problematiky. Uvedl, že dle jemu dostupných informací je 
současný útulek ve velmi tristním stavu. V připravované zprávě bude krom dostupné 
dokumentace i návrh parametrů, které by měl splňovat pozemek vhodný pro umístění 
útulku. 

- požádal vedení města, aby zvážilo z pozice zřizovatele MŠ a ZŠ průběžné zásobování 
zaměstnanců těchto zařízení ochrannými pomůckami, a to s ohledem státem nařízeného 
celodenního nošení roušek. Doporučil diskutovat s řediteli těchto zařízení formu poskytování. 
Reagoval J. Rychtecký – na jaře při první vlně epidemie byly těmto zařízením ochranné 
prostředky zřizovatelem zajištěny (jak pro zaměstnance, tak i pro děti/žáky). Ujistil členy 
zastupitelstva, že jako zřizovatel je město s řediteli v každodenním kontaktu, a že jim 
v reakcích na nová vládní nařízení vyjde maximálně vstříc.  

- interpretoval prosbu několika občanů v seniorském věku, kteří se těžko dostávají k 
informacím, zda by městský rozhlas nemohl být aktivněji využíván a sloužit pro tyto občany 
jako informační médium, kde by byly sdělovány některé zásadnější akce pro seniory konané 
ve městě. 
Reagoval R. Jelínek – městský rozhlas patří do systému veřejného varování, který je napojen 
na integrovaný záchranný systém a používá se výhradně k informacím, které zásadně 
ovlivňují život ve městě. Uvedl, že město eviduje naopak negativní reakce na časté hlášení. 

- poděkoval starostovi MO Pardubice V J. Rejdovi za organizaci jednání se starosty městských 
obvodů k tématu prostoru východně od ulice S. K. Neumanna  

 
Milan Košař 

- uvítal blížící se rekonstrukci Kostelní ulice, uvedl, že v úterý se s rozpracovaným projektem na 
rekonstrukci této ulice vč. Wernerova nábřeží seznámila i komise pro urbanismus a 
architekturu. Konstatoval závěr a doporučení komise jednoznačně výrazně snížit počet 



  100 

parkovacích míst, v této věci apeloval na vedení města, aby tato doporučení komise 
podpořilo. 

 
Jakub Kutílek 

- poděkoval paní Machačové a panu Sedlákovi za jejich příspěvky a angažování se 
v záležitostech týkajících se města Pardubic 

- přidal se k doporučení komise pro urbanismus a architekturu ve věci snížení počtu 
parkovacích míst při rekonstrukci Kostelní ulice a Wernerova nábř. 

- připomenul podněty z diskuse vznesené na minulém jednání ZmP, které směřovaly 
k informacím o dalším využití nebytového domu J. Pernera a dále o probíhající výstavbě 
v lihovaru -  v těchto záležitostech byly panem primátorem přislíbeny informativní zprávy. 
Reagoval M. Charvát – omluvil se za nedodání slíbených informací. Zpracování informativní 
zprávy k nebytovému domu J. Pernera bylo zadáno, nicméně se bude jednat o rozsáhlejší a 
komplexnější materiál, členové ZmP jej obdrží na říjnovém zasedání. K výstavbě v lihovaru 
uvedl, že ve středu proběhne jednání s vedoucím stavebního úřadu, následně bude členům 
ZmP zaslána informace. 

- poděkoval náměstku J. Mazuchovi za poskytnutí informací týkajících se ekonomiky nové linky 
na pardubickém letišti, kterou členové zastupitelstva obdrželi prostřednictvím e-mailu. 

 
 
Jakub Rychtecký 

- upozornil na velký úspěch pardubických basketbalistů, kdy historicky poprvé zvítězili 
v evropském poháru Alpe Adria cup, veřejně basketbalistům poděkoval a v této věci podal 
nový návrh na usnesení (viz níže). 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1631/2020               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Vyslovuje 
poděkování basketbalistům Pardubic ze výbornou reprezentaci města a blahopřeje jim k vítězství v 
evropském poháru Alpe Adria cup v sezóně 2019/2020. 
 
 
Ivana Böhmová 

- interpretovala vzkaz svého stranického kolegy zastupitele J. Hrubeše, který poděkoval 
odpovědnému náměstkovi za vyřešení problému s promítacím plátnem na koncertech 
Pardubického hudebního jara. Zároveň zdůraznil potřebu lepší komunikace toho, co 
pronajímatelé v sále potřebují.  

- vytkla magistrátu města, že zastupiteli Hrubešovi nebyl umožněn distanční přístup k jednání 
ZmP a požádala příslušný odbor magistrátu o řešení pro další jednání ZmP 
Reagoval J. Turek a M. Zitko – distanční forma účasti na ZmP byla velmi důkladně zvažována. 
Bylo uvedeno, že Ministerstvo vnitra již k této formě (která byla povolena v době první vlny 
koronaviru) upravila své stanovisko, v tuto chvíli s ohledem na určité problematické aspekty 
(právní i technické) distanční formy účasti připravuje změnu zákona o obcích. 
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Reagoval K. Haas –podpořil zamítavé stanovisko právního oddělení magistrátu k umožnění 
distanční formy účasti na zasedání ZmP a , široce tuto problematiku okomentoval. 

 
Vojtěch Jirsa 

- vznesl dotaz, zda je vůle ještě letos vyčlenit prostředky ve výši 350 tis. Kč na již připravenou 
realizaci stojanů na kola, které byly v rámci úsporných opatření zrušeny 
Reagoval P. Kvaš –na realizaci stojanů na kola se podařilo vrátit 250 tis. Kč, celá věc se 
procesuje. 

- v reakci na výše uvedený příspěvek M. Košaře k redukci parkovacích míst v rámci 
rekonstrukce Wernerova nábř. vznesl dotaz, zda se počítá s tím, že budoucí parkovací dům za 
Domem hudby by kompenzoval rezidenční místa v historické části města, která budou 
v rámci chystaných rekonstrukcí zredukována. 
Reagoval M. Charvát – ano, město bude usilovat o co nejvíce rezidenčních míst v parkovacím 
domě pro občany z historického centra města. 

- dále vznesl dotaz, zda je vůle vrátit se k návrhu stavby Lávky Poseidon s úpravou parametrů 
tak, aby se její realizační cena snížila (právě i s možnou inspirací z obdobných realizovaných 
staveb v jiných obcích/městech, jak výše navrhoval zastupitel A. Klose) 
Reagoval M. Charvát – pro nejbližší období byla vyhodnocena jako prioritní rekonstrukce 
mostu Kpt. Bartoše, který je z hlediska dopravní obslužnosti pro město důležitější. 
Reagoval J. Kutílek – pokud by se měl most Kpt. Bartoše stavět znova, doporučil důkladně 
zvážit jeho uspořádání (nyní je zde jak úzká vozovka, tak i stezka pro chodce) 

 
Jiří Lejhanec 

- požádal o informace zveřejněné na internetu týkající se údajné neplatnosti smlouvy na odkup 
akcií HC 
Reagoval M. Charvát – v této věci byla předložena na stůl podrobná informativní zpráva (na 
místě okomentoval M. Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie). 

 
František Brendl 

- požádal o souhrnnou zprávu k investicím směřujících do rekonstrukce budovy radnice (např. i 
včetně klimatizačních krytů ve Společenském sále) 
Reagoval M. Charvát – tuto zprávu již členové ZmP obdrželi, dle jeho názoru nelze spojovat 
komplexní údržbu objektu s původní rekonstrukcí, nechá zaslat původní zprávu k investicím do 
rekonstrukce budovy radnice. 

- poděkoval M. Čadovi za zpracování informativní zprávy k problematice HC. Vznesl dotaz 
k interpretovanému stanovisku R. Jelínka, vedoucího kanceláře primátora. 
Reagoval R. Jelínek – na internetovém portálu Idnes byl uveřejněn neformální rozhovor, který 
byl veden mimo záznam, informace se v čase vyvíjely. 
 

  
 

 
Zasedání bylo ukončeno ve 23:30 hodin.
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………………………………………….. 
        Martin  C h a r v á t         

                    primátor města 
 
 
O v ě ř o v a t e l é:        
 
 
Ondřej  K a r a s 
 
 
 
……………………………….. dne …………………………... 
 
 
 
Aleš  K l o s e 
 
 
 
……………………………….. dne …………………………... 
 
 
 
 
Jména jsou uváděna bez titulů 
 
Originál zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou být na 
webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1.  
V Pardubicích dne 02.10.2020 
Celkem 103 stran originálu zápisu 
Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační oddělení MmP 
 
 
 



Hlasování 24.09.2020 - bez os. úd.

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 15:03:34                          

                    00. Uvod                 
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Nepřítomen     
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)

Stránka 1



Hlasování 24.09.2020 - bez os. úd.
Omluveno: 6
Nepřítomno: 3
Procedurální hlasovaní: Volba pracovního předsednictva
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 15:04:06                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Nepřítomen     
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
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Hlasování 24.09.2020 - bez os. úd.
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 3
Procedurální hlasovaní: Volba návrhové komise
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 15:06:37                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Nepřítomen     
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Hlasování 24.09.2020 - bez os. úd.
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 3
Procedurální hlasovaní: Schválení pořadu jednání
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 16:21:33                          
                 08. Terminál JIH - postup a výstavba                 
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
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  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  postup prací na PROJEKTU TERMINÁLU JIH definovaný v důvodové zprávě a
  jejich přílohách.
  Návrh usnesení č. 004
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  tabulku pozemků, ve které jsou přehledně uvedeny všechny vztahy k
  pozemkům, jenž jsou nutné pro výstavbu PROJEKTU TERMINÁLU JIH –
  příloha č. 5.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 16:22:14                          
                 08. Terminál JIH - postup a výstavba                 
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
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Hlasování 24.09.2020 - bez os. úd.
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Zdržel se      
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 2 (5%)  Zdrželo se: 6 (15%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  realizaci stavby Zkapacitnění ulice K Vápence a realizaci novostavby
  Terminálu Jih (společně dále jen PROJEKT TERMINÁL JIH) za těchto
  podmínek:
  1. PROJEKT TERMINÁL JIH bude realizován dvěma stavebníky, a to městem
  Pardubice (stavba Zkapacitnění ulice K Vápence) a Dopravním podnikem
  města Pardubic a.s. (novostavba Terminálu Jih).
  2. Mezi dvěma stavebníky v rámci PROJEKTU TERMINÁL JIH, a to městem
  Pardubice a společností Dopravní podnik města Pardubic a.s. (dále jen
  DPMP) bude uzavřena dohoda na rozdělení jednotlivých stavebních
  objektů mezi tyto dva subjekty (stavebníky) včetně definování pozemků
  nezbytných pro realizaci PROJEKTU TERMINÁL JIH.
  3. Pozemky společnosti enteria a.s. nezbytné pro realizaci novostavby
  Terminál Jih získá do svého majetku DPMP. Tyto pozemky jsou definovány
  v příloze č. 5 tohoto usnesení.
  4. Pozemky společnosti enteria a.s. a pozemky dalších subjektů (např.
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Hlasování 24.09.2020 - bez os. úd.
  České dráhy a.s., DEPRO Vápenka s.r.o. atd.), nezbytné pro realizaci
  stavby Zkapacitnění ulice K Vápence a pro vybudování potřebné
  infrastruktury, získá do svého majetku město Pardubice. Tyto pozemky
  jsou definovány v příloze č. 5 tohoto usnesení.
  5. DPMP bude investorem novostavby Terminálu Jih (parkovacího domu) na
  pozemcích definovaných v příloze č. 1 tohoto usnesení.
  6. Město Pardubice bude investorem stavby Zkapacitnění ulice K Vápence
  včetně vybudování nezbytné související infrastruktury na pozemcích
  definovaných v příloze č. 1 tohoto usnesení.
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  financování realizace stavby Zkapacitnění ulice K Vápence včetně
  vybudování nezbytné infrastruktury, a financování realizace novostavby
  Terminálu Jih (parkovacího domu) takto: 
  1. v rámci rozpočtu města na rok 2022 bude pokryto zvýšení základního
  kapitálu společnost Dopravní podnik města Pardubic a.s. (dále jen
  DPMP) o částku 28 mil. Kč na pořízení pozemků pro novostavbu Terminálu
  Jih (parkovacího domu);
  2. v rámci rozpočtu města na rok 2022 bude pokryta částka cca 2 mil.
  Kč nezbytná na pořízení pozemků a věcných břemen pro stavbu
  Zkapacitnění ulice K Vápence;
  3. pro rok 2022 zajistí DPMP financování novostavby Terminálu Jih
  (parkovacího domu) s maximálním využitím budoucích evropských i
  národních dotačních prostředků na tuto novostavbu, s tím že
  dofinancování bude zajištěno z úvěrových zdrojů s ručením města
  Pardubice;
  4. po dokončení novostavby Terminálu Jih (parkovacího domu) bude DPMP
  zároveň vlastníkem a provozovatelem Terminálu Jih (parkovacího domu) s
  tím, že město Pardubice deklaruje záměr kompenzovat DPMP případnou
  ztrátu vzniklou v souvislosti s provozováním parkovacího domu částkou
  v max. výši do 5,6 mil. Kč/rok v souladu s Provozně ekonomickým
  modelem, který je přílohou tohoto usnesení č. 3;
  5. v rámci rozpočtu města na rok 2022 bude pokryta částka 36 mil. Kč
  na stavbu Zkapacitnění ulice K Vápence včetně vybudování nezbytné
  infrastruktury, s maximálním využitím budoucích evropských i národních
  dotačních prostředků.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  s vazbou na budoucí přípravu rozpočtu na rok 2022 návrh na schválení
  vyčleňovacího usnesení pro rok 2022, které je předloženo
  zastupitelstvu ke schválení v rámci IX. změny rozpočtu dne 24. 9.
  2020.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 17:02:07                          
      01. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP      
______________________________________________________________________
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Hlasování 24.09.2020 - bez os. úd.

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  zprávu o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od
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Hlasování 24.09.2020 - bez os. úd.
  posledního zasedání Zastupitelstva města Pardubic.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 17:54:26                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________
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Hlasování 24.09.2020 - bez os. úd.
Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 020 - odst. I a III
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 2047/7 o výměře 93 m2 v k.ú.
  Pardubice, z vlastnictví společnosti enteria a.s., IČO 27537790, se
  sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, do
  vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu v čase a místě
  obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 33/679/20 ze dne 8.9.2020 ve
  výši 2.900,-Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
  podléhajícímu DPH.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č.
  2047/7 o výměře 93 m2 v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti
  enteria a.s., IČO 27537790, do vlastnictví statutárního města
  Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 9. 2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 17:54:53                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Proti          
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
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  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 23 (59%)  Proti: 5 (13%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 020 - odst. II a IV
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2605/59 o výměře cca 540
  m2 v k.ú. Pardubice a dlážděné plochy o výměře cca 300 m2 umístěné na
  předmětné části pozemku, z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví společnosti enteria a.s., IČO 27537790, se sídlem
  Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní ceny v
  čase a místě obvyklé stanovené znaleckým posudkem č. 33/679/20 ze dne
  8.9.2020 ve výši 2.900,-Kč/m2 u části pozemku označeného jako p.p.č.
  2605/59 o výměře cca 540 m2 v k.ú. Pardubice a znaleckým posudkem č.
  34/680/20 ze dne 11.9.2020 ve výši 900,-Kč/m2 u dlážděné plochy o
  výměře cca 300 m2 umístěné na předmětné části pozemku. Ke kupním cenám
  bude přičtena DPH, pokud pozemek případně dlážděná plocha budou spadat
  do režimu podléhajícímu DPH.
  Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckých posudků č. 33/679/20
  ve výši 1.750,-Kč a č. 34/680/20 ve výši 6.000,-Kč uhrazené
  statutárním městem Pardubice.
  Výměry části pozemku a dlážděné plochy budou upřesněny geometrickým
  plánem doloženým žadatelem.
  Kupní smlouva bude uzavřena po zřízení věcného břemene se společností
  Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, na předmětný
  pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do katastru
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  nemovitostí.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č.
  2605/59 o výměře cca 540 m2 v k.ú. Pardubice včetně dlážděné plochy o
  výměře 300 m2 umístěné na předmětném pozemku, z vlastnictví
  statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti enteria a.s.,
  IČO 27537790.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 9. 2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 17:55:20                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Zdržel se      
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
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  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 006
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uznání vlastnického práva statutárním městem Pardubice k pozemku
  označenému jako p.p.č. 2774/59 o výměře 3.504 m2 v k.ú. Pardubice ve
  prospěch České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro
  Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého
  951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové.
  Souhlasné prohlášení bude uzavřeno po uzavření smlouvy o zřízení
  věcného břemene se společností Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.,
  IČO 601086631, na předmětný pozemek a po uzavření smlouvy o zřízení
  služebnosti ve prospěch statutárního města Pardubice jako vlastníka
  mostu a komunikace, po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do
  katastru nemovitostí.
  V souhlasném prohlášení bude ustanovení o závazku dodržení dotačních
  podmínek, tj, udržitelnosti projektu parku na Špici a ustanovení o
  přechodu práv a povinností z nájemní smlouvy uzavřené na nájem části
  pozemku označeného jako p.p.č. 2774/59 o výměře 70 m2 v k.ú. Pardubice
  se společností EKOSAN servis s.r.o.,  IČO 27505936.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva statutárním
  městem Pardubice k pozemku označenému jako p.p.č. 2774/59 o výměře
  3.504 m2 v k.ú. Pardubice ve prospěch České republiky s právem
  hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČ
  70890005.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 9. 2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 10 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 17:56:33                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________
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Hlasování 24.09.2020 - bez os. úd.

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Zdržel se      
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 4 (10%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 026
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej pozemků označených jako p.p.č. 1070/16 o výměře 5 m2, p.p.č.
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  1070/24 o výměře 159 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví
  statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
  za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem 
  č. 30/676/20 ze dne 25.8. 2020 ve výši 380,- Kč/m2 + DPH v případě, 
  že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení 
  geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 
  části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování 
  znaleckého posudku ve výši 3.500,- Kč uhrazené
  statutárním městem Pardubice za znalecký posudek.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 1070/16
  o výměře 5 m2, p.p.č. 1070/24 o výměře 159 m2, vše v k.ú. Pardubice
 z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 9. 2021

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 17:57:06                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
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  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001, 002, 004, 005, 007 - 019, 021, 022
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej části pozemku označeného jako p. p. č. 199/1 o výměře 35 m2
  (dle geometrického plánu č. 815-183/2019 nově vzniklý pozemek označený
  jako p.p.č. 199/26) v k. ú. Nemošice z vlastnictví statutárního města
  Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXX za kupní cenu v čase a místě 
  obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2357/12/19 ze dne 29. 3. 2019 
  ve výši 1.200,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
  podléhajícímu DPH.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p. p. č.
  199/1 o výměře 35 m2 (dle geometrického plánu č. 815-183/2019 nově
  vzniklý pozemek označený jako p.p.č. 199/26) v k. ú. Nemošice z
  vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXX.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 52/64 o výměře 16 m2,
  p.p.č. 456/51 o výměře 303 m2, p.p.č. 539/41 o výměře 37 m2, vše v
  k.ú. Pardubičky, z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, se sídlem Komenského
  náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, s právem
  hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic
  Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53
  Pardubice.
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  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemků označených jako p.p.č.
  52/64 o výměře 16 m2, p.p.č. 456/51 o výměře 303 m2, p.p.č. 539/41 o
  výměře 37 m2, vše v k.ú. Pardubičky, z vlastnictví statutárního města
  Pardubice do vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, s právem
  hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic
  Pardubického kraje, IČO 00085031.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej pozemku označeného jako p.p.č. 137/4 o výměře 23 m2 a části
  pozemku označeného jako p.p.č. 131/29 o výměře cca 86 m2, vše v k.ú.
  Trnová z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví  
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 
  znaleckým posudkem č. 1045-51/20 ze dne 23.8.2020 ve výši 
  600,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu 
  podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna 
  výměra výše uvedené části pozemku, žadateli.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 137/4 o
  výměře 23 m2 a části pozemku označeného jako p.p.č. 131/29 o výměře
  cca 86 m2, vše v k.ú. Trnová z vlastnictví statutárního města
  Pardubice do vlastnictví  XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 005
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1295/1 o výměře cca 59 m2
  v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za kupní cenu v čase a místě obvyklou 
  stanovenou znaleckým posudkem č. 20/595/19 ze dne 27. 3. 2019 ve výši 
  800,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
  podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna 
  výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č.
  1295/1 o výměře cca 59 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního
  města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 007
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2664/5 o výměře cca 7 m2 v
  k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví Římskokatolické farnosti – arciděkanství Pardubice, IČO
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  42939534, se sídlem Kostelní 92, Pardubice-Staré Město, 530 02
  Pardubice, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým
  posudkem č. 27/673/20 ze dne 8. 7. 2020 ve výši 3.200,- Kč/m2+ DPH v
  případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po
  doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše
  uvedené části pozemku, žadatelem.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č.
  2664/5 o výměře cca 7 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního
  města Pardubice do vlastnictví Římskokatolické farnosti –
  arciděkanství Pardubice, IČO 42939534.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 008
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení pozemku označeného jako p.p.č.  3179/1 o výměře 547 m2 v
  k.ú. Pardubice z vlastnictví  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví 
  statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou 
  stanovenou  znaleckým posudkem č. 2733/15/2019 ze dne 29. 8.2019 
  ve výši 890,- Kč/m2.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 
  3179/1 o výměře 547 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví  XXXXXXXXXXXXXX, 
  do vlastnictví statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 009
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  záměr odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 1778/126 o výměře
  cca 55 m2, pozemku označeného jako st.p.č. 5530/1 o výměře 90 m2,
  jehož součástí je stavba bez čp/če, doprava, pozemků označených jako
  p.p.č.1778/67 o výměře 399 m2, p.p.č. 3000/39 o výměře 46 m2, p.p.č.
  1778/125 o výměře 67 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví
  společnosti České dráhy, a.s., IČO 70994226, se sídlem Praha 1,
  Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 11015, do vlastnictví statutárního města
  Pardubice. Odkoupení předmětných pozemků bude po realizaci stavby
  „Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích – Terminál B“
  předloženo s kupní cenou a geometrickým zaměření do Rady města
  Pardubic a Zastupitelstva města Pardubic.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  předložit Radě města Pardubic a Zastupitelstvu města Pardubic k
  projednání odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 1778/126 o
  výměře cca 55 m2, pozemku označeného jako st.p.č. 5530/1 o výměře 90
  m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, doprava, pozemků označených
  jako p.p.č.1778/67 o výměře 399 m2, p.p.č. 3000/39 o výměře 46 m2,
  p.p.č. 1778/125 o výměře 67 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví
  společnosti České dráhy, a.s., IČO 70994226, s uvedením kupní ceny a
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  geometrickým zaměřením, a to po realizaci stavby „Multimodální uzel
  veřejné dopravy v Pardubicích – Terminál B“.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 010
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 456/50 o výměře 17
  m2, p.p.č. 539/39 o výměře 186 m2, p.p.č. 539/40 o výměře 443 m2, vše
  v k.ú. Pardubičky, z vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, se
  sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02
  Pardubice, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu
  a údržbu silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice
  98, 533 53 Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemků označených jako p.p.č.
  456/50 o výměře 17 m2, p.p.č. 539/39 o výměře 186 m2, p.p.č. 539/40 o
  výměře 443 m2, vše v k.ú. Pardubičky, z vlastnictví Pardubického
  kraje, IČO 70892822, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje
  pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, do
  vlastnictví statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 011
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/5 pozemku označeného
  jako p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z
  vlastnictví  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního 
  města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 
  znaleckým posudkem č. 1971/8/2018 ze dne 13. 5. 2018 ve výši 670,- Kč/m2.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/10 pozemku označeného
  jako p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z
  vlastnictví  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města 
  Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým 
  posudkem č. 1971/8/2018 ze dne 13. 5. 2018 ve výši 670,- Kč/m2.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/100 pozemku
  označeného jako p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z
  vlastnictví  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního 
  města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 
  znaleckým posudkem č. 1971/8/2018 ze dne 13. 5. 2018 ve výši 670,- Kč/m2. 
  Kupní smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního práva váznoucího 
  na předmětném pozemku.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/5 pozemku označeného
  jako p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z
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  vlastnictví společnosti Kulant cz s.r.o., IČO 25293494, se sídlem
  Plemenářský podnik 425, Nemošice, 530 03 Pardubice, do vlastnictví
  statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou
  stanovenou znaleckým posudkem č. 1971/8/2018 ze dne 13. 5. 2018 ve
  výši 670,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
  podléhajícímu DPH.
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/40 pozemku označeného
  jako p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z
  vlastnictví  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního 
  města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou
  stanovenou znaleckým posudkem č. 1971/8/2018 ze dne 13. 5. 2018 ve
  výši 670,- Kč/m2.
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 15/100 pozemku
  označeného jako p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z
  vlastnictví  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města
  Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým
  posudkem č. 1971/8/2018 ze dne 13. 5. 2018 ve výši 670,- Kč/m2.
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/5 pozemku označeného
  jako p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z
  vlastnictví společnosti PLEMKO s.r.o., IČO 42937337, do vlastnictví
  statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou
  stanovenou znaleckým posudkem č. 1971/8/2018 ze dne 13. 5. 2018 ve
  výši 670,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
  podléhajícímu DPH.
  VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/20 pozemku označeného
  jako p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice  
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice za
  kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č.
  1971/8/2018 ze dne 13. 5. 2018 ve výši 670,- Kč/m2. Kupní smlouva bude
  uzavřena po výmazu zástavního práva váznoucího na předmětném pozemku.
  IX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/40 pozemku označeného
  jako p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z
  vlastnictví  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města 
  Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým 
  posudkem č. 1971/8/2018 ze dne 13. 5. 2018 ve výši 670,- Kč/m2.
  X. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši
  id. 1/5 pozemku označeného jako p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127 m2 v
  k.ú. Nemošice z vlastnictví   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví 
  statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
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  T: 30. 9. 2021
  XI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši
  id. 1/10 pozemku označeného jako p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127 m2
  v k.ú. Nemošice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví 
  statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
  T: 30. 9. 2021
  XII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši
  id. 1/100 pozemku označeného jako p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127 m2
  v k.ú. Nemošice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví 
  statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
  T: 30. 9. 2021
  XIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši
  id. 1/5 pozemku označeného jako p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127 m2 v
  k.ú. Nemošice z vlastnictví společnosti Kulant cz s.r.o., IČO
  25293494, se sídlem Plemenářský podnik 425, Nemošice, 530 03
  Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
  T: 30. 9. 2021
  XIV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši
  id. 1/40 pozemku označeného jako p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127 m2
  v k.ú. Nemošice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, do
  vlastnictví statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
  T: 30. 9. 2021
  XV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši
  id. 15/100 pozemku označeného jako p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127
  m2 v k.ú. Nemošice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
  do vlastnictví statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
  T: 30. 9. 2021
  XVI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši
  id. 1/5 pozemku označeného jako p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127 m2 v
  k.ú. Nemošice z vlastnictví společnosti PLEMKO s.r.o., IČO 42937337,
  do vlastnictví statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
  T: 30. 9. 2021
  XVII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
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  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši
  id. 1/20 pozemku označeného jako p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127 m2
  v k.ú. Nemošice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví
  statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
  T: 30. 9. 2021
  XVIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši
  id. 1/40 pozemku označeného jako p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127 m2
  v k.ú. Nemošice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví 
  statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 012
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení části pozemku označeného jako st.p.č. 1795/1 o výměře cca
  202 m2, jehož součástí je část stavby bez čp/če, prům.obj. a část
  pozemku označeného jako p.p.č. 2054/9 o výměře cca 4 m2, vše v k. ú.
  Pardubice, z vlastnictví společnosti enteria a.s., IČO 27537790, se
  sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, do
  vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu dle znaleckého
  posudku o ceně obvyklé č. 3914-54/2019 ze dne 14.10.2019 ve výši
  6.022,80 Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena po přidělení finančních
  prostředků v rozpočtu města. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do
  jednoho roku od vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního
  úřadu stavby „Modernizace železničního uzlu Pardubice - Lávka pro pěší
  v ŽST Pardubice hl. n.“, a to za podmínky, že odkup části pozemku
  označeného jako st.p.č. 1795/1 o výměře cca 202 m2, jehož součástí je
  část stavby bez čp/če, prům.obj. a části pozemku označeného jako
  p.p.č. 2054/9 o výměře cca 4 m2, vše v k. ú. Pardubice, z vlastnictví
  společnosti enteria a.s., IČO 27537790, se sídlem Jiráskova 169,
  Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, do vlastnictví statutárního města
  Pardubice, nebude dříve realizován v rámci investiční akce
  statutárního města Pardubice - stavba  “Terminál JIH, Pardubice -
  Vápenka“.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení části pozemku označeného jako
  st.p.č. 1795/1 o výměře cca 202 m2, jehož součástí je část stavby bez
  čp/če, prům.obj. a část pozemku označeného jako p.p.č. 2054/9 o výměře
  cca 4 m2, vše v k. ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti enteria
  a.s., IČO 27537790, se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02
  Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
  T: 31. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 013
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  darování části pozemku označeného jako p.p.č. 341/11 o výměře 329 m2
  (dle geometrického plánu č. 604-183/2016 p.p.č. 341/25) v k.ú. Černá

Stránka 22



Hlasování 24.09.2020 - bez os. úd.
  za Bory, z vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, se sídlem
  Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, s
  právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu
  silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533
  53 Pardubice do vlastnictví statutárního města Pardubice.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít darovací smlouvu na darování části pozemku označeného jako
  p.p.č. 341/11 o výměře 329 m2 (dle geometrického plánu č. 604-183/2016
  p.p.č. 341/25) v k.ú. Černá za Bory, z vlastnictví Pardubického kraje,
  IČO 70892822, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro
  Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, do
  vlastnictví statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 014
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 2027/10000 vzhledem k
  celku pozemků označených jako st.p.č. 5363/1 o výměře 277 m2, st.p.č.
  5365/2 o výměře 116 m2, vše v k.ú. Pardubice, z podílového vlastnictví
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu dle
  znaleckého posudku č. 432/08/2017 ze dne 30. 8. 2017 ve výši 172.295,-
  Kč  (2.162,85 Kč/m2) s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za
  vedlejšího účastenství Společenství vlastníků jednotek domu Ke Kamenci
  čp. 1312 a Wintrova II čp. 1313, 1314, Pardubice, IČO 26008165, a k
  zaplacení kupní ceny se zaváže tento vedlejší účastník.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši
  id. 2027/10000 vzhledem k celku pozemků označených jako st.p.č. 5363/1
  o výměře 277 m2, st.p.č. 5365/2 o výměře 116 m2, vše v k.ú. Pardubice,
  z podílového vlastnictví  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 015
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  bezúplatný převod částí pozemků označených jako p.p.č. 38/28 o výměře
  10 m2, p.p.č. 38/100 o výměře 15 m2 k.ú. Nové Jesenčany, z vlastnictví
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu částí pozemků označených jako
  p.p.č. 38/28 o výměře 10 m2, p.p.č. 38/100 o výměře 15 m2 k.ú. Nové
  Jesenčany, z vlastnictví  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví 
  statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 016
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
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  darování části pozemku označeného jako p.p.č. 111/24 o výměře cca
  3.660 m2 v k.ú. Ohrazenice včetně vybudované technické infrastruktury
  umístěné na  částech p.p.č. 111/24 o výměře cca 1.243 m2 (sadové
  úpravy a zeleň - na výkrese vyznačeno zelenou barvou), p.p.č. 111/24 o
  výměře cca 209 m2 (parkoviště – na výkrese vyznačeno růžovou
  barvou),p.p.č. 111/24 o výměře cca 1.547 m2 (komunikace – na výkrese
  vyznačeno modrou barvou), p.p.č. 111/24 o výměře cca 661 m2 (chodníky
  – na výkrese vyznačeno šedou barvou) z vlastnictví  společnosti Nové
  Ohrazenice II s.r.o., IČO 08296022, se sídlem č.p. 166, 290 01
  Choťánky do vlastnictví statutárního města Pardubice,  a to po vydání
  souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu  na výše uvedenou
  technickou infrastrukturu a po doložení protokolů o převzetí technické
  infrastruktury do správy příslušných správců. Výměra předmětné části
  bude upřesněna geometrickým plánem doloženým společností.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  darování části pozemku označeného jako p.p.č. 111/25 o výměře cca
  1.187 m2 v k.ú. Ohrazenice včetně vybudované technické infrastruktury
  na částech p.p.č. 111/25 o výměře cca 751 m2 (sadové úpravy a zeleň -
  na výkrese vyznačeno zelenou barvou), p.p.č. 111/25 o výměře cca 118
  m2 (parkoviště – na výkrese vyznačeno růžovou barvou), p.p.č. 111/25 o
  výměře cca 318 m2 (chodníky – na výkrese vyznačeno šedou barvou)  z
  vlastnictví společnosti Nové Ohrazenice s.r.o., IČO 02387930, se
  sídlem č.p. 166, 290 01 Choťánky do vlastnictví statutárního města
  Pardubice,  a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu
  stavebního úřadu na výše uvedenou technickou infrastrukturu a po
  doložení protokolů o převzetí technické infrastruktury do správy
  příslušných správců. Výměra předmětné části bude upřesněna
  geometrickým plánem doloženým společností.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  darování pozemku označeného jako p.p.č. 134/23 o výměře 67 m2 v k.ú.
  Ohrazenice, včetně vybudované technické infrastruktury (přístupová
  komunikace k bytovým domům) z vlastnictví Nové Ohrazenice I s.r.o.,
  IČO 06059155, se sídlem č.p. 166, 290 01 Choťánky do vlastnictví
  statutárního města Pardubice, a to po vydání souhlasu či kolaudačního
  souhlasu stavebního úřadu na výše uvedenou technickou infrastrukturu a
  po doložení protokolu o převzetí technické infrastruktury do správy
  příslušného správce.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít darovací smlouvu na darování části pozemku označeného jako
  p.p.č. 111/24 o výměře cca 3.660 m2 v k.ú. Ohrazenice včetně
  vybudované technické infrastruktury umístěné na  částech p.p.č. 111/24
  o výměře cca 1.243 m2 (sadové úpravy a zeleň - na výkrese vyznačeno
  zelenou barvou), p.p.č. 111/24 o výměře cca 209 m2 (parkoviště – na
  výkrese vyznačeno růžovou barvou),p.p.č. 111/24 o výměře cca 1.547 m2
  (komunikace – na výkrese vyznačeno modrou barvou), p.p.č. 111/24 o
  výměře cca 661 m2 (chodníky – na výkrese vyznačeno šedou barvou) z
  vlastnictví  společnosti Nové Ohrazenice II s.r.o., IČO 08296022, do
  vlastnictví statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
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  T: 30. 9. 2021
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít darovací smlouvu na darování části pozemku označeného jako
  p.p.č. 111/25 o výměře cca 1.187 m2 v k.ú. Ohrazenice včetně
  vybudované technické infrastruktury na částech p.p.č. 111/25 o výměře
  cca 751 m2 (sadové úpravy a zeleň - na výkrese vyznačeno zelenou
  barvou), p.p.č. 111/25 o výměře cca 118 m2 (parkoviště – na výkrese
  vyznačeno růžovou barvou), p.p.č. 111/25 o výměře cca 318 m2 (chodníky
  – na výkrese vyznačeno šedou barvou)  z vlastnictví společnosti Nové
  Ohrazenice s.r.o., IČO 02387930, se sídlem č.p. 166, 290 01 Choťánky
  do vlastnictví statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 9. 2021
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít darovací smlouvu na darování pozemku označeného jako p.p.č.
  134/23 o výměře 67 m2 v k.ú. Ohrazenice, včetně vybudované technické
  infrastruktury (přístupová komunikace k bytovým domům) z vlastnictví
  Nové Ohrazenice I s.r.o., IČO 06059155, se sídlem č.p. 166, 290 01
  Choťánky do vlastnictví statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 017
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení  pozemku označeného jako p.p.č. 782/53 o výměře 113 m2 v
  k.ú. Staré Čívice, z vlastnictví  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
  do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu 
  v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 498_25_2020 
  dne 13. 8. 2020 ve výši 900,-Kč/m2.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení  pozemku označeného jako p.p.č.
  782/53 o výměře 113 m2 v k.ú. Staré Čívice, z vlastnictví  
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 018
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 4211 o výměře 71 m2, p.p.č.
  717/40 o výměře 185 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví  XXXXXXX
  XXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a  místě obvyklou stanovenou 
  znaleckým posudkem č. 1016-22/20 ze dne 9. 3. 2020 u pozemku označeného 
  jako p.p.č. 717/40 k.ú. Pardubice ve výši 00,-Kč/m2 a stanovenou 
  znaleckým posudkem č. 1017-23/20 ze dne 9. 3. 2020 u pozemku označeného 
  jako p.p.č. 4211 v k.ú. Pardubice ve výši 4.000,-Kč/m2.
  Kupní smlouva bude uzavřena po přidělení finančních prostředků v
  rozpočtu města.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
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  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 4211
  o výměře 71 m2, p.p.č. 717/40 o výměře 185 m2, vše v k.ú. Pardubice z
  vlastnictví  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 019
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej části pozemku označeného jako p.p.č.  742/13 o výměře cca 68 m2
  v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě obvyklou
  stanovenou znaleckým posudkem č. 1043-49/20 ze dne 10. 8. 2020 ve výši
  700,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
  podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude
  upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí
  náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.400,- Kč uhrazené
  statutárním městem Pardubice za znalecký posudek.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 3199 o výměře cca 48 m2
  v k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví 
  statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou 
  stanovenou znaleckým posudkem č. 1054-60/20 ze dne 18. 8. 2020 ve výši
  700,-Kč/m2.
  Výměra výše uvedené části pozemku bude upřesněna geometrickým plánem.
  Kupní smlouva bude uzavřena po výmazu předkupního práva váznoucího na
  předmětnou část ve prospěch České republiky.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 
  742/13 o výměře cca 68 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního
  města Pardubice do vlastnictví  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 9. 2021
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení části pozemku označeného jako
  p.p.č. 3199 o výměře cca 48 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví  XXXXXX
  XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 021
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  směnu části pozemku označeného jako p.p.č. 3657/10 o výměře cca 100 m2
  v k.ú. Pardubice ve vlastnictví  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za část 
  pozemku označeného jako p.p.č. 3657/7 o výměře cca 100 m2 v k.ú. 
  Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice bez 
  finančního vyrovnání. Výměry částí pozemků budou upřesněny 
  geometrickým plánem.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
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  uzavřít směnnou smlouvu na směnu části pozemku označeného jako p.p.č.
  3657/10 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví XXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXX, za část pozemku označeného jako p.p.č. 3657/7 o výměře 
  cca 100 m2 v k.ú.Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 022
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení č. ZM/202/2007 z důvodu dlouhodobé absence činností na
  předmětném pozemku směřujících k naplnění podmínky prodeje.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 12 - NESCHVÁLENO                     
                          24.9.2020 17:57:41                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Proti          
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Proti          
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Proti          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Proti          
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Proti          
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Proti          
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
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  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Proti          
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 1 (3%)  Proti: 29 (74%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 023-025, 027-043
  Návrh č. 023
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  stávající text uvedený v usnesení č. ZM/202/2007 týkajícího se prodeje
  pozemku označeného jako st.p.č. 878 o výměře 350 m2 v k.ú. Pardubice z
  vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví J XXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXX, ve znění " po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí 
  na vnitroblok s komerčními prostory, byty a kancelářemi včetně 
  parkovacích ploch, které budou vybudovány i na pozemcích žadatelů" 
  bez náhrady. Ostatní text usnesení zůstává beze změny.
  Návrh usnesení č. 024
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej pozemku označeného jako st.p.č. 878 o výměře 350 m2 v k.ú.
  Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
  společnosti T&P Project s.r.o., IČO 27526411, se sídlem Na Parohách
  920, Svítkov, 530 06 Pardubice, za kupní cenu navrženou žadatelem ve
  výši 2.000,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
  podléhajícímu DPH.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako st.p.č. 878 o
  výměře 350 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města
  Pardubice do vlastnictví společnosti T&P Project s.r.o., IČO 27526411.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 025
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 70/20 o výměře cca 35 m2 v
  k.ú. Ohrazenice z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví společnosti ParkStav s.r.o., IČO 08964700, se sídlem
  Jozefa Gabčíka 350, Trnová, 530 09 Pardubice, za kupní cenu určenou
  znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé
  vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou
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  o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH,
  po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše
  uvedené části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování
  znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku
  statutární město Pardubice.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č.
  70/20 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Ohrazenice z vlastnictví statutárního
  města Pardubice do vlastnictví společnosti ParkStav s.r.o., IČO
  08964700.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 027
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej pozemku označeného jako p.p.č. 5162/27 o výměře 548 m2, části
  pozemku označeného jako p.p.č. 3615/2 o výměře cca 1.668 m2, vše v
  k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
  za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a
  místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem
  Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
  podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude
  upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí
  náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem
  znaleckého posudku statutární město Pardubice.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 5162/27
  o výměře 548 m2, části pozemku označeného jako p.p.č. 3615/2 o výměře
  cca 1.668 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města
  Pardubice do vlastnictví  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 028
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2774/59 o výměře cca 70 m2
  v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví  společnosti EKOSAN servis s.r.o., IČO 27505936, se sídlem
  Fortenská 43, Chrudim I, 537 01 Chrudim, za kupní cenu určenou
  znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé
  vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou
  o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH,
  po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše
  uvedené části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování
  znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku
  statutární město Pardubice.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č.
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  2774/59 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního
  města Pardubice do vlastnictví  společnosti EKOSAN servis s.r.o., IČO
  27505936.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 029
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 70/17 o výměře 54 m2 v
  k.ú. Ohrazenice z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,za kupní cenu určenou 
  znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé 
  vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice 
  povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
  podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude
  upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí
  náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem
  znaleckého posudku statutární město Pardubice.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č.
  70/17 o výměře 54 m2 v k.ú. Ohrazenice z vlastnictví statutárního
  města Pardubice do vlastnictví  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 030
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 70/17 o výměře cca 300 m2
  v k.ú. Ohrazenice z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 
  znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným 
  znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH 
  v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, 
  po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 
  uvedené části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady 
  na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 
  posudku statutární město Pardubice.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č.
  70/17 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Ohrazenice z vlastnictví statutárního
  města Pardubice do vlastnictví  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 031
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 4313/1 o výměře cca 160
  m2, p.p.č. 3528/11 o výměře cca 530 m2, v k.ú. Pardubice z vlastnictví
  statutárního města Pardubice do vlastnictví  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
  za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a
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  místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem
  Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
  podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude
  upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, žadatelem. Žadatel
  uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude
  objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č.
  4313/1 o výměře cca 160 m2, p.p.č. 3528/11 o výměře cca 530 m2, v k.ú.
  Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 032
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej části pozemku označeného jako st.p.č. 9403 o výměře cca 135 m2,
  jejíž součástí je část stavby bez čp/če, jiná stavba, pozemků
  označených jako st.p.č. 3515/18 o výměře 984 m2, jejíž součástí je
  stavba bez čp/če, garáž, st.p.č. 3515/15 o výměře 733 m2, jejíž
  součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, st.p.č. 3515/16 o výměře
  1.060 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, garáž, st.p.č. 3515/17 o
  výměře 1.194 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, garáž, st.p.č.
  3515/19 o výměře 44 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná
  stavba, st.p.č. 3515/22 o výměře 1.189 m2, jejíž součástí je stavba
  č.p. 1823, jiná stavba, st.p.č. 3515/11 o výměře 85 m2, jejíž součástí
  je stavba bez čp/če, jiná stavba, st.p.č. 9396 o výměře 119 m2, jejíž
  součástí je  stavba bez čp/če, jiná stavba, st.p.č. 9425 o výměře 37
  m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, p.p.č. 5031 o
  výměře 290 m2, části pozemků označených jako p.p.č. 5037 o výměře cca
  938 m2, p.p.č. 4074/1 o výměře cca 42.414 m2, p.p.č. 4074/2 o výměře
  cca2.980 m2, p.p.č. 988/12 o výměře cca 2.940 m2, vše v k.ú.
  Pardubice, z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
  společnosti S T A K O společnost s ručením omezeným, IČO 42228468, se
  sídlem Bieblova 782/7, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, za
  kupní cenu navrženou žadatelem ve výši 30.000.000,-Kč včetně DPH, po
  doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše
  uvedených částí pozemků, žadatelem.
  Kupní smlouva bude uzavřena po vypořádání s právy 3. osob, kterými
  jsou pozemky dotčeny, a po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
  se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, na pozemky označené
  jako p.p.č. 988/12, p.p.č.4074/1, p.p.č.4074/2, p.p.č.3515/11,
  p.p.č.3515/15, p.p.č.3515/16, p.p.č.3515/17, p.p.č.3515/18,
  p.p.č.3515/22 vše v k.ú. Pardubice a po vkladu práv vyplývajících z
  této smlouvy do katastru nemovitostí.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako st.p.č.
  9403 o výměře cca 135 m2, jejíž součástí je část stavby bez čp/če,
  jiná stavba, pozemků označených jako st.p.č. 3515/18 o výměře 984 m2,
  jejíž součástí je stavba bez čp/če, garáž, st.p.č. 3515/15 o výměře

Stránka 31



Hlasování 24.09.2020 - bez os. úd.
  733 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, st.p.č.
  3515/16 o výměře 1.060 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, garáž,
  st.p.č. 3515/17 o výměře 1.194 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če,
  garáž, st.p.č. 3515/19 o výměře 44 m2, jejíž součástí je stavba bez
  čp/če, jiná stavba, st.p.č. 3515/22 o výměře 1.189 m2, jejíž součástí
  je stavba č.p. 1823, jiná stavba, st.p.č. 3515/11 o výměře 85 m2,
  jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, st.p.č. 9396 o výměře
  119 m2, jejíž součástí je  stavba bez čp/če, jiná stavba, st.p.č. 9425
  o výměře 37 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
  p.p.č. 5031 o výměře 290 m2, části pozemků označených jako p.p.č. 5037
  o výměře cca 938 m2, p.p.č. 4074/1 o výměře cca 42.414 m2, p.p.č.
  4074/2 o výměře cca2.980 m2, p.p.č. 988/12 o výměře cca 2.940 m2, vše
  v k.ú. Pardubice, z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví společnosti S T A K O společnost s ručením omezeným, IČO
  42228468.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 033
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej pozemků označených jako p.p.č. 37/1 o výměře 415 m2, p.p.č.
  37/9 o výměře 168 m2, vše v k.ú. Drozdice z vlastnictví statutárního
  města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu 
  určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé 
  vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou 
  o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
  Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
  objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 37/1 o
  výměře 415 m2, p.p.č. 37/9 o výměře 168 m2, vše v k.ú. Drozdice z
  vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví  XXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXX.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 034
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej pozemku označeného jako st.p.č. 7320 o výměře 361 m2, částí
  pozemků označených jako p.p.č. 232/1 o výměře cca 688 m2, p.p.č.
  2787/3 v výměře cca 56 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví
  statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Origabow
  Capital, a.s., IČO 07367848, se sídlem Masarykovo náměstí 1544, Zelené
  Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem
  na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem
  schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že
  pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení
  geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí
  pozemků, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého
  posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město
  Pardubice.
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  V kupní smlouvě bude zakotveno:
  - ustanovení o přechodu práv a povinností, které vyplynou ze smlouvy o
  smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavíranou se společností
  ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035,  na část pozemku označeného jako
  p.p.č. 2787/3 v k.ú. Pardubice, za podmínky, že souhlas s přechodem
  práv a povinností bude udělen ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení
  věcného břemene nebo udělen společností ČEZ Distribuce, a. s., před
  uzavřením kupní smlouvy,
  - ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona
  č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na
  pozemcích ve vlastnictví statutárního města Pardubice.
  Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného
  břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, na
  předmětné pozemky a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do
  katastru nemovitostí.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej pozemku označeného jako st.p.č. 7320 o výměře 361 m2, k.ú.
  Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
  společnosti Origabow Capital, a.s., IČO 07367848, se sídlem Masarykovo
  náměstí 1544, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní cenu
  určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé
  vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou
  o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH.
  Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude
  objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
  V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci
  telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o
  telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na pozemcích ve
  vlastnictví statutárního města Pardubice.
  Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného
  břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, na
  předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do
  katastru nemovitostí.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako st.p.č. 7320 o
  výměře 361 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 232/1 o výměře cca
  688 m2, p.p.č. 2787/3 v výměře cca 56 m2, vše v k.ú. Pardubice z
  vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti
  Origabow Capital, a.s., IČO 07367848, se sídlem Masarykovo náměstí
  1544, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
  T: 30. 9. 2021
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako st.p.č. 7320 o
  výměře 361 m2, k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města
  Pardubice do vlastnictví společnosti Origabow Capital, a.s., IČO
  07367848.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
  T: 30. 9. 2021
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  Návrh usnesení č. 035
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej pozemku označeného jako p.p.č. 492/10 o výměře 980 m2 v k.ú.
  Pardubičky z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
  společnosti PackWay s.r.o., IČO 25629662, se sídlem Dělnická 390,
  Pardubičky, 533 01 Pardubice, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem
  na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem
  schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že
  pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí
  náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem
  znaleckého posudku statutární město Pardubice.
  V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení:
  -  o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č.
  110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na
  předmětných pozemcích,
  - o přechodu práv a povinností vyplývající ze smlouvy o smlouvě
  budoucí o zřízení věcného břemene uzavřené se společností EDERA Group
  a.s., IČO 27461254, kterou je zatížen předmětný pozemek, za podmínky,
  že ve smlouvě je udělen souhlas k přechodu popř. bude udělen
  společností. Ustanovení nebude zakotveno v případě, že před uzavřením
  kupní smlouvy bude již uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene a
  právo z ní vyplývající vloženo do katastru nemovitostí.
  Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného
  břemene se společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a Vodovody
  a kanalizace Pardubice a.s., IČO 601086631, na předmětné pozemky a po
  vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 492/10
  o výměře 980 m2 v k.ú. Pardubičky z vlastnictví statutárního města
  Pardubice do vlastnictví společnosti PackWay s.r.o., IČO 25629662.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 036
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 409/137 o výměře cca 39 m2
  v k. ú. Studánka z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  za kupní cenu
  7.800,- Kč povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
  podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude
  upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. Kupní smlouva
  bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se
  společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětný pozemek a
  po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. V
  kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních
  sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12)
  věcným břemenem váznoucím na předmětném pozemku.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č.
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  409/137 o výměře cca 39 m2 v k. ú. Studánka z vlastnictví statutárního
  města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, oba trvale 
  bytem Bartoňova 768, Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 037
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej pozemku označeného jako p.p.č. 2685/4 o výměře 167 m2 v k.ú.
  Pardubice (mimo části zatížené souborem veřejného osvětlení) z
  vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví  společnosti
  Pinecreek Invest, a.s., IČO 05378427, se sídlem Bělohorská 688/165,
  Břevnov, 169 00 Praha 6, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na
  stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným
  statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek
  bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na
  zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého
  posudku statutární město Pardubice.
  Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic
  a.s., IČO 25262572, a to po doložení zákresu s vyznačením trasy
  kabelového vedení veřejného osvětlení na předmětném pozemku.
  Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného
  břemene se společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, EDERA
  Group a.s., IČO 27461254, a GasNet, s.r.o., IČO 27295567, na předmětný
  pozemek a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru
  nemovitostí.
  V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci věcného břemene
  vzniklého dle ust. § 22 odst. 1 a 5 zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě,
  rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon) ve spojení s ust.
  § 22 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny
  (elektrisační zákon) a váznoucího na předmětném pozemku.
  V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci
  telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o
  telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných
  pozemcích.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 2685/4
  o výměře 167 m2 v k.ú. Pardubice (mimo části zatížené souborem
  veřejného osvětlení) z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví  společnosti Pinecreek Invest, a.s., IČO 05378427.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 038
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1735/4 o výměře cca 14 m2
  v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 
  znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným 
  znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH 
  v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, 

Stránka 35



Hlasování 24.09.2020 - bez os. úd.
  po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 
  uvedené části pozemku. Žadatel uhradí náklady na pracování 
  znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku 
  statutární město Pardubice.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č.
  1735/4 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního
  města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 039
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej pozemků označených jako p.p.č. 2536/26 o výměře 63 m2, p.p.č.
  2536/27 o výměře 6 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního
  města Pardubice do vlastnictví  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za kupní 
  cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé
  vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou
  o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH.
  Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude
  objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
  Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného
  břemene se Správou železnic, státní organizace, IČO 70994234, na
  předmětné pozemky a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do
  katastru nemovitostí.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 2536/26
  o výměře 63 m2, p.p.č. 2536/27 o výměře 6 m2, vše v k.ú. Pardubice z
  vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXX.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 040
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej pozemku označeného jako st.p.č. 4923 o výměře 93 m2 k.ú.
  Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do podílového
  spoluvlastnictví  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu 
  určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé 
  vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou 
  o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
  Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
  objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.      
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako st.p.č. 4923 o
  výměře 93 m2 k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice
  do podílového spoluvlastnictví  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 041
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  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2115/6 o výměře cca 42 m2
  v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým 
  posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem 
  schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, 
  že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení 
  geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části 
  pozemku. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 
  pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č.
  2115/6 o výměře cca 42 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního
  města Pardubice do vlastnictví  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 042
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  stávající text v usnesení č. 'Z/2776/2018' ve znění usnesení č.
  Z/741/2019, týkajícího se prodeje části pozemků označených jako p.p.č.
  693/1 o výměře 40 m2, p.p.č. 693/2 o výměře 823 m2, p.p.č. 693/3 o
  výměře 449 m2, vše v k.ú. Staré Čívice, do vlastnictví společnosti 
  MECHANUS s.r.o., IČO 03721787, se sídlem Popova 1147, 535 01 Přelouč,
  ve znění „po vydání osvědčení stavebního úřadu MmP o dokončené hrubé
  stavbě průmyslové haly včetně administrativy, parkoviště pro osobní
  vozy, manipulační plochy pro lehkou strojírenskou výrobu“ bez náhrady.
  Ostatní text usnesení zůstává beze změny.
  Návrh usnesení č. 043
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Mění
  stávající text v usnesení č. 'Z/1152/2016' týkajícího se prodeje
  pozemku označeného jako p.p.č. 2547/12 o výměře 112 m2 v k.ú.
  Pardubice Společenství pro dům Bulharská 961, Pardubice, IČO 27492320,
  se sídlem Pardubice, Bulharská 961, PSČ 53003,  z původního textu
  "1.000,- Kč/m2" na text "500,- Kč/m2".
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 19:19:44                          
                               Diskuse                                
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
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Hlasování 24.09.2020 - bez os. úd.
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh J. Rychteckého:
  Zastupitesltvo města Pardubic vyslovuje poděkování basketbalistům
  Pardubic ze výbornou reprezentaci města a blahopřeje jim k vítězství v
  evropském poháru Alpe Adria cup v sezóně 2019/2020.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
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Hlasování 24.09.2020 - bez os. úd.
                    HLASOVÁNÍ č. 14 - NESCHVÁLENO                     
                          24.9.2020 19:26:00                          
03. Podmínky pro poskytnutí slevy ve výši 30% z nájemného, pachtovného a 
       plateb za umístění rekl. zařízení na pozemcích města
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Nehlasoval     
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nehlasoval     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Nehlasoval     
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Nehlasoval     
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Nehlasoval     
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Nehlasoval     
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Nehlasoval     
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Nehlasoval     
  Klimpl Petr                              ODS             13  Nehlasoval     
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Nehlasoval     
  Kvaš Petr                                ODS             18  Nehlasoval     
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Nehlasoval     
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Nehlasoval     
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Nehlasoval     
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Nehlasoval     
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Nehlasoval     
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Nehlasoval     
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Nehlasoval     
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Nehlasoval     
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Nehlasoval     
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Nehlasoval     
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 7 (18%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 24 (62%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
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Hlasování 24.09.2020 - bez os. úd.
Hlasování o usnesení
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného, pachtovného a plateb za
  umístění reklamních zařízení na pozemcích města nájemcům a pachtýřům
  městských pozemků a uživatelům městských pozemků na základě smluv o
  umístění reklamního zařízení (dále jen jako žadatel) za období od 1.
  4. 2020 do 31. 12. 2020 za předpokladu kumulativního splnění
  následujících podmínek:

   兟 nájemné, pachtovné a platba za umístění reklamního zařízení za rok
  2020 splatné před tímto obdobím bylo uhrazeno nebo bude uhrazeno do
  31.10.2020,

   兟 město neuplatňuje vůči žadateli a žadatel neuplatňuje vůči městu
  jakýkoliv nárok v jakémkoliv typu řízení (soudním, rozhodčím,
  správním),

   兟 žadatel měl na základě epidemiologických rozhodnutí či opatření
  orgánů veřejné moci vydaného z důvodu šíření koronaviru SARS-CoV-2
  způsobujícího onemocnění COVID-19 (dále také jen „rozhodnutí orgánů
  veřejné moci“) kdykoliv v rozhodném období uzavřenou provozovnu
  nacházející se na pronajímaném pozemku nebo přilehlou k pronajímanému
  pozemku nebo se kdykoliv v rozhodném období projevily v podnikatelské
  činnosti žadatele provozované na pronajímaném, propachtovaném či
  užívaném pozemku podstatné hospodářské či finanční negativní dopady
  (např. významný propad tržeb, např. významný pokles počtu zákazníků
  apod.) související s šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího
  onemocnění COVID-19 a s rozhodnutími orgánů veřejné moci (žadatel
  doloží splnění této podmínky čestným prohlášením),

   兟 žadatel podá žádost o poskytnutí slevy či odpuštění nájemného,
  pachtovného a plateb za umístění reklamních zařízení na pozemcích
  města do 30. 11. 2020,

   兟 u žadatele město ke dni 31.12.2019 neevidovalo dluh na nájemném,
  pachtovném a platbě za umístění reklamních zařízení na pozemcích
  města, 

   兟 případným žádostem nad rámec výše uvedených podmínek nebude
  vyhověno.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Pověřuje
  odbor majetku a investic, oddělení převodu a prodeje nemovitostí
  přijímáním žádostí a  rozhodováním o poskytnutí slevy nájemného,
  pachtovného a plateb za umístění reklamních zařízení na pozemcích
  města na základě splnění podmínek dle bodu I. tohoto usnesení.
                       = ZMATEČNÉ HLASOVÁNÍ =
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 15 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 19:26:32                          
03. Podmínky pro poskytnutí slevy ve výši 30% z nájemného, pachtovného a plateb 
za umístění rekl. zařízení na pozemcích města
______________________________________________________________________
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  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Nehlasoval     
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Nehlasoval     
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 5 (13%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného, pachtovného a plateb za
  umístění reklamních zařízení na pozemcích města nájemcům a pachtýřům
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  městských pozemků a uživatelům městských pozemků na základě smluv o
  umístění reklamního zařízení (dále jen jako žadatel) za období od 1.
  4. 2020 do 31. 12. 2020 za předpokladu kumulativního splnění
  následujících podmínek:

   兟 nájemné, pachtovné a platba za umístění reklamního zařízení za rok
  2020 splatné před tímto obdobím bylo uhrazeno nebo bude uhrazeno do
  31.10.2020,

   兟 město neuplatňuje vůči žadateli a žadatel neuplatňuje vůči městu
  jakýkoliv nárok v jakémkoliv typu řízení (soudním, rozhodčím,
  správním),

   兟 žadatel měl na základě epidemiologických rozhodnutí či opatření
  orgánů veřejné moci vydaného z důvodu šíření koronaviru SARS-CoV-2
  způsobujícího onemocnění COVID-19 (dále také jen „rozhodnutí orgánů
  veřejné moci“) kdykoliv v rozhodném období uzavřenou provozovnu
  nacházející se na pronajímaném pozemku nebo přilehlou k pronajímanému
  pozemku nebo se kdykoliv v rozhodném období projevily v podnikatelské
  činnosti žadatele provozované na pronajímaném, propachtovaném či
  užívaném pozemku podstatné hospodářské či finanční negativní dopady
  (např. významný propad tržeb, např. významný pokles počtu zákazníků
  apod.) související s šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího
  onemocnění COVID-19 a s rozhodnutími orgánů veřejné moci (žadatel
  doloží splnění této podmínky čestným prohlášením),

   兟 žadatel podá žádost o poskytnutí slevy či odpuštění nájemného,
  pachtovného a plateb za umístění reklamních zařízení na pozemcích
  města do 30. 11. 2020,

   兟 u žadatele město ke dni 31.12.2019 neevidovalo dluh na nájemném,
  pachtovném a platbě za umístění reklamních zařízení na pozemcích
  města, 

   兟 případným žádostem nad rámec výše uvedených podmínek nebude
  vyhověno.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Pověřuje
  odbor majetku a investic, oddělení převodu a prodeje nemovitostí
  přijímáním žádostí a  rozhodováním o poskytnutí slevy nájemného,
  pachtovného a plateb za umístění reklamních zařízení na pozemcích
  města na základě splnění podmínek dle bodu I. tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 19:27:13                          
03. Podmínky pro poskytnutí slevy ve výši 30% z nájemného, pachtovného 
a plateb za umístění rekl. zařízení na pozemcích města
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
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  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Nehlasoval     
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Nehlasoval     
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení č. 'Z/1378/2020'.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 17 - NESCHVÁLENO                     
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                          24.9.2020 19:27:58                          
03. Podmínky pro poskytnutí slevy ve výši 30% z nájemného, pachtovného a plateb 
za umístění rekl. zařízení na pozemcích města
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Proti          
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Proti          
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Proti          
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Proti          
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Proti          
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Nehlasoval     
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 0 (0%)  Proti: 27 (69%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
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  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odpuštění plateb za umístění reklamních zařízení na částech pozemků
  označených jako p.p.č. 409/20 v k.ú. Studánka, p.p.č. 2580/4, , p.p.č.
  2986/4, p.p.č. 3930/1, p.p.č. 3907/11, p.p.č. 3615/2, vše v k. ú.
  Pardubice, p.p.č. 165/2 v k.ú. Semtín, p.p.č. 262/93, p.p.č. 262/95,
  vše v k. ú. Dražkovice
  společnosti BARTH Reklamka a.s., IČO 25256181, se sídlem Hůrka 1798,
  530 12 Pardubice - Dubina, za období od dubna 2020 do října 2020, tj.
  odpuštění plateb v celkové výši 348.140,80 Kč+DPH, tj. 421.250,37 Kč
  včetně DPH, či do doby ukončení ekonomické recese.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dohodu o odpuštění plateb za umístění reklamních zařízení na
  částech pozemků označených jako p.p.č. 409/20 v k.ú. Studánka, p.p.č.
  2580/4, , p.p.č.
  2986/4, p.p.č. 3930/1, p.p.č. 3907/11, p.p.č. 3615/2, vše v k. ú.
  Pardubice, p.p.č. 165/2 v k.ú. Semtín, p.p.č. 262/93, p.p.č. 262/95,
  vše v k. ú. Dražkovice
  společnosti BARTH Reklamka a.s., IČO 25256181.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31.12. 2020
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odpuštění plateb za umístění reklamních zařízení (výlepových ploch) na
  částech pozemků označených jako p.p.č. 864/1, p.p.č. 619/1, p.p.č.
  607/7, p.p.č. 222/3, p.p.č. 2082/41, p.p.č. 1718/1, p.p.č. 3149/4,
  p.p.č. 137/12, p.p.č. 721/4, p.p.č. 3677/1, p.p.č. 4376/1, p.p.č.
  3710/1, p.p.č. 3702/1, p.p.č. 3804/1, p.p.č. 2276/1, p.p.č. 2419/7,
  p.p.č. 2583/6, p.p.č. 2155/3, p.p.č. 2155/1,  p.p.č. 2165/30, p.p.č.
  851/12, p.p.č. 785/17, vše v 
  k.ú. Pardubice a  na částech opěrných zdí v podjezdu 17. listopadu v
  Pardubicích, p.p.č. 409/26, p.p.č. 409/93, p.p.č. 409/31, vše v  k.ú.
  Studánka,
  p.p.č. 151/1v  k.ú. Ohrazenice, p.p.č. 621/18 v k.ú. Rosice nad Labem,
  p.p.č. 71/59, p.p.č. 72/38, p.p.č. 118/62, vše v k.ú. Pardubičky
  společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka
  1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice,  za období od 1. 4. 2020 do
  31. 10. 2020, tj. odpuštění plateb v celkové výši 85.960,- Kč+DPH, tj.
  104.011,60 Kč včetně DPH.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dohodu o odpuštění plateb za umístění reklamních zařízení
  (výlepových ploch) na částech pozemků označených jako p.p.č. 864/1,
  p.p.č. 619/1, p.p.č. 607/7, p.p.č. 222/3, p.p.č. 2082/41, p.p.č.
  1718/1, p.p.č. 3149/4, p.p.č. 137/12, p.p.č. 721/4, p.p.č. 3677/1,
  p.p.č. 4376/1, p.p.č. 3710/1, p.p.č. 3702/1, p.p.č. 3804/1, p.p.č.
  2276/1, p.p.č. 2419/7, p.p.č. 2583/6, p.p.č. 2155/3, p.p.č. 2155/1, 
  p.p.č. 2165/30, p.p.č. 851/12, p.p.č. 785/17, vše v k.ú. Pardubice a 
  na částech opěrných zdí v podjezdu 17. listopadu v Pardubicích, p.p.č.
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  409/26, p.p.č. 409/93, p.p.č. 409/31, vše v  k.ú. Studánka,
  p.p.č. 151/1v  k.ú. Ohrazenice, p.p.č. 621/18 v k.ú. Rosice nad Labem,
  p.p.č. 71/59, p.p.č. 72/38, p.p.č. 118/62, vše v k.ú. Pardubičky
  společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31.12. 2020
  Návrh usnesení č. 005
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  snížení plateb za umístění reklamních zařízení na částech pozemků
  označených jako p.p.č. 3647/29, p.p.č. 1290/22, vše v k.ú. Pardubice,
  p.p.č. 409/93, p.p.č. 409/20, p.p.č.409/193, vše v k.ú. Studánka,
  p.p.č. 109/6 v k.ú. Semtín společnosti TULIPÁN reklama a propagace
  s.r.o., IČO 25948504, se sídlem Hronovická 498, Zelené Předměstí, 530
  02 Pardubice, za období od dubna 2020 do prosince 2020, a to plateb v
  celkové výši 222.054,- Kč+DPH, tj. 268.685,34 kč včetně DPH.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dohodu o snížení plateb za umístění reklamních zařízení na
  částech pozemků označených jako p.p.č. 3647/29, p.p.č. 1290/22, vše v
  k.ú. Pardubice, p.p.č. 409/93, p.p.č. 409/20, p.p.č.409/193, vše v
  k.ú. Studánka, p.p.č. 109/6 v k.ú. Semtín společnosti TULIPÁN reklama
  a propagace s.r.o., IČO 25948504.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31.12. 2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 18 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 19:30:05                          
                   04. Revokace usnesení - pozemky                    
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Zdržel se      
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     

Stránka 46



Hlasování 24.09.2020 - bez os. úd.
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Nehlasoval     
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Nehlasoval     
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 22 (56%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 5 (13%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení č. 'Z/996/2016'.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 19 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 19:30:37                          
                   04. Revokace usnesení - pozemky                    
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
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  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Nehlasoval     
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Nehlasoval     
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001, 003 - 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 2/20 vzhledem k celku
  pozemku označeného jako p.p.č. 5207/7 o výměře 31 m2 v k.ú. Pardubice,
  ze spoluvlastnictví  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši
  1.612,-Kč do vlastnictví statutárního města Pardubice v rámci
  investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina
  (SV obchvat)“ v souladu s přijatým usnesením č. Z/393/2019 – bod
  XXXIV. 
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši
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  2/20 vzhledem k celku pozemku označeného jako p.p.č. 5207/7 o výměře
  31 m2 v k.ú. Pardubice, ze spoluvlastnictví  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 1.612,-Kč do vlastnictví
  statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 9. 2021
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení č. 'Z/2803/2018' bod II.
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení č. 'Z/738/2019' bod II.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej pozemků označených jako p.p.č. 218/5 o výměře 85 m2, p.p.č.
  716/37 o výměře 285 m2, p.p.č. 716/42 o výměře 199 m2, p.p.č. 716/61 o
  výměře 40 m2, p.p.č. 716/62 o výměře 66 m2, p.p.č. 728/8 o výměře 53
  m2 a částí pozemků označených jako p.p.č. 693/36 o výměře cca 9.443
  m2, p.p.č. 728/16 o výměře cca 188 m2, p.p.č. 1212/11 o výměře cca 203
  m2, vše v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví statutárního města Pardubice
  do vlastnictví podílového fondu Conseq Transformovaný fond Conseq
  penzijní společnosti, a.s. s obhospodařováním majetku v podílovém
  fondu  pro Conseq penzijní společnost, a.s., IČO: 279 16 430, DIČ:
  CZ699003166, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, za
  kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č.
  32/607/19 ze dne 10.6.2019 ve výši 880,- Kč/m2 + DPH v případě, že
  pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení
  geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí
  pozemků, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého
  posudku ve výši 3.000,- Kč uhrazené statutárním městem Pardubice za
  znalecký posudek. Žadatel uhradí částku ve výši 19,- Kč/m2/rok za
  bezesmluvní užívání výše uvedených pozemků, a to od 24. 9. 2014.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 218/5 o
  výměře 85 m2, p.p.č. 716/37 o výměře 285 m2, p.p.č. 716/42 o výměře
  199 m2, p.p.č. 716/61 o výměře 40 m2, p.p.č. 716/62 o výměře 66 m2,
  p.p.č. 728/8 o výměře 53 m2 a částí pozemků označených jako p.p.č.
  693/36 o výměře cca 9.443 m2, p.p.č. 728/16 o výměře cca 188 m2,
  p.p.č. 1212/11 o výměře cca 203 m2, vše v k.ú. Staré Čívice z
  vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví podílového
  fondu Conseq Transformovaný fond Conseq penzijní společnosti, a.s. s
  obhospodařováním majetku v podílovém fondu  pro Conseq penzijní
  společnost, a.s., IČO: 279 16 430.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 9. 2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
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                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 20 - NESCHVÁLENO                     
                          24.9.2020 19:40:53                          
       05. Prodej nebytové jednotky č. 414/1, Sladkovského ul.        
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Proti          
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Proti          
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Proti          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Proti          
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Proti          
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Proti          
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 0 (0%)  Proti: 28 (72%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
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Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej jednotky č. 414/1, jiný nebytový prostor, nacházející se v
  přízemí budovy  čp. 414,  která je postavená na pozemku označeném jako
  stavební parcela č.parc.st. 931, Sladkovského ul., včetně id. podílu
  2209/10000 na společných částech domu čp. 414 stojícího na pozemku
  označeném jako st.p.č. 931, id. podílu 2209/10000 na pozemku označeném
  jako st.p.č. 931, k.ú.  a  obec  Pardubice, část obce Zelené
  Předměstí, formou veřejné dobrovolné dražby a to za těchto podmínek :
  A) vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a
  čase obvyklé určené znaleckým posudkem;
  B) stávající  nájemní  smlouva  nebude  ukončena  (vypovězena  ze 
  strany pronajímatele), tj. bude prodáváno i s nájemcem.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  odboru majetku a investic zrealizovat prodej výše uvedených
  nemovitostí se zohledněním podmínek podle bodu I., a to formou veřejné
  dobrovolné dražby.
  Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
  T: 30.04.2021
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej jednotky č. 414/1, jiný nebytový prostor, nacházející se v
  přízemí budovy  čp. 414,  která je postavená na pozemku označeném jako
  stavební parcela č.parc.st. 931, Sladkovského ul., včetně id. podílu
  2209/10000 na společných částech domu čp. 414 stojícího na pozemku
  označeném jako st.p.č. 931, id. podílu 2209/10000 na pozemku označeném
  jako st.p.č. 931, k.ú.  a  obec  Pardubice, část obce Zelené
  Předměstí, spol. Bosý Bod s.r.o., IČ 066 90 556, se sídlem Jiráskova
  29, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice a to za cenu v místě a čase
  obvyklou stanovenou znaleckým posudkem (tato cena bude povýšena o DPH,
  pokud pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  odboru majetku a investic uzavřít kupní smlouvu podle bodu I.
  Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
  T: 31.12.2020
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej jednotky č. 414/1, jiný nebytový prostor, nacházející se v
  přízemí budovy  čp. 414,  která je postavená na pozemku označeném jako
  stavební parcela č.parc.st. 931, Sladkovského ul., včetně id. podílu
  2209/10000 na společných částech domu čp. 414 stojícího na pozemku
  označeném jako st.p.č. 931, id. podílu 2209/10000 na pozemku označeném
  jako st.p.č. 931, k.ú.  a  obec  Pardubice, část obce Zelené
  Předměstí, Jakubovi Truhlářovi, IČ 048 57 313 se sídlem Br.
  Veverkových 587, 530 02 Pardubice a to za cenu v místě a čase obvyklou
  stanovenou znaleckým posudkem (tato cena bude povýšena o DPH, pokud
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  pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  odboru majetku a investic uzavřít kupní smlouvu podle bodu I.
  Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
  T: 31.12.2020
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej jednotky č. 414/1, jiný nebytový prostor, nacházející se v
  přízemí budovy  čp. 414,  která je postavená na pozemku označeném jako
  stavební parcela č.parc.st. 931, Sladkovského ul., včetně id. podílu
  2209/10000 na společných částech domu čp. 414 stojícího na pozemku
  označeném jako st.p.č. 931, id. podílu 2209/10000 na pozemku označeném
  jako st.p.č. 931, k.ú.  a  obec  Pardubice, část obce Zelené
  Předměstí, spol. MADAMI s.r.o., IČ 648 24 209 se sídlem Křičenského 
  451, 533 03 Dašice v Čechách, a to za cenu v místě a čase obvyklou
  stanovenou znaleckým posudkem (tato cena bude povýšena o DPH, pokud
  pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  odboru majetku a investic uzavřít kupní smlouvu podle bodu I.
  Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
  T: 31.12.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 21 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 19:42:58                          
              06. Prodej zbytkových nebytových jednotek               
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Proti          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
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  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Proti          
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 22 (56%)  Proti: 8 (21%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej jednotky č. 1822/100, jiný nebytový prostor, nacházející se v
  přízemí budovy č.p. 1822, která je postavená na pozemku označeném jako
  stavební parcela č. parc. st. 7224, nábř. Závodu míru, včetně id.
  podílu 3702/477978 na společných částech domu č.p. 1822 stojícího na
  pozemku označeném jako st.p.č. 7224, id. podílu 3702/477978 na pozemku
  označeném jako st. p. č. 7224, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce
  Zelené Předměstí, formou veřejné dobrovolné opakované dražby, a to za
  podmínky, že vyvolávací cena bude činit 80% z ceny nemovitých věcí v
  místě a čase obvyklé určené znaleckým posudkem.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  odboru majetku a investic zrealizovat prodej jednotky č. 1822/100,
  jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy č.p. 1822,
  která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č. parc.
  st. 7224, nábř. Závodu míru, včetně id. podílu 3702/477978 na
  společných částech domu č.p. 1822 stojícího na pozemku označeném jako
  st.p.č. 7224, id. podílu 3702/477978 na pozemku označeném jako st. p.
  č. 7224, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí,
  formou veřejné dobrovolné opakované dražby, a to za podmínky, že
  vyvolávací cena bude činit 80% z ceny nemovitých věcí v místě a čase
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  obvyklé určené znaleckým posudkem.
  Z: Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
  T: 30. 6. 2021
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej jednotky č. 1566/21, jiný nebytový prostor, nacházející se v
  přízemí budovy  čp. 1566, která je postavená na pozemku označeném jako
  stavební parcela č. parc. st. 5606,  ul. Sladkovského, včetně id.
  podílu 1286/10000 na společných částech domu č.p. 1566 stojícího na
  pozemku označeném  jako st. p. č. 5606, id. podílu  1286/10000 na
  pozemku označeném jako st. p. č. 5606, vše v k.ú. a obci Pardubice,
  část obce Zelené Předměstí, formou veřejné dobrovolné dražby,  a to za
  podmínky, že vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v
  místě a čase obvyklé určené znaleckým posudkem.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  odboru majetku a investic zrealizovat prodej jednotky č. 1566/21, jiný
  nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy  čp. 1566, která je
  postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č. parc. st.
  5606,  ul. Sladkovského, včetně id. podílu 1286/10000 na společných
  částech domu č.p. 1566 stojícího na pozemku označeném  jako st. p. č.
  5606, id. podílu  1286/10000 na pozemku označeném jako st. p. č. 5606,
  vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, formou
  veřejné dobrovolné dražby,  a to za podmínky, že vyvolávací cena bude
  činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené
  znaleckým posudkem.
  Z:  Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
  T:  30. 6. 2021
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej jednotky č. 1566/22, jiný nebytový prostor, nacházejících se v
  přízemí budovy  čp. 1566, která je postavená na pozemku označeném jako
  stavební parcela č. parc. st. 5606, ul. Sladkovského, včetně id.
  podílu 121/2500 na společných částech domu č.p. 1566 stojícího na
  pozemku označeném  jako st. p. č. 5606, id. podílu  121/2500 na
  pozemku označeném jako st. p. č. 5606, vše v k.ú. a obci Pardubice,
  část obce Zelené Předměstí, formou veřejné dobrovolné dražby,  a to za
  podmínky, že vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v
  místě a čase obvyklé určené znaleckým posudkem.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  odboru majetku a investic zrealizovat prodej jednotky č. 1566/22, jiný
  nebytový prostor, nacházejících se v přízemí budovy  čp. 1566, která
  je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č. parc. st.
  5606, ul. Sladkovského, včetně id. podílu 121/2500 na společných
  částech domu č.p. 1566 stojícího na pozemku označeném  jako st. p. č.
  5606, id. podílu  121/2500 na pozemku označeném jako st. p. č. 5606,
  vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, formou
  veřejné dobrovolné dražby,  a to za podmínky, že vyvolávací cena bude
  činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené
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  znaleckým posudkem.
  Z:  Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
  T:  30. 6. 2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 19:44:55                          
    07. Dostihový spolek a.s. - žádost o prominutí části nájemného    
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
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______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  dohodu o poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného za užívání areálu
  dostihového závodiště na základě nájemní smlouvy ze dne 26.1.2020 ve
  znění dodatků č. 1 až 11 společnosti Dostihový spolek a.s., IČ
  48155110, se sídlem Pražská 507, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,
  za období od 1. dubna 2020 do 31. prosince 2020.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  odboru majetku a investic uzavřít dohodu dle bodu I.
  Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
  T: 31.10.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 23 - NESCHVÁLENO                     
                          24.9.2020 19:45:26                          
    07. Dostihový spolek a.s. - žádost o prominutí části nájemného    
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Proti          
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Proti          
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Proti          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Proti          
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Proti          

Stránka 56



Hlasování 24.09.2020 - bez os. úd.
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Proti          
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Proti          
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Proti          
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 2 (5%)  Proti: 25 (64%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prominutí nájemného za užívání areálu dostihové ho závodiště na
  základě nájemní smlouvy ze dne 26.1.2020 ve znění dodatků č. 1 až 11
  společnosti Dostihový spolek a.s., IČ 48155110, se sídlem Pražská 507,
  Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za období od 12. března 2020 do
  17. května 2020.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  odboru majetku a investic prominout nájemné dle bodu I.
  Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
  T: 31.10.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 24 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 19:54:27                          
  09. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            

Stránka 57



Hlasování 24.09.2020 - bez os. úd.
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nehlasoval     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení
  Zastupitelstva města Pardubic uvedené v příloze usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 25 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 20:03:15                          
                      10. Dotační smlouva P-PINK                      
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6
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Hlasování 24.09.2020 - bez os. úd.
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Doporučuje
  zahájení realizace projektu „Revitalizace objektu na Jana Palacha čp.
  363 a 372 pro umístění P-PINK, z.ú.“, v souladu s žádostí ústavu
  Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., se sídlem náměstí Republiky
  12, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 06372562, která je
  přílohou č. 1 důvodové zprávy k tomuto usnesení.
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města ústavu Pardubický
  podnikatelský inkubátor z.ú., se sídlem náměstí Republiky 12, Zelené
  Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 06372562, na realizaci projektu
  „Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro umístění
  P-PINK, z.ú.“, ve výši 17,000.000,- Kč prostřednictvím veřejnoprávní
  smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi statutárním městem Pardubice
  a žadatelem za následujících podmínek:
  - částka ve výši 10,000.000,- Kč bude žadateli poskytnuta do 30 dnů od
  nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace,
  - částka ve výši 7,000.000,- Kč bude žadateli poskytnuta nejpozději do
  31.3.2021, avšak pouze za podmínky, že Zastupitelstvo města Pardubic
  schválí alokaci této částky pro uvedený účel v rozpočtu statutárního
  města Pardubic pro rok 2021.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace s
  ústavem Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., se sídlem náměstí
  Republiky 12, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 06372562, na
  realizaci projektu „Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372
  pro umístění P-PINK“, ve výši 17,000.000,- Kč dle podmínek uvedených v
  bodu I. tohoto usnesení, tj. ve znění, které je přílohou tohoto
  usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace s ústavem
  Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., se sídlem náměstí Republiky
  12, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 06372562, na realizaci
  projektu „Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro
  umístění P-PINK“, ve výši 17,000.000,- Kč dle podmínek uvedených v
  bodu I. tohoto usnesení ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
  Z: Ing. Martin Charvát, primátor
  T: 10. 10. 2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 26 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 20:04:21                          
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           11. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace           
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Nehlasoval     
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Nehlasoval     
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Nehlasoval     
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Nehlasoval     
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 5 (13%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
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  Bere na vědomí
  informace o plnění Strategie integrované územní investice
  Hradecko-pardubické aglomerace uvedené v důvodové zprávě a dalších
  přílohách tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 27 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 20:05:30                          
                          12. Novela Statutu                          
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Nehlasoval     
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
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  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Vydává
  Obecně závaznou vyhlášku č. ../2020, kterou se mění Obecně závazná
  vyhláška č. 4/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic. Znění
  Obecně závazné vyhlášky č. ../2020 je přílohou tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 28 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 20:09:37                          
               13. Odprodej použitých žulových obrub OP               
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Proti          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Proti          
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Proti          
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Nehlasoval     
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
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  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 4 (10%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  schvaluje
  odprodej použitých žulových obrub z majetku města Pardubic v počtu
  3000 bm.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 29 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 20:10:27                          
14. Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb, služby odstraňování vozidel
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
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  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, Služby
  odstraňování autovraků mezi Statutárním městem Pardubice, IČ 274046, a
  akciovou společností Služby města Pardubic, IČ 25262572, se sídlem
  Hůrka 1803, Pardubice. Dodatek č. 1 je přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít Dodatekk č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, Služby
  odstraňování autovraků mezi Statutárním městem Pardubice, IČ 274046, a
  akciovou společností Služby města Pardubic, IČ 25262572, se sídlem
  Hůrka 1803, Pardubice.
  Z: Ing. Vladimír Bakajsa
  T: 15.10.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 30 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 21:10:27                          
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        15. Schválení XX. změny Územního plánu města Pardubice        
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  ZmP v souladu s ustanovením § 54 odst. 3 stavebního zákona vrací
  předložený návrh XX. změny Územního plánu města Pardubic pořizovateli,
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  a to s následujícími pokyny:
  - Doporučuje rozdělit návrh XX. změny Územního plánu města Pardubic na
  dvě části, a to na část XX. A obsahující pouze lokalitu č. XX/29Z a na
  část XX. B obsahující všechny ostatní lokality,
  - doporučuje ponechat lokalitu č. XX/29Z ve funkčním využití plochy
  dle stávajícího platné Územního plánu města Pardubic.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 31 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 21:11:52                          
16. Schválení XXI. změny ÚpmP a I. změny územního plánu obce Hostovice
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
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  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Potvrzuje
  ověření souladu XXI. změny Územního plánu města Pardubice s požadavky
  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
  zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, s
  Politikou územního rozvoje České republiky, se Zásadami územního
  rozvoje Pardubického kraje, se stanovisky dotčených orgánů a
  stanoviskem krajského úřadu, vše dle ustanovení § 54 odst. 2
  stavebního zákona.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Vydává
  formou opatření obecné povahy XXI. změnu Územního plánu města
  Pardubice ve smyslu § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o
  územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
  pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 55 ve spojení s § 54
  stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb.,
  správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 16 vyhlášky č. 500/2006
  Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
  způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
  předpisů.
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Potvrzuje
  ověření souladu I. změny Územního plánu obce Hostovice s požadavky
  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
  zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, s
  Politikou územního rozvoje České republiky, se Zásadami územního
  rozvoje Pardubického kraje, se stanovisky dotčených orgánů a
  stanoviskem krajského úřadu, vše dle ustanovení § 54 odst. 2
  stavebního zákona.
  Návrh usnesení č. 004
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Vydává
  formou opatření obecné povahy I. změnu Územního plánu obce Hostovice
  ve smyslu § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
  plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
  předpisů, za použití ustanovení § 55 ve spojení s § 54 stavebního
  zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
  znění pozdějších předpisů a § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
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  analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
  evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 32 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 21:14:13                          
17. IX. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Nehlasoval     
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Nehlasoval     
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________
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Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 058
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 28 000,0 tis. na kapitálové
  výdaje položky "DPmP - zvýšení základního kapitálu" (správce 1411 -
  Odbor rozvoje a strategie) v rozpočtu statutárního města Pardubic na
  rok 2022.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 36 000,0 tis. na kapitálové
  výdaje položky "Terminál JIH - komunikace - realizace" (správce 711 -
  Odbor majetku a investic) v rozpočtu statutárního města Pardubic na
  rok 2022.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 2 000,0 tis. na kapitálové
  výdaje položky "Terminál JIH - kupní smlouvy, věcná břemena" (správce
  711 - Odbor majetku a investic) v rozpočtu statutárního města Pardubic
  na rok 2022.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 33 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 21:15:00                          
17. IX. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
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  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Nehlasoval     
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Nehlasoval     
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 2 (5%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 5 (13%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 018
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové optatření č. 198. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši
  Kč 219,2 tis. položka 12. " Transfer z MO II - kamerový systém" a
  zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky
  "Kamerový systém - rozšiřování" (správce 214 - Městská policie).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové optatření č. 198. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši
  Kč 641,9 tis. položka 12. " Transfer z MO V - kamerový systém" a
  zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky
  "Kamerový systém - rozšiřování" (správce 214 - Městská policie).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 34 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 21:15:37                          
17. IX. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření
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  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Nehlasoval     
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001 - 017, 019 - 057, 059
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
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  Rozpočtové opatření č. 181. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  odborné učebny - udržitelná podpora ITI" na běžné transfery položky
  "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 181. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  odborné učebny - udržitelná podpora ITI" na běžné transfery položky
  "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 181. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  odborné učebny - udržitelná podpora ITI" na běžné transfery položky
  "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 181. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  odborné učebny - udržitelná podpora ITI" na běžné transfery položky
  "ZŠ Benešovo n. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 181. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 650,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ -
  odborné učebny - náklady související s rekonstrukcí" na běžné
  transfery položky "ZŠ Benešovo n. - příspěvek na provoz" (správce 1734
  - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 182. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 121,4 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "MŠ Srdíčko (L. Matury) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 183. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 2
  280,0 tis. v rámci položky "ZŠ Svítkov - rozšíření (přístavba)" z
  běžných transferů na běžné výdaje (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 183. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 3
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  020,0 tis. v rámci položky "ZŠ Svítkov - rozšíření (přístavba)"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných výdajů na
  kapitálové výdaje.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 183. Přesun finančních prostředků ve výši Kč
  260,0 tis. v rámci položky "ZŠ Svítkov - rozšíření (přístavba)"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných transferů
  na běžné výdaje. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 183. Přesun finančních prostředků ve výši Kč
  200,0 tis. v rámci položky "ZŠ E. Košťála - úprava prostoru pro ZŠ
  Montessori" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z
  kapitálových výdajů na běžné výdaje.
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 184. Přesun finančních prostředků ve výši Kč
  150,0 tis. v rámci položky "Program podpory cestovního ruchu" z
  kapitálových transferů na běžné transfery (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 184. Přesun finančních prostředků ve výši Kč
  50,0 tis. v rámci položky "Program podpory sportu" z běžných transferů
  na kapitálové transfery (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 184. Přesun finančních prostředků ve výši Kč
  20,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory volnočasových a
  vzdělávacích aktivit" na běžné transfery položky "DDM Alfa, DDM Delta,
  KD Hronovická - volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 184. Přesun finančních prostředků ve výši Kč
  27,5 tis. z běžných transferů položky "Program podpory volnočasových a
  vzdělávacích aktivit" na běžné transfery položky "DDM Beta - KD Dubina
  - volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 005
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 185. Přesun finančních prostředků ve výši Kč
  11,0 tis. z běžných výdajů položky "Ostatní kultura" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Mzdy
  zaměstnanců MmP včetně OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka. Jedná
  se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
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  Rozpočtové opatření č. 185. Přesun finančních prostředků ve výši Kč
  11,0 tis. z běžných výdajů položky "Pasportizace prostor pro kulturu"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje
  položky "Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON" (správce 914 - Kancelář
  tajemníka. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 006
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 186. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 112,5 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky
  "Rekonstrukce zastávky MHD - Jahnova směr do centra - PD" (správce
  1327 - Odbor dopravy).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 186. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 118,9 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky
  "Rekonstrukce zastávky MHD - Jahnova směr z centra - PD" (správce 1327
  - Odbor dopravy).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 186. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 32,4 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky
  "Rekonstrukce zastávky MHD - Štrossova do centra - PD" (správce 1327 -
  Odbor dopravy).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 186. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 28,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky
  "Rekonstrukce zastávky MHD - Štrossova z centra - PD" (správce 1327 -
  Odbor dopravy).
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 186. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 29,1 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky
  "Rekonstrukce zastávky MHD - U Kostelíčka do centra - PD" (správce
  1327 - Odbor dopravy).
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 186. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 30,7 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky
  "Rekonstrukce zastávky MHD - Okrajová do centra - PD" (správce 1327 -
  Odbor dopravy).
  Návrh usnesení č. 007
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 187. Přesun finančních prostředků v příjmové
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  části rozpočtu ve výši Kč 6 251,2 tis. z položky 31. "Předpokládaná
  dotace - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická)" na
  položku 42. "Dotace MPO - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny
  (ul. Dělnická)".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 187. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 2 397,9 tis. z položky 31. "Předpokládaná
  dotace - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická)" na
  položku 42. "Dotace MPO - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny
  (ul. Dělnická)".
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 187. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  4 849,2 tis. položka 42. "Dotace MMR - Náhrdelník Chrudimky" a zároveň
  zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva
  rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 187. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  100,0 tis. položka 412. "Dotace z rozpočtu Pk - VČD - Grand festival
  smíchu" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
  položky "Dotace z rozpočtu Pk - VČD - Grand festival smíchu" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 187. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 23 524,4 tis. z položky "Předpokládaná
  dotace - příspěvek SSmP na provoz" na položku 41. "Dotace z rozpočtu
  Pk - SSmP - příspěvek na provoz". Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 187. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  6 126,0 tis. položka 412. "Dotace z rozpočtu Pk - SSmP - příspěvek na
  provoz" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
  položky "Dotace z rozpočtu Pk - SSmP - příspěvek na provoz" (správce
  6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 187. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  8 727,3 tis. položka 41. "Dotace MPSV - SSmP - příspěvek na provoz" a
  zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky
  "Dotace MPSV - SSmP - příspěvek na provoz" (správce 6131 - Odbor
  sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 187. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  10 545,6 tis. položka 41. "Dotace MPSV - Sociálně právní ochrana dětí"
  a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace
  MPSV - sociálně právní ochrana dětí" (správce 914 - Kancelář
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  tajemníka).
  IX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 187. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 248,9 tis. z položky 23. "Předpokládaná
  dotace - ITI - Zprostředkující subjekt Integrované územní investice"
  na položku 41. "Dotace MMR - ITI - Zprostředkující subjekt Integrované
  územní investice)".
  X. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 187. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  6 300,0 tis. položka 411. "Dotace MK - VČD - příspěvek na provoz" a
  zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky
  "Dotace MK - VČD - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  XI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 187. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 28,0 tis. z běžných transferů položky
  "Podpora integrace cizinců - dotace" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců -
  dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 008
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 188. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Opravy a udržování majetku ve správě OŽP" na kapitálové výdaje
  položky "Stanoviště kontejnerů" (správce 1015 - Odbor životního
  prostředí).
  Návrh usnesení č. 009
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 189. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  114 658,7 tis. položka 41. "Kompenzační bonus SR v souvislosti s
  krizovými opatřeními" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
  výdaje položky "Krizová rezerva - kompenzační bonus SR" (správce 598 -
  Ekonomický odbor).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 189. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  5 648,5 tis. položka 2. "Kompenzační bonus Pk v souvislosti s
  krizovými opatřeními" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
  výdaje položky "Krizová rezerva - kompenzační bonus Pk" (správce 598 -
  Ekonomický odbor).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 189. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 394,4 tis. z běžných výdajů položky "Krizová
  rezerva - kompenzační bonus Pk" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  běžné transfery položky "MŠ Gebauerova - příspěvek na provoz" (správce
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  1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 189. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 491,5 tis. z běžných výdajů položky "Krizová
  rezerva - kompenzační bonus Pk" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  běžné transfery položky "MŠ Odborářů - příspěvek na provoz" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 189. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 645,6 tis. z běžných výdajů položky "Krizová
  rezerva - kompenzační bonus Pk" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  běžné transfery položky "ZŠ Npor. Eliáše - příspěvek na provoz"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 010
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 190. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  312,6 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ Čtyřlístek - projekt v rámci
  OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
  položky "Dotace MŠMT - MŠ Čtyřlístek - projekt v rámci OPVVV" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 190. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  426,6 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ Korálek - projekt v rámci
  OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
  položky "Dotace MŠMT - MŠ Korálek - projekt v rámci OPVVV" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 190. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  314,8 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ Jesničánky (Raisova) -
  projekt v rámci OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
  transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Jesničánky (Raisova) - projekt v
  rámci OPVVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná
  se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 190. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  392,2 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ Mladých - projekt v rámci
  OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
  položky "Dotace MŠMT - MŠ Mladých - projekt v rámci OPVVV" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
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  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 190. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  430,5 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ Kytička - projekt v rámci
  OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
  položky "Dotace MŠMT - MŠ Kytička - projekt v rámci OPVVV" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 190. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  418,0 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ E. Košťála - projekt v rámci
  OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
  položky "Dotace MŠMT - MŠ E. Košťála - projekt v rámci OPVVV" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 190. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  413,7 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ Benešovo nám. - projekt v
  rámci OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
  položky "Dotace MŠMT - MŠ Benešovo nám. - projekt v rámci OPVVV"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 190. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  349,2 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ Ohrazenice - projekt v rámci
  OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
  položky "Dotace MŠMT - MŠ Ohrazenice - projekt v rámci OPVVV" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  IX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 190. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  388,8 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ Závodu míru - projekt v rámci
  OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
  položky "Dotace MŠMT - MŠ Závodu míru - projekt v rámci OPVVV"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  X. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 190. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  353,5 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ Srdíčko - projekt v rámci
  OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
  položky "Dotace MŠMT - MŠ Srdíčko - projekt v rámci OPVVV" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 011
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 191. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  80,0 tis. položka 41. "Dotace MK - Program regenerace MPR" a zároveň
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  zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Program
  regenerace MPR - dům 105, ul. Kostelní" (správce 1411 - Odbor rozvoje
  a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 191. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  60,0 tis. položka 41. "Dotace MK - Program regenerace MPR" a zároveň
  zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Program
  regenerace MPR - dům 94, ul. Kostelní" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 191. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  225,0 tis. položka 41. "Dotace MK - Program regenerace MPR" a zároveň
  zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Program
  regenerace MPR - dům 65, Pernštýnské nám." (správce 1411 - Odbor
  rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 191. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  100,0 tis. položka 41. "Dotace MK - Program regenerace MPR" a zároveň
  zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Program
  regenerace MPR - dům 122, nám. Republiky" (správce 1411 - Odbor
  rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 191. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  150,0 tis. položka 41. "Dotace MK - Program regenerace MPR" a zároveň
  zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Program
  regenerace MPR - dům 35, ul. Pernštýnská" (správce 1411 - Odbor
  rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 191. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  100,0 tis. položka 41. "Dotace MK - Program regenerace MPR" a zároveň
  zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Program
  regenerace MPR - dům 75, ul. Zelenobranská" (správce 1411 - Odbor
  rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 191. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  165,0 tis. položka 41. "Dotace MK - Program regenerace MPR" a zároveň
  zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Program
  regenerace MPR - dům 15, ul. Pernštýnská" (správce 1411 - Odbor
  rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 191. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  200,0 tis. položka 41. "Dotace MK - Program regenerace MPR" a zároveň
  zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Program
  regenerace MPR - kostel Zvěstování Panny Marie" (správce 1411 - Odbor
  rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.

Stránka 80



Hlasování 24.09.2020 - bez os. úd.
  IX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 191. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  500,0 tis. položka 41. "Dotace MK - Program regenerace MPR" a zároveň
  zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Program
  regenerace MPR - Zámek, oprava hradební zdi" (správce 1411 - Odbor
  rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 012
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 192. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  2 871,0 tis. položka 41. "Dotace MF - Volby do zastupitelstva kraje a
  1/3 Senátu" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
  položky "Dotace MF - Volby do zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu"
  (správce 598 - Ekonomický odbor).
  Návrh usnesení č. 013
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 193. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. v rámci položky "Krizová rezerva
  rozpočtu" (správce 414 - Kancelář primátora) z běžných výdajů na běžné
  transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 014
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 194. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 6,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky
  "Odkup infrastruktury" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 194. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 66,6 tis. z běžných výdajů položky "Správa a
  údržba komunikací" na kapitálové výdaje položky "Most M117 - nadjezd
  Kyjevská" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  Návrh usnesení č. 015
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 195. Snížení výdajové části rozpočtu ve výši Kč
  4 000,0 tis. kapitálové výdaje položky "J. Zajíce 983 - vybudování
  výtahu a odstranění přístupové rampy" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic) a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 12.
  "Transfer na MO III - J. Zajíce 983 - vybudování výtahu a odstranění
  přístupové rampy".
  Návrh usnesení č. 016
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 196. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 7,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
  položky "MŠ Hostovice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
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  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 196. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 136,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
  položky "ZŠ A. Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 017
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 197. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 90,2 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové
  transfery položky "Ratolest - rehabilitace - příspěvek na investice"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 018
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové optatření č. 198. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši
  Kč 219,2 tis. položka 12. " Transfer z MO II - kamerový systém" a
  zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky
  "Kamerový systém - rozšiřování" (správce 214 - Městská policie).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové optatření č. 198. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši
  Kč 641,9 tis. položka 12. " Transfer z MO V - kamerový systém" a
  zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky
  "Kamerový systém - rozšiřování" (správce 214 - Městská policie).
  Návrh usnesení č. 019
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 597,0 tis. v rámci položky "ZŠ Svítkov -
  přístavba - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic) z
  kapitálových výdajů na běžné výdaje.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 269,0 tis. v rámci položky "Areál
  Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)" (správce
  711 - Odbor majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 464,0 tis. v rámci položky "NP - ostatní
  (opravy, údržba, služby, fond údržby)" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 199. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 240,0 tis. z běžných výdajů položky "NP -
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  areál Hůrka (opravy, údržba, služby)" na běžné výdaje položky "NP -
  areál Hůrka - demolice objektu č. 20" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  Návrh usnesení č. 020
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 200. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z kapitálových výdajů položky "U
  Divadla 828 - sanace kanceláří III. NP" na kapitálové výdaje položky
  "U Divadla 828 - sanace kanceláří V. NP" (správce 711 - Odbor majetku
  a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 200. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 3,0 tis. z běžných výdajů položky "Areál
  koupaliště Cihelna (provoz, revize)" na kapitálové výdaje položky
  "Areál koupaliště Cihelna - průtokové ohříváky TUV" (správce 711 -
  Odbor majetku a investic).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 200. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 165,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Lentilka - rekonstrukce elektrorozvodů" (správce 711 - Odbor majetku
  a investic) na běžné transfery položky "Lentilka - integrační školka a
  rehabilitační centrum - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 200. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "NP -
  areál TESLA Kyjevská (opravy, údržba, služby)" na běžné výdaje položky
  "NP - areál Hůrka (opravy, údržba, služby" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 200. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - ostatní náklady" na
  kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce a modernizace Památníku
  Zámeček - restaurátorské práce" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  Návrh usnesení č. 021
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 201. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 470,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD
  Bělehradská 513 - sanace střešního pláště" na běžné výdaje položky
  "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 201. Přesun finančních prostředků ve výdajové
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  části rozpočtu ve výši Kč 190,0 tis. z běžných výdajů položky "BD
  Bělehradská 513 - odstranění havarijního stavu lodžií" na běžné výdaje
  položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 201. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 140,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD
  Železničního pluku 2260-2261 - výměna elektroinstalace" na běžné
  výdaje položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 201. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 850,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD
  J. Zajíce 959 - výměna elektroinstalace" na běžné výdaje položky
  "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 201. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 2 820,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Bytové domy - opravy volných BJ - realizace" na běžné výdaje položky
  "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 201. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 670,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD
  BD K Rozvodně 97 - sanace lodžií" na běžné výdaje položky "Bytové domy
  - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 201. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD
  Okrajová 294-295 - sanace balkonů" na běžné výdaje položky "Bytové
  domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 201. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD
  Sluneční 300-301 - sanace balkonů" na běžné výdaje položky "Bytové
  domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  IX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 201. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 100 tis. v rámci položky "Bytové domy -
  opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic) z
  kapitálových výdajů na běžné výdaje.
  X. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 201. Přesun finančních prostředků ve výdajové
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  části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Údržba
  ubytovny Češkova 1240" na běžné výdaje položky "Bytové domy - opravy a
  udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 022
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 202. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 600,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Bytové domy - opravy volných BJ - realizace" na běžné výdaje položky
  "BD Ohrazenická 163 - oprava schodiště a společných prostor" (správce
  711 - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 202. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 580,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Bytové domy - opravy volných BJ - realizace" na kapitálové výdaje
  položky "Dům J. Pernera 2560 - oprava BJ pro potřeby MP" (správce 711
  - Odbor majetku a investic).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 202. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 12,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Bytové domy - opravy a udržování" na běžné výdaje položky "BD
  Bartoňova 826 - oprava lodžií - PD" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 202. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 950,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD
  J. Zajíce 959 - výměna elektroinstalace" na kapitálové výdaje položky
  "BD Lexova 2339 - výměna elektroinstalace" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 023
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 203. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných výdajů položky "NP -
  ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)" na běžné výdaje položky
  "NP - areál J. Palacha (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 203. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ
  Svítkov - výstavba nové MŠ - ostatní náklady" na běžné výdaje položky
  "NP - bývalá MŠ Svítkov"  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 024
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 204. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 240,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická) - výkupy
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  pozemků" na kapitálové výdaje položky "Zkvalitnění DI v rámci JV
  průmyslové zóny (ul. Dělnická) - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 204. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 260,0 tis. z kapitálových výdajů položky "CS
  propojení pravý břeh Labe s ul. Lonkova - PD" na kapitálové výdaje
  položky "Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická) -
  vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 025
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 205. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce
  ul. Kostelní a přilehlého okolí - PD" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  Návrh usnesení č. 026
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 206. Přesun finančních prostředků ve výši Kč
  100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "CS koupaliště Cihelna -
  Žlutý pes - vlastní zdroje" na kapitálové výdaje položky "CS podél ul.
  Kunětická s navazujícími cyklostezkami - ostatní náklady" (správce
  0711 - odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 206. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "CS
  koupaliště Cihelna - Žlutý pes - vlastní zdroje" na kapitálové výdaje
  položky "CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD" (správce 711 -
  Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 206. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes - vlastní zdroje" na kapitálové
  výdaje položky "CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - přeložky"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 027
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 207. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 3 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Havarijní rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové
  výdaje položky "BD Havlíčkova 84 - sanace a zateplení střešního
  pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 207. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 2 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky

Stránka 86



Hlasování 24.09.2020 - bez os. úd.
  "Havarijní rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové
  výdaje položky "BD J. Zajíce 947 - úpravy ventilátorových komor"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 028
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 208. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky "MŠ Mladých -
  rekonstrukce soc. zařízení - PD" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 208. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 420,0 tis. z běžných výdajů položky "MŠ E.
  Košťála - oprava fasády" na běžné výdaje položky "DDM Alfa - oprava
  hřiště" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 208. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace" na běžné výdaje
  položky "Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - následná péče"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 029
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 209. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Rekonstrukce MK v ul. Plemenářský podnik v Nemošicích - vlastní
  zdroje" na kapitálové výdaje položky "I/37 Pardubice - MÚK Palackého,
  bezpečné místo pro přecházení" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 209. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Rekonstrukce MK v ul. Plemenářský podnik v Nemošicích - vlastní
  zdroje" na běžné výdaje položky "Multimodální uzel veřejné dopravy -
  ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 030
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 210. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 3 500,0 tis. v rámci položky "MŠ Svítkov -
  výstavba nové MŠ - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.
  Návrh usnesení č. 031
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 211. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  78,0 tis. položka 22. "Finanční vypořádání minulých let - doplatky z
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  veřejnoprávních smluv" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
  výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)" (správce 214 -
  Městská policie) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 211. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  712,0 tis. položka 412. "Převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní
  smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
  položky "Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)" (správce 214 - Městská
  policie) ve stejné výši.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 211. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  150,0 tis. položka 412. "Převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní
  smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
  položky "Náhrada mzdy za DPN vyplácené zaměstnavatelem" (správce 214 -
  Městská policie) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 032
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 212. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 6,7 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky "SSZ
  křižovatka Teplého a Lexova - PD" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 212. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 5,1 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky
  "Cyklostezka ul. Jiráskova - PD" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  Návrh usnesení č. 033
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 213. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 3 865,8 tis. z běžných výdajů položky
  "Správa a údržba komunikací" na kapitálové výdaje položky "Parkoviště
  Blahoutova" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 213. Přesun finančích prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 900,0 tis. v rámci položky "Parkovací
  automaty" (správce 1327 - Odbor dopravy) z běžných výdajů na
  kapitálové výdaje.
  Návrh usnesení č. 034
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 214. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 861,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Správa a údržba komunikací" na kapitálové výdaje položky "Most Kpt.
  Bartoše" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
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  Rozpočtové opatření č. 214. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Světelná a signalizační zařízení (SSZ)" na kapitálové výdaje položky
  "Most Kpt. Bartoše" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  Návrh usnesení č. 035
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 215. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 681,5 tis. z běžných výdajů položky
  "Správa a údržba komunikací" na běžné výdaje položky "Cyklostezka
  Dubina - Pergola" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  Návrh usnesení č. 036
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 216. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. v rámci položky "Program podpory
  sportu" (správce 1724 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných
  transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 037
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 217. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 16,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz
  MmP" na běžné výdaje položky "Provozní náklady budovy Náměstí
  Republiky 12" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 217. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 23,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz
  MmP" na kapitálové výdaje položky "Stavební investice na cizích
  budovách" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
  Návrh usnesení č. 038
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 218. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  72,6 tis. položka 12. "Transfer z MO I - GDPR" a zároveň zvýšení
  výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914
  - Kancelář tajemníka) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 218. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  72,6 tis. položka 12. "Transfer z MO II - GDPR" a zároveň zvýšení
  výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914
  - Kancelář tajemníka) ve stejné výši.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 218. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  58,1 tis. položka 12. "Transfer z MO III - GDPR" a zároveň zvýšení
  výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914
  - Kancelář tajemníka) ve stejné výši.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
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  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 218. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  58,1 tis. položka 12. "Transfer z MO IV - GDPR" a zároveň zvýšení
  výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914
  - Kancelář tajemníka) ve stejné výši.
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 218. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  58,1 tis. položka 12. "Transfer z MO VI - GDPR" a zároveň zvýšení
  výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914
  - Kancelář tajemníka) ve stejné výši.
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 218. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  58,1 tis. položka 12. "Transfer z MO VII - GDPR" a zároveň zvýšení
  výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914
  - Kancelář tajemníka) ve stejné výši.
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 218. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  43,5 tis. položka 12. "Transfer z MO VIII - GDPR" a zároveň zvýšení
  výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914
  - Kancelář tajemníka) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 039
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 219. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 3 146,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné
  výdaje položky "HC Dynamo Pardubice - reklamní služby" (správce 414 -
  Kancelář primátora).
  Návrh usnesení č. 040
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 220. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 530,0 tis. v rámci položky "ÚS sídelní
  zeleň" (správce 811 - Odbor hlavního architektra) z kapitálových
  výdajů na běžné výdaje.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 220. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. v rámci položky "Palackého
  třída - návrh stavby" (správce 811 - Odbor hlavního architektra) z
  kapitálových výdajů na běžné výdaje.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 220. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 297,0 tis. v rámci položky "Domov pro
  seniory - návrh stavby" (správce 811 - Odbor hlavního architektra) z
  kapitálových výdajů na běžné výdaje.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
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  Rozpočtové opatření č. 220. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. v rámci položky "Parkovací dům u
  multifunkční arény" (správce 811 - Odbor hlavního architektra) z
  kapitálových výdajů na běžné výdaje.
  Návrh usnesení č. 041
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 221. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  100,0 tis. položka 422. "Dotace z rozpočtu Pk - PUMP Track na Vinici"
  a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 422. "Dotace z
  rozpočtu Pk - PUMP Track na Vinici - transfer na MO V" ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 042
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 222. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová
  rezerva rozpočtu - kompenzační bonus SR" (správce 598 - Ekonomický
  odbor) na běžné výdaje položky "BD Husova 1117-1119 - zprovoznění BJ a
  NP - karanténní opatření" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 043
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 223. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
  položky "Provoz separačních dvorů" (správce 1015 - Odbor životního
  prostředí).
  Návrh usnesení č. 044
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 224. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 470,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Technická pomoc (průzkumné a projektové práce)" na běžné výdaje
  položky "Parkovací dům Mezi Mosty - návrh stavby" (správce 811 - Odbor
  hlavního architekta).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 224. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 203,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Domov pro seniory - návrh stavby" na běžné výdaje položky "Parkovací
  dům Mezi Mosty - návrh stavby" (správce 811 - Odbor hlavního
  architekta).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 224. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 77,0 tis. z běžných výdajů položky "MPR -
  studie veřejných prostranství" na běžné výdaje položky "Parkovací dům
  Mezi Mosty - návrh stavby" (správce 811 - Odbor hlavního architekta).
  Návrh usnesení č. 045
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 225. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
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  14,0 tis. položka 23. "MP - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady"
  a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz
  MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie).
  Návrh usnesení č. 046
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 226. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 310,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
  položky "Terminál B - nájemné za pozemky" (správce 711 - Odbor majetku
  a investic).
  Návrh usnesení č. 047
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 227. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  2,7 tis. položka 12 "Transfer z MO III - DDM Beta - KD Dubina" a
  zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu položka běžné transfery
  položky "DDM Beta - KD Dubina - příspěvek na provoz" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 048
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 228. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  8 547,4 tis. položka 12. "Transfer z MO II - RPS Polabiny - ul.
  Lidická, Ležáků, Partyzánů" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
  "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 228. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  7 000,0 tis. položka 12 "Transfer na MO V - Stavební úpravy
  vnitrobloku Kpt. Nálepky, A. Krause, Sokolovská, Lexova" a zároveň
  snížení výdajové části rozpočtu položka kapitálové výdaje položky
  "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  Návrh usnesení č. 049
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 229. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
  položky "Náklady soudních řízení - právní konzultace" (správce 914 -
  Kancelář tajemníka).
  Návrh usnesení č. 050
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 230. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z běžných transferů položky
  "Ocenění nejlepších sociálních pracovníků" na běžné výdaje položky
  "Komunitní plánování" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).
  Návrh usnesení č. 051
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
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  Rozpočtové opatření č. 231. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky "Areál
  koupaliště Cihelna - rekonstrukce obkladů bazénů - PD" (správce 711 -
  odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 231. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 700,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce
  obkladů bazénů - PD" (správce 711 - odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 052
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 232. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD -
  výkupy pozemků" (správce 711 - odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 053
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 233. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  55,8 tis. položka 412. "Dotace Pk - hospodaření v lesích" a zároveň
  zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Hospodaření v
  lesích - dotace Pk" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) ve
  stejné výši.
  Návrh usnesení č. 054
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 234. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 586,0 tis. v rámci položky "MŠ L. Matury -
  rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.
  Návrh usnesení č. 055
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 235. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "MŠ Odborářů - vegetační střechy - PD"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 235. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 100,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Krizová rezerva rozpočtu - kompenzační bonus - SR" (správce 598 -
  Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála -
  vegetační střechy - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 056
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
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  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 236. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  25 713,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - Inteligentní
  dopravní systém - řízení křižovatek" a zároveň snížení výdajové části
  rozpočtu kapitálové výdaje položky "Inteligentní dopravní systém -
  řízení křižovatek - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 237. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 19 200,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Krizová rezerva rozpočtu - kompenzační bonus SR" (správce 598 -
  ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Inteligentní dopravní
  systém - řízení křižovatek - vlastní zdroje (předfinancování dotace)"
  (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
  Návrh usnesení č. 057
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 238. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Technická pomoc (průzkumné a projektové práace)" na běžné výdaje
  položky "Dopravní studie - lokalita S.K.Neumanna vč. souvisejících
  komunikací" (správce 811 - Odbor hlavního architekta).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 238. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová
  rezerva rozpočtu - kompenzační bonus SR" (správce 598 - ekonomický
  odbor) na běžné výdaje položky "Dopravní studie - lokalita
  S.K.Neumanna vč. souvisejících komunikací" (správce 811 - Odbor
  hlavního architekta).
  Návrh usnesení č. 058
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 28 000,0 tis. na kapitálové
  výdaje položky "DPmP - zvýšení základního kapitálu" (správce 1411 -
  Odbor rozvoje a strategie) v rozpočtu statutárního města Pardubic na
  rok 2022.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 36 000,0 tis. na kapitálové
  výdaje položky "Terminál JIH - komunikace - realizace" (správce 711 -
  Odbor majetku a investic) v rozpočtu statutárního města Pardubic na
  rok 2022.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 2 000,0 tis. na kapitálové
  výdaje položky "Terminál JIH - kupní smlouvy, věcná břemena" (správce
  711 - Odbor majetku a investic) v rozpočtu statutárního města Pardubic
  na rok 2022.
  Návrh usnesení č. 059
  Zastupitelstvo města Pardubic

Stránka 94



Hlasování 24.09.2020 - bez os. úd.
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 239. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  955,0 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - ZŠ Spořilov - projekt v rámci
  OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
  položky "Dotace MŠMT - ZŠ Spořilov - projekt v rámci OPVVV" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 35 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 21:27:45                          
18. Problematika Dostihový spolek a.s. (nová akcionářská smlouva, zvýšení ZK)
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
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  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  navýšení základního kapitálu společnosti Dostihový spolek a.s., IČO:
  481 55 110, o částku 6,643.000,- Kč (šest miliónů šest set čtyřicet
  tři tisíce korun českých) takto:
  „První část
  1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 6.643.000,-- Kč
  (šest milionů šest set čtyřicet tři tisíce korun českých). Upisování
  akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se
  nepřipouští, avšak připouští se upsání akcií pod navrhovanou částku,
  kdy by byl základní kapitál zvýšen právě jen o částku odpovídající
  součtu jmenovitých hodnot akcií upsaných ve lhůtách pro upisování
  akcií dále uvedeným způsobem.
  2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno:
  a) 10 220 (deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenových akcií, každá o
  jmenovité hodnotě 500,-- Kč (slovy pět set korun českých), přičemž
  všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost
  bude omezena předchozím souhlasem valné hromady dle stanov
  Společnosti,
  b) 10 220 (deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenových akcií, každá o
  jmenovité hodnotě 150,-- Kč (slovy jedno sto padesát korun českých),
  přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž
  převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady dle
  stanov Společnosti, (dále společně též jen „Nové Akcie“ a každá z
  Nových akcií jednotlivě též jen „Akcie“).
  3. Emisní kurs Nových Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou,
  tzn.:
  a) jedna Akcie o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (pět set korun českých)
  bude upsána emisním kursem 500,-- Kč (pět set korun českých) a
  b) jedna Akcie o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (jedno sto padesát korun
  českých) bude upsána emisním kursem 150,-- Kč (jedno sto padesát korun
  českých).
  [Zdůvodnění emisního kursu: S ohledem na poměr celkové ztráty
  Společnosti po uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti k
  základnímu kapitálu Společnosti v době zvýšení základního kapitálu a
  upisování Nových Akcií výhradně akcionáři Společnosti je emisní kurs
  Nových Akcií nastaven v nejnižší zákonem připuštěné výši dle § 247
  odst. 1 z. o. k.]
  4. Upsání Nových Akcií s využitím přednostního práva akcionářů (1.
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  kolo):
  Všechny Nové Akcie, tzn. 10 220 (deset tisíc dvě stě dvacet) kusů
  kmenových akcií o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (slovy pět set korun
  českých), každá vydaná jako cenný papír na jméno, jejichž
  převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady dle
  stanov Společnosti, a 10 220 (deset tisíc dvě stě dvacet) kusů
  kmenových akcií o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (slovy jedno sto padesát
  korun českých), každá vydaná jako cenný papír na jméno, jejichž
  převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady dle
  stanov Společnosti, mohou být upsány akcionáři Společnosti s využitím
  přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle § 484 odst. 1
  z. o. k., a to za těchto podmínek:
  a) Místo vykonání přednostního práva: Přednostní právo na upsání
  Nových Akcií mohou akcionáři Společnosti vykonat v sídle Společnosti,
  tj. na adrese Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice.
  b) Lhůta pro vykonání přednostního práva: Přednostní právo na upsání
  Nových Akcií mohou akcionáři Společnosti vykonat ve lhůtě 2 (dvou)
  týdnů ode dne doručení oznámení o počátku běhu upisovací lhůty, v
  pracovních dnech v době od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
  15:00 hod. (dále též jen „Upisovací lhůta pro přednostní právo“).
  c) Oznámení počátku Upisovací lhůty pro přednostní právo: Počátek běhu
  Upisovací lhůty pro přednostní právo oznámí Společnost akcionářům
  Společnosti způsobem určeným stanovami Společnosti a z. o. k. pro
  svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po zápisu Usnesení do
  obchodního rejstříku. Oznámení o přednostnímu právu Společnost
  současně zveřejní.
  d) Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o
  určité jmenovité hodnotě nebo jaký podíl na jedné nové akcii připadá
  na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě:
  • na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč
  (jeden tisíc korun českých) připadá jedna nová Akcie o jmenovité
  hodnotě 500,-- Kč (pět set korun českých)
  • na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 300,-- Kč
  (tři sta korun českých) připadá jedna nová Akcie o jmenovité hodnotě
  150,-- Kč (jedno sto padesát korun českých).
  5. Upsání Nových Akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního
  práva akcionářů (2. kolo):
  Upsání Nových Akcií, které nebyly upsány akcionáři Společnosti s
  využitím přednostního práva dle odstavce 4 Usnesení (dále též jen
  „Neupsané Akcie“), bude nabídnuto určeným zájemcům – akcionářům
  Společnosti, a to za těchto podmínek:
  a) Výpočet poměru Neupsaných Akcií nabídnutých akcionářům Společnosti:
  Akcionáři mohou upisovat Neupsané Akcie v poměru svých podílů, tj.:
  - Akcionář může upsat až tolik z celkového počtu Neupsaných Akcií o
  jmenovité hodnotě 500,-- Kč (pět set korun českých) za emisní kurs
  500,-- Kč (pět set korun českých), kolik odpovídá poměru součtu
  jmenovitých hodnot všech jeho dosavadních akcií k základnímu kapitálu
  Společnosti před přijetím Usnesení. Tento počet se zaokrouhlí na celé
  Neupsané Akcie dolů.
  - Akcionář může upsat až tolik z celkového počtu Neupsaných Akcií o
  jmenovité hodnotě 150,-- Kč (jedno sto padesát korun českých) za
  emisní kurs 150,-- Kč (jedno sto padesát korun českých), kolik

Stránka 97



Hlasování 24.09.2020 - bez os. úd.
  odpovídá poměru součtu jmenovitých hodnot všech jeho dosavadních akcií
  k základnímu kapitálu Společnosti před přijetím Usnesení. Tento počet
  se zaokrouhlí na celé Neupsané Akcie dolů.
  b) Místo úpisu: Právo na upsání Neupsaných Akcií mohou akcionáři
  Společnosti vykonat v sídle Společnosti, tj. na adrese Pražská 607,
  Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice.
  c) Lhůta pro úpis: Právo na upsání Neupsaných Akcií mohou akcionáři
  Společnosti vykonat ve lhůtě 2 (dvou) týdnů ode dne doručení oznámení
  o počátku běhu upisovací lhůty, v pracovních dnech v době od 10:00
  hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. (dále též jen
  „Upisovací lhůta pro druhé kolo úpisu“).
  d) Oznámení počátku Upisovací lhůty pro druhé kolo úpisu a poměru dle
  čl. 5 písm. a) Usnesení: Počátek běhu Upisovací lhůty pro druhé kolo
  úpisu a poměru dle čl. 5 písm. a) Usnesení oznámí Společnost
  akcionářům Společnosti způsobem určeným stanovami Společnosti a z. o.
  k. pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po provedení
  výpočtu dle čl. 5 písm. a) Usnesení. Oznámení o právu úpisu Společnost
  současně zveřejní.
  6. Emisní kurs Upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději
  ve lhůtě 10 (deseti) dnů ode dne upsání Akcií. Celý emisní kurs
  Upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem, a to
  složením na účet Společnosti číslo 293159269/0300 vedený u společnosti
  Československá obchodní banka a.s.
  Druhá část
  Valná hromada schvaluje, aby představenstvo Společnosti rozhodlo dle
  provedeného úpisu Nových Akcií o změně příslušných ustanovení stanov
  Společnosti, kdy přesnou výši základního kapitálu, strukturu akcií a
  celkového počtu hlasů ve Společnosti po zvýšení základního kapitálu
  Společnosti doplní do dále uvedených ustanovení stanov Společnosti
  takto:
  1. V ujednání „Článku 5 Základní kapitál společnosti“ odstavci 1)
  stanov Společnosti doplní konečnou výši základního kapitálu, tj.
  součet částky 13.286.000,-- Kč (třináct milionů dvě stě osmdesát šest
  tisíc korun českých) a částky součtu jmenovitých hodnot všech Nových
  Akcií, které byly upsány dle Usnesení, do znění:

⁎ ⁎  „1) Základní kapitál společnosti je ve výši [ ],-- Kč (slovy [ ] korun
  českých)“.
  2. V ujednání „Článku 6 Akcie“ odstavci 1) stanov Společnosti doplní
  počet reálně upsaných Nových Akcií dle jednotlivých jmenovitých hodnot
  do znění:
  „1) Základní kapitál společnosti je rozvržen na:
  a) 10 220 (slovy: deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenových akcií o
  jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) každá
  vydaných jako cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost je omezena,
  b) 10 220 (slovy: deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenových akcií o
  jmenovité hodnotě 300,-- Kč (slovy tři sta korun českých) každá
  vydaných jako cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost je omezena,

⁎ ⁎  c) [ ] (slovy: [ ]) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 500,-- Kč
  (slovy pět set korun českých) každá vydaných jako cenný papír na
  jméno, jejichž převoditelnost je omezena,

⁎ ⁎  d) [ ] (slovy: [ ]) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 150,-- Kč
  (slovy jedno sto padesát korun českých) každá vydaných jako cenný
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  papír na jméno, jejichž převoditelnost je omezena.“
  3. V ujednání „Článku 14 Způsob rozhodování valné hromady“ odstavci 1)
  stanov Společnosti doplní celkový počet hlasů dle součtu stávajících
  akcií Společnosti a reálně upsaných Nových Akcií do znění: „1)   S
  každou akcií je spojen 1 (jeden) hlas na každých 50,-- Kč (padesát
  korun českých) její jmenovité hodnoty, tj. s každou akcií o jmenovité
  hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) je spojeno 20 (dvacet)
  hlasů, s každou  akcií o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (pět set korun
  českých) je spojeno 10 (deset) hlasů,  s každou  akcií o jmenovité
  hodnotě 300,-- Kč (tři sta korun českých) je spojeno 6 (šest) hlasů a
  s každou  akcií o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (jedno sto padesát korun
  českých) jsou spojeny 3 (tři) hlasy. Celkový počet hlasů ve

⁎ ⁎  společnosti je [ ] (slovy [ ]).““
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 36 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 21:28:14                          
18. Problematika Dostihový spolek a.s. (nová akcionářská smlouva, zvýšení ZK)
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
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  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 6 (15%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  návrh akcionářské smlouvy ve společnosti Dostihový spolek a.s., IČO:
  481 55 110, který je přílohou tohoto návrhu usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 37 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 21:28:55                          
18. Problematika Dostihový spolek a.s. (nová akcionářská smlouva, zvýšení ZK)
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
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  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  zrušení usnesení č. ZM/1888/2010 ze dne 31. 3. 2010 – citace:
  „Zastupitelstvo města Pardubic ukládá zpracovat střednědobou koncepci
  rozvoje dostihového závodiště. Z: Š. Fraňková + pracovní skupina T:
  30. 6. 2010.“
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  zpracovat záměr zastavitelnosti a modernizace areálu dostihového
  závodiště vč. odhadu investiční náročnosti a vč. návrhu etapizace pro
  realizaci tohoto záměru, jehož součástí bude provozně ekonomický
  model.
  Z: ORS, OMI, představenstvo DS a.s.
  T: do 31. 03. 2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 38 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 21:29:26                          
18. Problematika Dostihový spolek a.s. (nová akcionářská smlouva, zvýšení ZK)
______________________________________________________________________
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  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 004
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  rozhodnutí rady ze dne 21. 9. 2020 tohoto znění - citace: „Rada města
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  Pardubic ukládá jednat o odkupu akciového podílu ve společnosti
  Dostihový spolek a.s. reprezentujícího 2,16 % od XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  po dokončení procesu navyšování základního kapitálu.
  Z: Jan Mazuch
  T: 31. 1. 2021“
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 39 - NESCHVÁLENO                     
                          24.9.2020 22:41:10                          
          19. Problematika EBA a.s. (aktualizace využití ZK)          
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Zdržel se      
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Zdržel se      
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Zdržel se      
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Zdržel se      
  Klimpl Petr                              ODS             13  Nehlasoval     
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Proti          
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Zdržel se      
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Zdržel se      
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Zdržel se      
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
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  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 16 (41%)  Proti: 7 (18%)  Zdrželo se: 8 (21%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  ZmP ukládá radě města prověřit informace týkající se řízení
  společnosti EBA a.s., veškeré kroky koordinovat s druhým akcionářem
  Pardubickým krajem a předložit na příštím jednání ZmP návrh řešení.
  Z: Jan Mazuch, náměstek primátora
  T: ZmP dne 22.10.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 40 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 22:42:55                          
          19. Problematika EBA a.s. (aktualizace využití ZK)          
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Zdržel se      
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Zdržel se      
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Zdržel se      
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
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  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Zdržel se      
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Zdržel se      
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 2 (5%)  Zdrželo se: 6 (15%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Vyslovuje nedůvěru Haně Šmejkalové v pozici místopředsedkyně
  představenstva pověřené řízením společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
  Návrh č. 003

   1) Zastupitelstvo ukládá radě města Pardubice
  Pověřit členy představenstva, nominované za město, k odvolání z pozice
  místopředsedkyně představenstva společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
  pověřené řízením Hany Šmejkalové a to v režimu zajišťujícím bezpečný
  chod společnosti.

   2) Zastupitelstvo ukládá radě města Pardubice
  Pověřit členy představenstva, nominované za město, k vypsání
  výběrového řízení na pozici místopředsedy představenstva pověřeného
  řízením společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s..

   3) Zastupitelstvo ukládá náměstkovi primátora Janu Mazuchovi
  veškeré kroky koordinovat s druhým akcionářem Pardubickým krajem.
  Odpovědný: náměstek primátora Jan Mazuch
  Termín: 5.10.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 41 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 22:43:35                          
          19. Problematika EBA a.s. (aktualizace využití ZK)          
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
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  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  s vazbou na schválené usnesení č. Z/1439/2020 ze dne 18. 6. 2020
  aktualizaci budoucího využití prostředků společnosti EAST BOHEMIAN
  AIRPORT a.s. získaných v rámci navýšení základního kapitálu o částku
  16 mil. Kč. Pozvánka na valnou hromadu společnosti EAST BOHEMIAN
  AIRPORT a.s dokládající potřebu aktualizace je přílohou důvodové
  zprávy č. 1.
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 42 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 22:45:46                          
 20. Revokace usnesení č. Z/107/2015 (plnění usnesení č. Z/1409/2020) 
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
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Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení č. Z/107/2015 ze dne 29. 1. 2015.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  Radě města Pardubic, aby pravidelně (2x ročně, vždy na nejbližším
  zasedání Zastupitelstva města Pardubic po skončení kalendářního
  pololetí) informovala Zastupitelstvo města Pardubic o jmenovitém
  personálním složení orgánů a o obchodních a ekonomických výsledcích
  těch obchodních společností, jejichž zakladatelem jsou obchodní
  společnosti s majetkovým podílem města vyšším než 40 %.“
  Z: Jan Mazuch
  T: 2x ročně
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 43 - NESCHVÁLENO                     
                          24.9.2020 22:46:41                          
               21. Nabídka odkupu akcií ve VAK Pce a.s.               
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Proti          
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Zdržel se      
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Proti          
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Proti          
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Proti          
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Proti          
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Proti          
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  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Proti          
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Proti          
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 0 (0%)  Proti: 25 (64%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  návrh na odkup 6.113 ks akcií ve společnosti Vodovody a kanalizace
  Pardubice, a.s., IČ: 601 08 631 ve vlastnictví pana XXXXXXXXXXXXXX
  za cenu 5 379 440,- Kč. Nabídka platí nejdéle do 31. 10. 2020.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 44 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 22:47:44                          
    22. Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za I. pololetí 2020    
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
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  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  Vyhodnocení hospodaření statutárního města Pardubic za I. pololetí
  roku 2020.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 45 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 22:48:45                          
23. Finanční hospodaření města ve vazbě na epidemiologickou situaci II.
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
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  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  zprávu "Finanční hospodaření města ve vazbě na epidemiologickou
  situaci II.", která je přílohou tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 46 - NESCHVÁLENO                     
                          24.9.2020 23:10:33                          
31. Příprava změn ve strategii řízení a údržby města vedoucí k provozním úsporám
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Zdržel se      
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Zdržel se      
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Zdržel se      
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Zdržel se      
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Nehlasoval     
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Zdržel se      
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Zdržel se      
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Zdržel se      
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Zdržel se      
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Zdržel se      
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Nehlasoval     
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Zdržel se      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Zdržel se      
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Zdržel se      
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Zdržel se      
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 9 (23%)  Proti: 4 (10%)  Zdrželo se: 15 (38%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
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Omluveno: 6
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  Radě města Pardubic připravit opatření k odstranění dvoukolejné správy
  bytového a nebytového fondu.
  Z: Martin Charvát, primátor města
  T: r. 2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 47 - NESCHVÁLENO                     
                          24.9.2020 23:11:02                          
31. Příprava změn ve strategii řízení a údržby města vedoucí k provozním úsporám
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Zdržel se      
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Zdržel se      
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Zdržel se      
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Proti          
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Zdržel se      
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Zdržel se      
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Zdržel se      
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Zdržel se      
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Zdržel se      
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Zdržel se      
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Zdržel se      
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
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  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Zdržel se      
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Zdržel se      
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Zdržel se      
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 4 (10%)  Proti: 11 (28%)  Zdrželo se: 15 (38%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  při přípravě rozpočtu na rok 2021 u jeho provozních výdajů
  jednotlivých kapitol vycházet z 85% základny schválených provozních
  výdajů rozpočtu na rok 2020.
  Z: Jan Mazuch , náměstek primátora
  T: rok 2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 48 - NESCHVÁLENO                     
                          24.9.2020 23:11:29                          
31. Příprava změn ve strategii řízení a údržby města vedoucí k provozním úsporám
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Zdržel se      
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Zdržel se      
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Zdržel se      
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Proti          
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Zdržel se      
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  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Zdržel se      
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Zdržel se      
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Zdržel se      
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Zdržel se      
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Zdržel se      
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Zdržel se      
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Zdržel se      
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Zdržel se      
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 4 (10%)  Proti: 11 (28%)  Zdrželo se: 15 (38%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Doporučuje
  ve vztazích s akciovými společnostmi s vlastnickým podílem
  statutárního města Pardubice přehodnotit poskytované služby s cílem
  úspory pravidelných provozních finančních prostředků, a to ve výši
  alespoň 20%.
  Z: Jan Mazuch, náměstek primátora
  T: při tvorbě rozpočtu na rok 2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 49 - NESCHVÁLENO                     
                          24.9.2020 23:11:56                          
31. Příprava změn ve strategii řízení a údržby města vedoucí k provozním úsporám
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Zdržel se      
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
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  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Zdržel se      
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Proti          
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Nehlasoval     
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Zdržel se      
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Zdržel se      
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Zdržel se      
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Zdržel se      
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Zdržel se      
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Zdržel se      
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Zdržel se      
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 3 (8%)  Proti: 15 (38%)  Zdrželo se: 11 (28%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 004
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Doporučuje
  ve vztazích s příspěvkovými organizacemi v kultuře přehodnotit
  poskytované služby a s tím související výši příspěvku, s cílem snížení
  poskytovaných pravidelných provozních finančních prostředků, a to ve
  výši alespoň 20%.
  Z: Jan Mazuch, náměstek primátora
  T: při tvorbě rozpočtu na rok 2021
______________________________________________________________________
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     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 50 - NESCHVÁLENO                     
                          24.9.2020 23:12:24                          
31. Příprava změn ve strategii řízení a údržby města vedoucí k provozním úsporám
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Zdržel se      
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Zdržel se      
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Zdržel se      
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Zdržel se      
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Proti          
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Pro            
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Zdržel se      
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Zdržel se      
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Zdržel se      
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Zdržel se      
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Zdržel se      
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Zdržel se      
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Zdržel se      
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Zdržel se      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Zdržel se      
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Zdržel se      
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Zdržel se      
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Zdržel se      
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
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Pro: 10 (26%)  Proti: 3 (8%)  Zdrželo se: 17 (44%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 006
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  Odboru rozvoje a strategie zpracovat a předložit materiál mapující a
  navrhující investiční projekty nebo organizační opatření, které mají
  potenciál snižovat provozní náklady statutárního města Pardubice.
  Z: Jan Nadrchal, náměstek primátora
  T: průběh roku 2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 51 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 23:13:50                          
           24. Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury           
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
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  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotací z Programu podpory kultury subjektům uvedeným v
  příloze tohoto usnesení, a to ve výši uvedené ve sloupci "Navrhované
  prostředky v Kč".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu podpory
  kultury se subjekty uvedenými v příloze č. 1 - č. 9 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací se subjekty
  uvedenými v příloze č. 1 - č. 9 tohoto usnesení bodu II.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová
  T: 30.11.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 52 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 23:14:40                          
    25. Smlouvy o poskytnutí dotace - Městská památková rezervace     
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
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  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Nehlasoval     
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace Rozvojovému fondu Pardubice, a.s. IČ: 25291408
  (dotace z městského rozpočtu ve výši 20,0 tis Kč a ze státního
  rozpočtu ve výši 80,0 tis Kč) a uzavření dvou dotačních smluv mezi
  Rozvojovým fondem Pardubice, a.s. IČ: 25291408 jako příjemcem a městem
  Pardubice, IČ: 00274046 jako poskytovatelem dotace, které jsou
  přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (dotace z městského 
  rozpočtu ve výši 12,0 tis Kč a ze státního rozpočtu ve výši 60,0 tis Kč) 
  a uzavření dvou dotačních smluv mezi  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX jako příjemcem 
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  a městem Pardubice, IČ: 00274046 jako poskytovatelem dotace, které jsou
  přílohou tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (dotace z městského rozpočtu 
  ve výši 100,0 tis Kč a ze státního rozpočtu ve výši 225,0 tis Kč) 
  a uzavření dvou dotačních smluv mezi XXXXXXXXXXXXXXXXXXX jako příjemci 
  a městem Pardubice, IČ: 00274046 jako poskytovatelem dotace, které 
  jsou přílohou tohoto usnesení.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a uzavření dvou dotačních 
  smluv mezi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jako příjemci a městem Pardubice, 
  jako poskytovatelem dotace, které jsou přílohou tohoto
  usnesení.
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jako příjemcem a městem 
  Pardubice, jako poskytovatelem dotace, které jsou přílohou tohoto
  usnesení.
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace J XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (dotace z městského 
  rozpočtu ve výši 40,0 tis Kč a ze státního rozpočtu ve výši
  100,0 tis Kč) a uzavření dvou dotačních smluv mezi XXXXXXXXXXXXXXXXXX
  jako příjemci a městem Pardubice, IČ: 00274046 jako poskytovatelem 
  dotace, které jsou přílohou tohoto usnesení.
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace Východočeskému muzeu v Pardubicích, a.s. IČ:
  14450542 ze státního rozpočtu ve výši 500,0 tis Kč a uzavření dotační
  smlouvy ve výši mezi Východočeským muzeem v Pardubicích, a.s. IČ:
  14450542 jako příjemcem a městem Pardubice, IČ: 00274046 jako
  poskytovatelem dotace, která je přílohou tohoto usnesení.
  VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (dotace z městského 
  rozpočtu ve výši 90,0 tis Kč a ze státního rozpočtu ve výši 165,0 tis Kč)
  a uzavření dvou dotačních smluv mezi XXXXXXXXXXXXXXXXX jako příjemcem a
  městem Pardubice, IČ: 00274046 jako poskytovatelem dotace, které jsou
  přílohou tohoto usnesení.
  IX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti - arciděkanství Pardubice
  IČ: 4293534 (dotace z městského rozpočtu ve výši 100,0 tis Kč a ze
  státního rozpočtu ve výši 200,0 tis Kč) a uzavření dvou dotačních
  smluv mezi Římskokatolickou farností - arciděkanstvím Pardubice IČ:
  4293534  jako příjemcem a městem Pardubice, IČ: 00274046 jako
  poskytovatelem dotace, které jsou přílohou tohoto usnesení.
  X. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  podepsat jménem statutárního města Pardubic dotační smlouvy dle bodu
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  I. až _IX. usnesení.
  Z: Martin Charvát, primátor města
  T: 1.10.2019
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 53 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 23:15:46                          
         26. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu          
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Nehlasoval     
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
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______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši
  101.000,- Kč společnosti Dostihový spolek a.s., IČO: 48155110, sídlo:
  Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu
  "Vybavení vestibulu tribuny D". Dotace bude poskytnuta v režimu
  „blokové výjimky“, ve formě provozní dotace na sportovní
  infrastrukturu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 101.000,- Kč se společností Dostihový
  spolek a.s., IČO: 48155110, sídlo: Pražská 607, Zelené Předměstí, 530
  02 Pardubice, na realizaci projektu "Vybavení vestibulu tribuny D" dle
  přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace se
  společností Dostihový spolek a.s., IČO: 48155110, sídlo: Pražská 607,
  Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Vybavení
  vestibulu tribuny D" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  Z.: I. Liedermanová
  T.: 31.12.2020
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši
  100.000,- Kč spolku HOCKEY CLUB UNI Pardubice, z.s., IČO: 09341391,
  sídlo: Lonkova 510, Polabiny, 530 09 Pardubice, na realizaci projektu
  "Riders Univerzita Pardubice". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de
  minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 100.000,- Kč se spolkem HOCKEY CLUB
  UNI Pardubice, z.s., IČO: 09341391, sídlo: Lonkova 510, Polabiny, 530
  09 Pardubice, na realizaci projektu "Riders Univerzita Pardubice" dle
  přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace se
  spolkem HOCKEY CLUB UNI Pardubice, z.s., IČO: 09341391, sídlo: Lonkova
  510, Polabiny, 530 09 Pardubice, na realizaci projektu "Riders
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  Univerzita Pardubice" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  Z.: I. Liedermanová
  T.: 31.12.2020
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši
  250.000,- Kč žadateli XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na realizaci projektu
  "Vinařský půlmaraton". Dotace bude poskytnuta v režimu "de minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 250.000,- Kč se žadatelem  XXXXXX
  XXXXXXXXXXX, na realizaci projektu "Vinařský půlmaraton" dle přílohy 
  č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 250.000,- Kč se žadatelem  XXXXX
  XXXXXXXXXX na realizaci projektu "Vinařský půlmaraton" dle přílohy 
  č. 1 tohoto usnesení.
  Z.: I. Liedermanová
  T.: 31.12.2020
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální investiční dotace z Programu podpory sportu ve
  výši 100.000,- Kč spolku Tělovýchovná jednota PARAMO PARDUBICE, z.s.,
  IČO: 13583433, sídlo: Josefa Poppera 18, Svítkov, 530 06 Pardubice, na
  realizaci projektu "projektová dokumentace - rekonstrukce a přístavba
  tělocvičny". Dotace bude poskytnuta v režimu "de minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční
  dotace z Programu podpory sportu ve výši 100.000,- Kč se spolkem
  Tělovýchovná jednota PARAMO PARDUBICE, z.s., IČO: 13583433, sídlo:
  Josefa Poppera 18, Svítkov, 530 06 Pardubice, na realizaci projektu
  "projektová dokumentace - rekonstrukce a přístavba tělocvičny" dle
  přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální investiční
  dotace z Programu podpory sportu ve výši 100.000,- Kč se spolkem
  Tělovýchovná jednota PARAMO PARDUBICE, z.s., IČO: 13583433, sídlo:
  Josefa Poppera 18, Svítkov, 530 06 Pardubice, na realizaci projektu
  "projektová dokumentace - rekonstrukce a přístavba tělocvičny" dle
  přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  Z.: I. Liedermanová
  T.: 31.12.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 54 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 23:17:27                          
         26. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu          
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 6
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Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši
  101.000,- Kč společnosti Dostihový spolek a.s., IČO: 48155110, sídlo:
  Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu
  "Vybavení vestibulu tribuny D". Dotace bude poskytnuta v režimu
  „blokové výjimky“, ve formě provozní dotace na sportovní
  infrastrukturu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 101.000,- Kč se společností Dostihový
  spolek a.s., IČO: 48155110, sídlo: Pražská 607, Zelené Předměstí, 530
  02 Pardubice, na realizaci projektu "Vybavení vestibulu tribuny D" dle
  přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace se
  společností Dostihový spolek a.s., IČO: 48155110, sídlo: Pražská 607,
  Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Vybavení
  vestibulu tribuny D" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  Z.: I. Liedermanová
  T.: 31.12.2020
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši
  100.000,- Kč spolku HOCKEY CLUB UNI Pardubice, z.s., IČO: 09341391,
  sídlo: Lonkova 510, Polabiny, 530 09 Pardubice, na realizaci projektu
  "Riders Univerzita Pardubice". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de
  minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 100.000,- Kč se spolkem HOCKEY CLUB
  UNI Pardubice, z.s., IČO: 09341391, sídlo: Lonkova 510, Polabiny, 530
  09 Pardubice, na realizaci projektu "Riders Univerzita Pardubice" dle
  přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace se
  spolkem HOCKEY CLUB UNI Pardubice, z.s., IČO: 09341391, sídlo: Lonkova
  510, Polabiny, 530 09 Pardubice, na realizaci projektu "Riders
  Univerzita Pardubice" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  Z.: I. Liedermanová
  T.: 31.12.2020
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
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  poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši
  250.000,- Kč žadateli Oldřichu Bujnochovi, IČO: 10479724, sídlo:
  Topolská 739, 537 05, Chrudim - Chrudim II, na realizaci projektu
  "Vinařský půlmaraton". Dotace bude poskytnuta v režimu "de minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 250.000,- Kč se žadatelem Oldřichem
  Bujnochem, IČO: 10479724, sídlo: Topolská 739, 537 05, Chrudim -
  Chrudim II, na realizaci projektu "Vinařský půlmaraton" dle přílohy č.
  1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 250.000,- Kč se žadatelem Oldřichem
  Bujnochem, IČO: 10479724, sídlo: Topolská 739, 537 05, Chrudim -
  Chrudim II, na realizaci projektu "Vinařský půlmaraton" dle přílohy č.
  1 tohoto usnesení.
  Z.: I. Liedermanová
  T.: 31.12.2020
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální investiční dotace z Programu podpory sportu ve
  výši 100.000,- Kč spolku Tělovýchovná jednota PARAMO PARDUBICE, z.s.,
  IČO: 13583433, sídlo: Josefa Poppera 18, Svítkov, 530 06 Pardubice, na
  realizaci projektu "projektová dokumentace - rekonstrukce a přístavba
  tělocvičny". Dotace bude poskytnuta v režimu "de minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční
  dotace z Programu podpory sportu ve výši 100.000,- Kč se spolkem
  Tělovýchovná jednota PARAMO PARDUBICE, z.s., IČO: 13583433, sídlo:
  Josefa Poppera 18, Svítkov, 530 06 Pardubice, na realizaci projektu
  "projektová dokumentace - rekonstrukce a přístavba tělocvičny" dle
  přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální investiční
  dotace z Programu podpory sportu ve výši 100.000,- Kč se spolkem
  Tělovýchovná jednota PARAMO PARDUBICE, z.s., IČO: 13583433, sídlo:
  Josefa Poppera 18, Svítkov, 530 06 Pardubice, na realizaci projektu
  "projektová dokumentace - rekonstrukce a přístavba tělocvičny" dle
  přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  Z.: I. Liedermanová
  T.: 31.12.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 55 - SCHVÁLENO                      
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                          24.9.2020 23:19:09                          
27. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města a Pravidla 
pro posyktování dotací z Programu podpory Pardubiční tahouni
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
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  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Vydává
  směrnici č. xx/2020 s názvem Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu
  statutárního města Pardubice, která je přílohou návrhu usnesení č. 1.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory Pardubičtí tahouni
  pro období 2021-2023, která jsou přílohou návrhu usnesení č. 2.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 56 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 23:20:06                          
28. Dotace a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotací z Programu 
prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
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  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace z Programu prevence kriminality a zvyšování
  bezpečnosti subjektu SEMIRAMIS z.ú., se sídlem Dlabačova 2208, 288 02
  Nymburk, IČ 70845387, ve výši 259 000 Kč na projekt "Program
  dlouhodobé primární prevence rizikového chování na základních školách
  v Pardubicích".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu prevence
  kriminality a zvyšování bezpečnosti se subjektem SEMIRAMIS z.ú., se
  sídlem Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, IČ 70845387, ve výši 259 000 Kč
  na projekt "Program dlouhodobé primární prevence rizikového chování na
  základních školách v Pardubicích", dle přílohy č. 1 tohoto návrhu
  usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu prevence
  kriminality a zvyšování bezpečnosti ve znění přílohy č. 1 návrhu
  usnesení č. 1.
  T: 30.10.2020
  Z: Iva Bartošová
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 57 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 23:20:57                          
                29. Zřizovací listiny základních škol                 
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
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  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  zřízení nové příspěvkové organizace s názvem Základní škola Montessori
  Pardubice, příspěvková organizace, se sídlem Erno Košťála 870,
  Studánka, 530 12 Pardubice, a to ke dni  1. 1. 2021.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
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  zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola Montessori
  Pardubice, příspěvková organizace, se sídlem Erno Košťála 870,
  Studánka, 530 12 Pardubice, která je přílohou tohoto usnesení.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní
  škola Pardubice, Josefa Ressla 2258, IČ 46496921, se sídlem Josefa
  Ressla 2258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, ve znění, které je
  přílohou tohoto usnesení.
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní
  škola Pardubice, Benešovo náměstí 590, IČ 60158999, se sídlem Benešovo
  náměstí 590, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,  ve znění, které je
  přílohou tohoto usnesení
  Návrh usnesení č. 004
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní
  škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870, IČ 48161055, se sídlem Erno
  Košťála 870, Studánka, 530 12 Pardubice, ve znění, které je přílohou
  tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 58 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 23:22:26                          
30. Revokace usnesení a dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
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  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1490/2020 ze dne 18. 6.
  2020, kterým byla na žádost žadatele Pigs production s.r.o., IČO
  29091667, se sídlem Nad Týncem 1183/42, Plzeň, v důsledku opatření
  přijatých k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a
  rozšíření onemocnění SARS CoV-2, schválena změna části usnesení
  Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1235/2020 ze dne 20. 2. 2020
  spočívající v přesunu termínu konání projektu Fresh festival (z
  původně stanoveného 13.-14.6. 2020 na nový termín 26.-27.9. 2020) a ve
  změně lhůt s tím spojených (termín dosažení účelu a čerpání dotace,
  případného vrácení dotace a vyúčtování), a v důsledku tohoto bylo také
  schváleno nové znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z
  Programu podpory cestovního ruchu na podporu projektu Fresh festival
  ve výši 190.000 Kč a uložena povinnost tuto smlouvu uzavřít.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Mění
  usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1235/2020 ze dne 27. 2.
  2020, jímž bylo dle přílohy č. 1 řádku č. 4 přijatého usnesení
  schváleno poskytnutí dotace z Programu podpory cestovního ruchu na
  realizaci projektu Fresh festival žadateli Pigs production s.r.o., IČO
  29091667, se sídlem Nad Týncem 1183/42, Plzeň, přičemž tato změna
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  spočívá ve snížení původně schválené výše dotace v částce 190.000 Kč
  na částku 142.500 Kč, a to s ohledem na zrušení projektu Fresh
  festival v důsledku restriktivních opatření přijatých orgány veřejné
  moci k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí  vzniku a
  rozšíření onemocnění SARS CoV-2.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory
  cestovního ruchu ve výši 142.500 Kč s žadatelem Pigs production
  s.r.o., IČO 29091667, se sídlem Nad Týncem 1183/42, Plzeň,  na projekt
  Fresh festival ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  Z: Ivana Liedermanová
  T: 31. 12. 2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 59 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 23:22:50                          
30. Revokace usnesení a dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
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  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu
  podpory Pardubičtí tahouni se subjektem AVE-KONTAKT, s.r.o., se sídlem
  Štrossova 239, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 60108665, na
  realizaci projektu "Czech Open - mezinárodní festival šachu a her
  2018-2020",  č. D1734/00007/18, uzavřené dne 28.2.2018, jímž se na
  žádost příjemce dotace v důsledku přijatých opatření k ochraně
  obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
  SARS CoV-2 pro období roku 2020 přesouvá a upravuje původně stanovený
  termín realizace projektu (z původního termínu 16.7.-2.8.2020 na nový
  termín 17.9. – 28.9.2020) a mění se stanovené čerpání dotace na
  upravené položky v rozpočtu při zachování původně schválené výše
  dotace v částce 700.000,- Kč. Znění dodatku je přílohou tohoto
  usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory
  Pardubičtí tahouni se subjektem AVE-KONTAKT, s.r.o., se sídlem
  Štrossova 239, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 60108665, na
  realizaci projektu "Czech Open - mezinárodní festival šachu a her
  2018-2020",  č. D1734/00007/18, uzavřené dne 28.2.2018, jímž se na
  žádost příjemce dotace v důsledku přijatých opatření k ochraně
  obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
  SARS CoV-2 pro období roku 2020 přesouvá a upravuje původně stanovený
  termín realizace projektu (z původního termínu 16.7.-2.8.2020 na nový
  termín 17.9. – 28.9.2020) a mění se stanovené čerpání dotace na
  upravené položky v rozpočtu při zachování původně schválené výše
  dotace v částce 700.000,- Kč. Znění dodatku je přílohou tohoto
  usnesení.
  Z: Ivana Liedermanová
  T: 31. 12. 2020
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 60 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 23:23:13                          
30. Revokace usnesení a dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
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Pro: 24 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Mění
  usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1174/2020 ze dne
  23.1.2020, jímž bylo schváleno poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.,
  IČO: 60112476, sídlo: Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02
  Pardubice, na realizaci projektu "Podpora mládežnického hokeje v roce
  2020", spočívající v navýšení původně schválené dotace v částce
  15.100.000,- Kč na částku 17.100.000,- Kč. Dotace nebude poskytnuta v
  režimu "de minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální
  dotace č. D1734/00012/20 mezi statutárním městem Pardubice a
  společností HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 60112476, sídlo:
  Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, ve znění, které
  je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální
  dotace č. D1734/00012/20 mezi statutárním městem Pardubice a
  společností HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 60112476, sídlo:
  Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, ve znění, které
  je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  Z:  Ivana Liedermanová
  T:  30. 11. 2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 24.09.2020      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 61 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 23:24:23                          
 32. Smlouva o spolupráci s městem Holice a městem Přelouč - COVID 19 
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
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  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 6
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Pardubice,
  městem Holice a městem Přelouč, jejímž předmětem je závazek města
  Přelouč a města Holice spočívající v úhradě nákladů, které
  statutárnímu městu Pardubice vzniknou v souvislosti s ubytováním
  občanů ORP Přelouč a ORP Holice, u kterých bude nařízena karanténa z
  důvodu COVID 19, v objektu ve vlastnictví statutárního města
  Pardubice. Návrh smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
  Z: Ing. Martin Charvát
  T: 30.9.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Hlasování 24.09.2020 - bez os. úd.
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 62 - SCHVÁLENO                      
                          24.9.2020 23:25:54                          
Záštita MZe ČR 130. ročníku Velké pardubické se Slavia pojišťovnou 
konaného dne 11. října 2020 na dostihovém závodišti v Pardubicích
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Nehlasoval     
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Omluven        
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Nehlasoval     
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Omluven        
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nepřítomen     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Omluven        
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Omluven        
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 6
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Hlasování 24.09.2020 - bez os. úd.
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření trojstranné dohody o udělení záštity ministra zemědělství
  130. ročníku Velké pardubické se Slavia pojišťovnou konaného dne 11.
  října 2020 na dostihovém závodišti v Pardubicích, a to v případě
  finanční podpory prostřednictvím statutárního města jako
  spolupodílející se osoby na organizaci uvedené Významné akce s
  podporou státu v sektoru zemědělství. Dohoda je přílohou č.1 tohoto
  usnesení
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít trojstrannou dohodu o udělení záštity ministra zemědělství
  pořadateli 130. ročníku Velké pardubické se Slavia pojišťovnou
  konaného dne 11. října 2020 na dostihovém závodišti v Pardubicích, a
  to v případě finanční podpory prostřednictvím statutárního města jako
  spolupodílející se osoby na organizaci uvedené Významné akce s
  podporou státu v sektoru zemědělství ve znění, které je přílohou č.1
  tohoto usnesení.
  Z: Martin Charvát, primátor
  T: 30. 09. 2020 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Smlouva o poskytnutí dotace  
uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

a podle části páté (§§ 159 – 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) 

Evidenční číslo smlouvy:  

 

 
Poskytovatel:  Statutární město Pardubice  
sídlo:                           Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice 
IČ:                     00274046 
DIČ:    CZ00274046 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice  
číslo účtu:  326561/0100 
zastoupený:      Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
 
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 
 
a 
 
příjemce:       Pardubický podnikatelský inkubátor z. ú. 
zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. U 154 
sídlo:   nám. Republiky 12, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČ:   06372562 
DIČ:   neplátce DPH 
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu:  280802285/0300 
zastoupený:  Mgr. Richardem Červenkou, ředitelem ústavu 
 
(dále jen „příjemce“) na straně druhé 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu: 

 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona. 
 

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“). 

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

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20. 12. 2018 usnesením č. Z/147/2018 



   
 

(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je poskytnutí investiční dotace z rozpočtových prostředků statutárního 
města Pardubice poskytovatelem příjemci za účelem financování části nákladů projektu Pardubického 
podnikatelského inkubátoru z.ú. s názvem „Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro 
umístění P-PINK, z.ú.“ (dále jen „projekt“) a stanovení způsobu a termínu úhrady dotace, jejího čerpání 
a finančního vypořádání dotace a dalších podmínek, které je příjemce povinen při jejím použití splnit. 

 
 

Článek III. 
Výše dotace a podmínky jejího poskytnutí 

1. Poskytovatel při splnění následující podmínky poskytne prostřednictvím této smlouvy příjemci 
dotaci z rozpočtu města Pardubic na realizaci projektu v celkové výši 17,000.000,- Kč (slovy: 
sedmnáctmilionůkorunčeských), a to: 

a) částku ve výši 10,000.000,- Kč (slovy: desetmilionůkorunčeských), která je pro tento účel 
alokována ve schváleném rozpočtu statutárního města Pardubic pro rok 2020 a jejíž poskytnutí 
bylo bezpodmínečně schváleno Zastupitelstvem města Pardubic usnesením č. Z/.…/2020 ze dne 
24.9.2020, se poskytovatel  zavazuje uhradit bezhotovostním převodem ve prospěch účtu 
příjemce č. 280802285/0300 do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy; 

 
b) částku ve výši 7,000.000,- Kč (slovy: sedmmilionůkorunčeských), jejíž poskytnutí bylo s níže 

uvedenou podmínkou schváleno Zastupitelstvem města Pardubic usnesením č. Z/.…/2020 ze 
dne 24.9.2020, se poskytovatel zavazuje uhradit bezhotovostním převodem ve prospěch účtu 
příjemce č. 280802285/0300 do 31.3.2021, a to při splnění podmínky, že Zastupitelstvo města 
Pardubic schválí alokaci této částky pro uvedený účel v rozpočtu statutárního města Pardubic 
pro rok 2021. 

 
2. Příjemce bere na vědomí prohlášení poskytovatele, že příjemce požádal o poskytnutí dotace na 

tentýž projekt a účel rovněž z Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost 
(dále jen „OPPIK“) prostřednictvím ITI. Příjemce bere na vědomí, že celkové uznatelné výdaje 
v rámci dotačního řízení vynaložené na realizaci projektu nesmí být nižší než celkové veřejné 
prostředky poskytnuté na realizaci Projektu ze strany poskytovatele a z OP PIK prostřednictvím ITI. 

 
 

Článek IV.  
Doba dosažení účelu dotace 

Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2021. 

 
 
 
 

http://www.pardubice.eu/


   
 

Článek V. 
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příjemce se zavazuje: 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a v souladu s předmětem této smlouvy specifikovaným v čl. 
II. této smlouvy, 

b) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádostech podaných příjemcem dne ….  a 
zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP …./2020 a vyúčtovat dotaci na položky stanovené 
v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

c) při financování nákladů spojených s realizací projektu postupovat v souladu s platným 
zákonem o zadávání veřejných zakázek, 

d) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace, 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, 

e) 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. uvedením textu „Financováno z dotace statutárního města Pardubice 
(SmP)“), 

f) jakékoliv změny v realizaci projektu případně i v čerpání dotace provést jen po předchozím 
písemném souhlasu poskytovatele, 

g) neposkytovat tuto dotaci jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu 
nákladů spojených s realizací projektu, 

h) předat poskytovateli dokumentaci z realizace činnosti příjemce (stručný popis průběhu 
realizace činnosti), [VH1] 

i) oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených v této 
smlouvě a veškeré změny, 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, změnu právní formy), 

j) předložit poskytovateli (prostřednictvím Odboru rozvoje a strategie MmP) vyúčtování 
realizovaného projektu nejpozději do 31. 1. 2022, v listinné podobě s připojeným podpisem 
oprávněného osoby včetně čestného prohlášení o účelovém použití prostředků dotace,  

k) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy umožnit poskytovateli 
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem o obcích, zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a souvisejícími 
právními předpisy provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté 
dotace a dodržení podmínek, za kterých byla dotace příjemci poskytnuta, dále vytvořit vhodné 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a v souvislosti s tím umožnit 
poskytovateli provedení kontroly kompletního účetnictví příjemce, je-li to k dosažení 
sledovaného účelu kontroly nezbytné; v rámci kontroly je příjemce povinen předložit všechny 
potřebné účetní a jiné doklady, 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; 

l) při realizaci projektu zveřejnit důstojným a viditelným způsobem, že projekt byl podpořen 
statutárním městem Pardubice, zejména zveřejněním loga města na webových stránkách 
projektu, na všech svých propagačních materiálech týkajících se podpořeného projektu, jsou-
li vydávány, použít logo poskytovatele v souladu s pravidly jeho zveřejňování, případně 
realizovat jiný způsob zveřejnění podpory poskytovatele (např. uvedením textu: „Partnerem 
projektu je statutární město Pardubice“); za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené 
v tomto ustanovení smlouvy uděluje poskytovatel příjemci souhlas s užitím oficiálního loga 
statutárního města Pardubice v souladu s jeho logomanuálem, který bude příjemci na vyžádání 
poskytnut, a to v souvislosti s  realizací projektu,   

 
m) poskytnout potřebnou součinnost při projektech pořádaných poskytovatelem,  

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

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů po dobu trvání 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 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.  
 

 
Článek VI. 

 Čerpání dotace 

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

 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2021. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku 2022.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se 

příslušnou finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 
smlouvy nejpozději do 31. 12. 2021. 

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

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

 
 
 

Článek VII. 



   
 

Uznatelné 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. II. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě.   

 
 
 

Článek VIII. 
Důsledky porušení povinností příjemce 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem o finanční kontrole 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. 3 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné a při jejichž porušení uloží poskytovatel odvod za 
porušení rozpočtové kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených 
peněžních prostředků. Za porušení méně závažné podmínek ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

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



   
 

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

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

d) porušení povinnosti uvedené v čl. V. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 

Článek IX.  
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. 
 
 

Článek X. 
Závěrečná ustanovení 

1. Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy řádně a 
podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, bere na vědomí 
všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich 
plnění, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu z této smlouvy. 

2. Obě smluvní strany se zavazují, že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání 
finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícími se veřejné podpory. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle 
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

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

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 

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. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody 
obou smluvních stran.  



   
 

8. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom vyhotovení. 

9. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich 
svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

10.  Právní jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva města Pardubic a schváleno usnesením 
č. Z/…./2020. 

 
Přílohy: 
1. Rozpočet projektu 
2. ………… 

 
 
V Pardubicích dne ………..     V Pardubicích dne ……… 
 
 
Za poskytovatele:      Za příjemce: 
 
 
 
 
……………………………                                …………………………………… 
Ing. Martin Charvát      Mgr. Richard Červenka 
        primátor         ředitel 
 



# Název projektu OP SC Výzva nositele ITI Žadatel Rozpočet (Kč) CZV (Kč)
Příspěvek EU (Kč) 
ve Vyjádření ŘV

Rozhodnutí
ŘV ITI (+) - datum 

jednání ŘV
Stav projektu

1
Přestupní terminál veřejné dopravy v 

Přelouči
IROP 1.2 1. Přestupní uzly v aglomeraci Město Přelouč 24 700 484 24 700 484 20 367 147 15.11.2016

Projekt finančně ukončen 
ze strany ŘO

2
Zavedení parciálních trolejbusů do provozu 
městské hromadné dopravy v Pardubicích

IROP 1.2
2. Ekologická veřejná doprava (Vozový 

park veřejné hromadné dopravy) 
Dopravní podnik města 

Pardubic a.s.
60 050 000 45 500 000 38 675 000 15.11.2016

Žádost o podporu stažena 
z výzvy ZS

3
Pořízení 6 kusů trolejbusů s pomocným 
bateriovým pohonem pro účely veřejné 

dopravy v Hradci Králové
IROP 1.2

2. Ekologická veřejná doprava (Vozový 
park veřejné hromadné dopravy) 

Dopravní podnik města 
Hradce Králové, a.s.

75 000 000 72 000 000 61 200 000 15.11.2016
Projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO

4
Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení 

ukládání a zálohování digitálních dokumentů 
v SVK HK

IROP 3.1
3. Paměťové instituce  a kulturní památky 

(Knihovny)
Královéhradecký kraj 15 000 000 15 000 000 12 750 000 15.11.2016

Projekt finančně ukončen 
ze strany ŘO

5
Depozitář pro Východočeské muzeum 

v Pardubicích
IROP 3.1

4. Paměťové instituce a kulturní památky 
(Muzea)

Pardubický kraj 94 357 220 94 117 640 79 999 994 18.01.2017
Projekt v plné (fyzické a 

finanční) realizaci

6
Prodloužení trolejbusové trati na obratiště 

Zámeček
OPD 1.4

5. Ekologická veřejná doprava 
(Infrastruktura veřejné hromadné 

dopravy)

Dopravní podnik města 
Pardubic a.s.

24 033 284 19 862 218 16 882 885 18.01.2017
Projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO

7
Prodloužení trolejbusové trati v Trnové a 

Ohrazenici
OPD 1.4

5. Ekologická veřejná doprava 
(Infrastruktura veřejné hromadné 

dopravy)

Dopravní podnik města 
Pardubic a.s.

48 755 081 40 293 456 34 249 437 18.01.2017
Projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO

8
Multimodální uzel veřejné dopravy v 
Pardubicích - trakční trolejové vedení 

trolejbusové dráhy
IROP 1.2

5. Ekologická veřejná doprava 
(Infrastruktura veřejné hromadné 

dopravy)

Dopravní podnik města 
Pardubic a.s.

19 741 046 16 314 914 13 867 677 18.01.2017
Žádost o podporu 

nesplnila podmínky 
věcného hodnocení

9
Modernizace odbavovacího systému 

cestujících v městské hromadné dopravě v 
Pardubicích

IROP 1.2 6. Dopravní telematika
Dopravní podnik města 

Pardubic a.s.
36 300 000 30 000 000 25 500 000 15.03.2017

Projektový záměr stažen z 
výzvy nositele

10
Nový odbavovací systém městské hromadné 

dopravy v Hradci Králové na principu 
bezkontaktních čipových karet

IROP 1.2 6. Dopravní telematika
Dopravní podnik města 

Hradce Králové, a.s.
42 713 000 35 300 000 30 005 000 15.03.2017

Projektový záměr stažen z 
výzvy nositele

11 Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové IROP 2.4
7. Infrastruktura středních a vyšších 

odborných škol – KHK část aglomerace
Královéhradecký kraj 51 299 541 51 299 541 43 604 610 15.03.2017

Projekt finančně ukončen 
ze strany ŘO

12
Střední škola technická a řemeslná – 

Centrum odborného vzdělávání Chlumec n. 
Cidlinou

IROP 2.4
7. Infrastruktura středních a vyšších 

odborných škol – královéhradecká část 
aglomerace

Královéhradecký kraj 24 012 710 24 012 710 20 410 804 15.03.2017
Projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO

13
Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie a 

biologie VOSŽ a SZŠ HK
IROP 2.4

7. Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol – královéhradecká část 

aglomerace
Královéhradecký kraj 11 785 647 11 785 647 10 017 800 15.03.2017

Projekt finančně ukončen 
ze strany ŘO

14
Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a 

pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a 
SOU Vocelova Hradec Králové

IROP 2.4
7. Infrastruktura středních a vyšších 

odborných škol – královéhradecká část 
aglomerace

Královéhradecký kraj 18 411 083 18 411 083 15 649 421 15.03.2017
Projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO

15
SPŠ Chrudim – strojní vybavení školních 

dílen
IROP 2.4

8. Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol – pardubická část 

aglomerace
Pardubický kraj 19 700 000 19 700 000 16 745 000 15.03.2017

Projekt finančně ukončen 
ze strany ŘO

16
Gymnázium Pardubice Mozartova – 

interaktivní učebny matematiky
IROP 2.4

8. Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol – pardubická část 

aglomerace
Pardubický kraj 8 900 000 8 900 000 7 565 000 15.03.2017

Projekt finančně ukončen 
ze strany ŘO

17
Obchodní akademie Chrudim – rekonstrukce 

učeben IT a přírodovědných předmětů
IROP 2.4

8. Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol – pardubická část 

aglomerace
Pardubický kraj 8 700 000 8 700 000 7 395 000 15.03.2017

Projekt finančně ukončen 
ze strany ŘO

18
SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben pro 
výuku moderních průmyslových technologií

IROP 2.4
8. Infrastruktura středních a vyšších 

odborných škol – pardubická část 
aglomerace

Pardubický kraj 15 000 000 15 000 000 12 750 000 15.03.2017
Projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO

19
SPŠ stavební Pardubice – modernizace a 

vybavení truhlářských dílen 
IROP 2.4

8. Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol – pardubická část 

aglomerace
Pardubický kraj 14 800 000 14 800 000 12 580 000 15.03.2017

Projekt finančně ukončen 
ze strany ŘO

20
Gymnázium Holice – rekonstrukce 

odborných učeben a laboratoří
IROP 2.4

8. Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol – pardubická část 

aglomerace
Pardubický kraj 7 000 000 7 000 000 5 950 000 15.03.2017

Projekt finančně ukončen 
ze strany ŘO

21
SŠ automobilní Holice – modernizace dílen 

odborného výcviku a praxe
IROP 2.4

8. Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol – pardubická část 

aglomerace
Pardubický kraj 24 182 300 24 182 300 20 554 955 15.03.2017

Projekt finančně ukončen 
ze strany ŘO

22
SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim – 

vybudování dílen odborného výcviku
IROP 2.4

8. Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol – pardubická část 

aglomerace
Pardubický kraj 7 600 000 7 600 000 6 460 000 15.03.2017

Projekt finančně ukončen 
ze strany ŘO

23 Příhrádek Pardubice IROP 3.1
9. Paměťové instituce a kulturní památky 

– Památky 
Pardubický kraj 54 662 675 52 282 000 44 439 700 15.03.2017

Projekt v plné (fyzické a 
finanční) realizaci

24

Zřízení odborných učeben a laboratoří pro 
výuku polytechnických předmětů při 

Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína a 
Základní a mateřské škole Jana Pavla II. 

v Hradci Králové

IROP 2.4
7. Infrastruktura středních a vyšších 

odborných škol – KHK část aglomerace
Biskupství 

královéhradecké
59 869 000 59 869 000 50 888 650 08.06.2017

Projekt v plné (fyzické i 
finanční) realizaci

25
Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka 

dřeva
IROP 3.1

9. Paměťové instituce a kulturní památky 
– Památky 

Národní památkový ústav 76 462 000 71 886 890 61 103 857 08.06.2017
Projekt v plné (fyzické i 

finanční) realizaci

26 Stará vojenská plovárna (Vinice 25) IROP 1.2 10. Nemotorová doprava - cyklodoprava
Statutární město 

Pardubice
14 668 718 9 279 894 7 887 910 08.06.2017

Projekt finančně ukončen 
ze strany ŘO

27
Modernizace budovy základní školy v 

Libčanech pro výuku klíčových kompetencí
IROP 2.4

11. Infrastruktura základní škol – 
královéhradecká část aglomerace

Základní škola a mateřská 
škola Libčany

4 000 000 4 000 000 3 400 000 08.06.2017
Projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO

28 IT4Bio OPVVV 1.2 13. Předaplikační výzkum Univerzita Hradec Králové 44 000 000 44 000 000 37 400 000 08.06.2017
Žádost o podporu 

nesplnila podmínky 
věcného hodnocení

29
PERSONMED - Centrum rozvoje 

personalizované medicíny u věkem 
podmíněných onemocnění

OPVVV 1.2 13. Předaplikační výzkum
Fakultní nemocnice 

Hradec Králové
39 422 353 39 422 353 33 509 000 08.06.2017

Projekt v plné (fyzické i 
finanční) realizaci

30
Léčiva a medicínské technologie - přenos 

poznatků ve výzkumu a vývoji do 
předaplikační sféry (DRUGTECH)

OPVVV 1.2 13. Předaplikační výzkum Univerzita Karlova 72 229 412 72 229 412 61 395 000 08.06.2017
Žádost o podporu 

nesplnila podmínky 
věcného hodnocení

31
Senzory s vysokou citlivostí a materiály s 

nízkou hustotou na bázi polymerních 
nanokompozitů – NANOMAT

OPVVV 1.2 13. Předaplikační výzkum Univerzita Pardubice 70 539 116 70 539 116 59 958 249 08.06.2017
Projekt v plné (fyzické i 

finanční) realizaci

32
Posilování mezioborové spolupráce ve 

výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich 
účinků na živé organismy – NANOBIO

OPVVV 1.2 13. Předaplikační výzkum Univerzita Pardubice 122 000 000 122 000 000 103 700 000 08.06.2017
Projekt v plné (fyzické i 

finanční) realizaci

Příloha 1_Projektové záměry hodnocené ŘV ITI HK-PA k 31. 8. 2020



33
ZŠ Chlumec nad Cidlinou – polytechnické 

vzdělávání a bezbariérový přístup 
IROP 2.4

11. Infrastruktura základní škol – 
královéhradecká část aglomerace

ZŠ Chlumec nad Cidlinou 7 905 524 6 000 000 5 100 000 12.10.2017
Projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO

34
ZŠ Všestary – nástavba a přístavba budovy 2. 

stupně čp. 57 
IROP 2.4

11. Infrastruktura základní škol – 
královéhradecká část aglomerace

Obec Všestary 8 985 043 6 000 000 5 100 000 12.10.2017
Projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO

35 Cyklostezka Svítkov – Srnojedy IROP 1.2
18. Nemotorová doprava – cyklodoprava 

II
statutární město 

Pardubice
7 336 844 7 336 844 6 236 318 12.10.2017

Projekt finančně ukončen 
ze strany ŘO

36
Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: 

Stezka Mechu a Perníku (Hradec Králové – 
Vysoká nad Labem)

IROP 1.2
18. Nemotorová doprava – cyklodoprava 

II
Svazek obcí Hradubická 

labská
40 000 000 40 000 000 34 000 000 12.10.2017

Projekt finančně ukončen 
ze strany ŘO

37
Vybudování odborných učeben a zajištění 
vnitřní konektivity v budovách ZŠ Holice, 

Holubova 47 
IROP 2.4

19. Infrastruktura základních škol – 
pardubická část aglomerace

Město Holice 5 397 683 4 464 366 3 794 711 12.10.2017
Projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO

38

Modernizace počítačových učeben ZŠ U 
Stadionu a rekonstrukce a vybavení 

chemické laboratoře ZŠ Dr. J. Malíka včetně 
zajištění bezbariérovosti

IROP 2.4
19. Infrastruktura základních škol – 

pardubická část aglomerace
Město Chrudim 4 312 745 4 304 631 3 658 937 12.10.2017

Projekt finančně ukončen 
ze strany ŘO

39 Revitalizace budovy Muzea východních Čech IROP 3.1
20. Paměťové instituce a památky – 

Památky II
Statutární město Hradec 

Králové
90 000 000 90 000 000 76 500 000 12.10.2017

Projekt v plné (fyzické i 
finanční) realizaci

40
Pokročilé materiály pro aplikace v 

kosmickém průmyslu I
OPPIK 1.1

14. PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A 
INOVACE - APLIKACE

TOSEDA 48 400 000 40 000 000 28 000 000 12.10.2017
Projekt v plné (fyzické i 

finanční) realizaci

41
Pokročilé materiály pro aplikace v 

kosmickém průmyslu II
OPPIK 1.1

16. PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A 
INOVACE – potenciál

TOSEDA 14 520 000 12 000 000 6 000 000 12.10.2017
Projekt v plné (fyzické i 

finanční) realizaci

42

Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační 
sféry v aplikačně orientovaném výzkumu 

lokačních, detekčních a simulačních systémů 
pro dopravní a přepravní procesy – 

POSITRANS

OPVVV 1.2 17. dlouhodobá mezisektorová spolupráce Univerzita Pardubice 70 588 235 70 588 235 60 000 000 12.10.2017
Projekt v plné (fyzické i 

finanční) realizaci

43 Výzkumné a vývojové centrum obalů OPPIK 1.1
16. PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A 

INOVACE – potenciál
TART s.r.o. 16 535 000 13 500 000 6 750 000 17.01.2018

Žádost o podporu 
nepředložena v termínu 

do výzvy ŘO

44
Cyklotrasa podél ulice Pražské a místo pro 

přecházení na ulici Pražské
IROP 1.2

18. Nemotorová doprava – cyklodoprava 
II

Statutární město 
Pardubice

3 113 880 2 445 753 2 078 890 17.01.2018
Projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO

45
Modernizace odborných učeben ZŠ Lázně 

Bohdaneč - I. etapa
IROP 2.4

19. Infrastruktura základních škol – 
pardubická část aglomerace

Město Lázně Bohdaneč 7 290 474 6 000 000 5 100 000 17.01.2018
Projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO

46 Odborné učebny a konektivita ZŠ Dašice IROP 2.4
19. Infrastruktura základních škol – 

pardubická část aglomerace
Město Dašice 6 000 000 6 000 000 5 100 000 17.01.2018

Projekt finančně ukončen 
ze strany ŘO

47 Kamerový systém Pardubice OPD 2.3 22. Dopravní telematika (Řízení dopravy)
Statutární město 

Pardubice
16 281 168 12 179 623 10 352 680 17.01.2018

Žádost o podporu 
doporučena k financování

48 Laboratoř virtuální a rozšířené reality TC HK OPPIK 1.2
23. Infrastruktura a služby pro rozvoj 

podniků – Služby infrastruktury, aktivita B, 
C, D

Statutární město Hradec 
Králové

5 000 000 5 000 000 2 500 000 17.01.2018
Projektový záměr stažen z 

výzvy nositele

49
Revitalizace bývalého zemědělského objektu 

v areálu zemědělského družstva
OPPIK 2.3

25. Infrastruktura a služby pro rozvoj 
podniků – Nemovitosti

UNION COSMETIC s.r.o. 64 226 739 53 079 950 18 577 982 17.01.2018
Projekt v plné (fyzické i 

finanční) realizaci

50
Vybudování školícího střediska ve 

společnosti MONTS s.r.o.
OPPIK 2.4

24. Infrastruktura a služby pro rozvoj 
podniků – Školící střediska

MONTS s.r.o. 11 833 800 9 780 000 4 890 000 21.03.2018
Žádost o podporu stažena 

z výzvy ŘO

51
Rekonstrukce haly firmy Plastpartner spol. s. 

r. o., Rybitví 
OPPIK 2.3

25. Infrastruktura a služby pro rozvoj 
podniků – Nemovitosti

Plastpartner spol. s. r. o. 4 000 000 3 305 785,12 1 487 603,30 21.03.2018
Projektový záměr stažen z 

výzvy nositele

52 Rekonstrukce nemovitosti firmy ELMONTIA OPPIK 2.3
25. Infrastruktura a služby pro rozvoj 

podniků – Nemovitosti
ELMONTIA, a.s. 36 300 000 30 000 000 13 500 000 21.03.2018

Projektový záměr stažen z 
výzvy nositele

53 Výstavba haly TNM PRINT OPPIK 2.3
25. Infrastruktura a služby pro rozvoj 

podniků – Nemovitosti
TNM PRINT s.r.o. 12 230 526 10 107 873 4 548 543 21.03.2018

Žádost o podporu 
ukončena ŘO

54 Oživení pevnosti Josefov IROP 3.1
26. Paměťové instituce a kulturní památky 

– Památky III
Město Jaroměř 110 000 000 105 000 000 89 250 000 21.03.2018

Projektový záměr stažen z 
výzvy nositele

55
Zavedení parciálních trolejbusů do provozu 
městské hromadné dopravy v Pardubicích

IROP 1.2
27. Ekologická veřejná doprava – Vozový 

park veřejné hromadné dopravy II
Dopravní podnik města 

Pardubic a.s.
63 984 880 47 000 000 39 950 000 21.03.2018

Projekt finančně ukončen 
ze strany ŘO

56
Nový odbavovací systém městské hromadné 

dopravy v Hradci Králové na principu 
bezkontaktních čipových karet

IROP 1.2 28. Dopravní telematika II
Dopravní podnik města 

Hradce Králové, a.s.
42 713 000 35 300 000 30 005 000 21.03.2018

Žádost o podporu 
nepředložena v termínu 

do výzvy ZS

57
Rekonstrukce odborných učeben na Základní 

škole Bratranců Veverkových 
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních škol II – 
pardubická část aglomerace

Statutární město 
Pardubice

22 028 221 17 622 652,96 14 979 255 21.03.2018
Projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO

58
Rekonstrukce odborných učeben na Základní 

škole Družstevní 
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních škol II – 
pardubická část aglomerace

Statutární město 
Pardubice

27 841 030 9 542 920,31 8 111 482 21.03.2018
Projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO

59
Rekonstrukce odborných učeben na Základní 

škole npor. Eliáše 
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních škol II – 
pardubická část aglomerace

Statutární město 
Pardubice

24 720 406 16 904 430,43 14 368 766 21.03.2018
Projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO

60
Rekonstrukce odborných učeben na Základní 

škole Ohrazenice 
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních škol II – 
pardubická část aglomerace

Statutární město 
Pardubice

25 494 592 10 169 671,27 8 644 221 21.03.2018
Projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO

61
Rekonstrukce odborných učeben na Základní 

škole Spořilov 
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních škol II – 
pardubická část aglomerace

Statutární město 
Pardubice

16 454 960 15 928 857,93 13 539 529 21.03.2018
Projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO

62
Rekonstrukce odborných učeben na Základní 

škole Staňkova 
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních škol II – 
pardubická část aglomerace

Statutární město 
Pardubice

26 946 604 11 315 913,95 9 618 527 21.03.2018
Projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO

63
Rekonstrukce odborných učeben na Základní 

škole Studánka 
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních škol II – 
pardubická část aglomerace

Statutární město 
Pardubice

29 155 838 17 594 154,53 14 955 031 21.03.2018
Projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO

64
Rekonstrukce odborných učeben na Základní 

škole Závodu Míru 
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních škol II – 
pardubická část aglomerace

Statutární město 
Pardubice

21 832 099 17 448 172,17 14 830 946 21.03.2018
Projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO

65
Modernizace odborných učeben ZŠ Lázně 

Bohdaneč – II. etapa 
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních škol II – 
pardubická část aglomerace

Město Lázně Bohdaneč 7 531 433 7 519 333 6 391 433 21.03.2018
Projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO

66
Modernizace infrastruktury v ZŠ 

Habrmanova 
IROP 2.4

30. Infrastruktura základních škol II – 
královéhradecká část aglomerace

Statutární město Hradec 
Králové 

9 677 997 9 677 997,27 8 226 298 21.03.2018
Projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO

67
Modernizace infrastruktury v ZŠ Jiráskovo 

náměstí 
IROP 2.4

30. Infrastruktura základních škol II – 
královéhradecká část aglomerace

Statutární město Hradec 
Králové 

6 936 462 6 936 461,55 5 895 992 21.03.2018
Projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO

68
Modernizace infrastruktury v ZŠ Josefa 

Gočára 
IROP 2.4

30. Infrastruktura základních škol II – 
královéhradecká část aglomerace

Statutární město Hradec 
Králové 

9 922 865 9 922 864,61 8 434 435 21.03.2018
Projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO

69 Modernizace infrastruktury v ZŠ Kukleny IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec 

Králové 
11 014 644 11 014 643,67 9 362 447 21.03.2018

Projekt finančně ukončen 
ze strany ŘO

70
Modernizace infrastruktury v ZŠ M. 

Horákové 
IROP 2.4

30. Infrastruktura základních škol II – 
královéhradecká část aglomerace

Statutární město Hradec 
Králové 

13 441 604,33 13 441 604,33 11 425 364 21.03.2018
Projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO

71
Modernizace infrastruktury v ZŠ Nový 

Hradec Králové 
IROP 2.4

30. Infrastruktura základních škol II – 
královéhradecká část aglomerace

Statutární město Hradec 
Králové 

10 347 890,89 10 347 890,89 8 795 707 21.03.2018
Projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO

72 Modernizace infrastruktury v ZŠ Plotiště IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec 

Králové 
3 874 633,92 3 874 633,92 3 293 439 21.03.2018

Žádost o podporu 
nepředložena v termínu 

do výzvy ZS

73 Modernizace infrastruktury v ZŠ Pouchov IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec 

Králové 
6 999 763,22 6 999 763,22 5 949 799 21.03.2018

Projekt finančně ukončen 
ze strany ŘO

74 Modernizace infrastruktury v ZŠ SEVER IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec 

Králové 
12 840 736,12 12 840 736,12 10 914 626 21.03.2018

Projekt finančně ukončen 
ze strany ŘO



75 Modernizace infrastruktury v ZŠ SNP IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec 

Králové 
9 419 929,36 9 419 929,36 8 006 940 21.03.2018

Projekt finančně ukončen 
ze strany ŘO

76 Modernizace infrastruktury v ZŠ Štefánikova IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec 

Králové 
7 077 842,32 7 077 842,32 6 016 166 21.03.2018

Projekt finančně ukončen 
ze strany ŘO

77 Modernizace infrastruktury v ZŠ Štefcova IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec 

Králové 
13 111 455,92 13 111 455,92 11 144 738 21.03.2018

Projekt finančně ukončen 
ze strany ŘO

78
ZŠ Klas – Vybudování odborných učeben 
včetně vybudování bezbariérovosti školy 

IROP 2.4
29. Infrastruktura základních škol II – 

pardubická část aglomerace
Základní škola a mateřská 

škola KLAS s.r.o.
16 788 691 13 669 737 11 619 276 20.06.2018

Projekt nebyl podpořen 
(nedostatečná alokace 

výzvy)

79
Polytechnická učebna a učebna Fyziky 

Základní školy Boženy Němcové Jaroměř 
IROP 2.4

30. Infrastruktura základních škol II – 
královéhradecká část aglomerace

Základní škola Boženy 
Němcové Jaroměř

5 078 965,05 5 078 965,05 4 317 120 20.06.2018
Projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO

80 Dopravní terminál v Jaroměři IROP 1.2 32. Přestupní uzly v aglomeraci II Město Jaroměř 65 000 000 44 000 000 37 400 000 20.06.2018
Projekt v plné (fyzické i 

finanční) realizaci

81 Terminál veřejné dopravy v Chrudimi IROP 1.2 32. Přestupní uzly v aglomeraci II Město Chrudim 59 371 808 35 294 118 30 000 000 20.06.2018
Projekt v plné (fyzické i 

finanční) realizaci

82
Modernizace odbavovacího systému  

cestujících v městské hromadné dopravě v 
Pardubicích

IROP 1.2 33. Dopravní telematika III
Dopravní podnik města 

Pardubic a.s.
36 300 000 30 000 000 25 500 000 20.06.2018

Žádost o podporu 
nepředložena v termínu 

do výzvy ZS

83
Revitalizace zámeckého areálu Karlova 

Koruna v Chlumci nad Cidlinou
IROP 3.1

35. Paměťové instituce a kulturní památky 
– Památky IV

Kinský dal Borgo, a.s. 119 066 773 94 116 460 79 998 991 20.06.2018
Projektový záměr stažen z 

výzvy nositele, projekt 
uspěl v individuální výzvě

84
Předaplikační výzkum inovativních léčiv a 

medicínských technologií (InoMed)
OPVVV 1.2 36. Předaplikační výzkum II Univerzita Karlova 104 121 532 104 121 532 88 503 302 20.06.2018

Projekt v plné (fyzické i 
finanční) realizaci

85 IT4Neuro(degeneration) OPVVV 1.2 36. Předaplikační výzkum II Univerzita Hradec Králové 81 192 647 81 192 647 69 013 750 20.06.2018
Projekt v plné (fyzické i 

finanční) realizaci

86
Výzkum a vývoj modelu pro využívání a 

řízení fleet-sharingových služeb
OPPIK 1.1

37. Podnikový výzkum, vývoj a inovace – 
APLIKACE

Hi-Tech inovační klastr 
z.s.

42 740 000 34 000 000 23 800 000 20.06.2018
Žádost o podporu 

doporučena k financování 
s výhradou

87 Trolejbusová trať Pod Strání OPD 1.4
42. Ekologická veřejná doprava 

(Infrastruktura veřejné hromadné 
dopravy) II

Dopravní podnik města 
Hradce Králové, a.s.

19 329 750 12 025 000 10 221 250 20.06.2018
Žádost o podporu 

doporučena k financování 
s výhradou

88
Výstavba měnírny na konečné MHD Cihelna 

v Hradci Králové
OPD 1.4

42. Ekologická veřejná doprava 
(Infrastruktura veřejné hromadné 

dopravy) II

Dopravní podnik města 
Hradce Králové, a.s.

18 150 000 6 300 000 5 355 000 20.06.2018
Žádost o podporu 

doporučena k financování

89
Radarový systém pro detekci pozemních  a 

LSS vzdušných cílů
OPPIK 1.1

37. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Aplikace

RETIA, a.s. 41 987 000 40 580 000 22 116 100 13.-20.7.2018
Projekt v plné (fyzické i 

finanční) realizaci

90
Rozšíření výzkumných  a vývojových kapacit 

společnosti ELDIS Pardubice, s.r.o.
OPPIK 1.1

39. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Potenciál

ELDIS Pardubice, s.r.o. 24 926 000 20 600 000 10 300 000 13.-20.7.2018
Projekt v plné (fyzické i 

finanční) realizaci

91
Rozšíření výzkumných  a vývojových kapacit 

společnosti RETIA, a.s.
OPPIK 1.1

39. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Potenciál

RETIA, a.s. 17 908 000 14 800 000 7 400 000 13.-20.7.2018
Projekt s právním aktem 

o poskytnutí podpory

92 Lávka u Aldisu IROP 1.2
43. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 

IV
Statutární město Hradec 

Králové 
55 000 000 53 000 000 45 050 000 17.10.2018

Žádost o podporu 
nepředložena v termínu 

do výzvy ZS

93
SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, 

technického a technologického zázemí 
Muzea východních Čech v Hradci Králové

IROP 3.1
44. Paměťové instituce a kulturní památky 

- Muzea III
Královéhradecký kraj 305 800 000 235 294 118 200 000 000 17.10.2018

Projekt v plné (fyzické i 
finanční) realizaci

94
Zámek Pardubice – využití a obnova 

zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2
IROP 3.1

45. Paměťové instituce a kulturní památky 
- Památky V

Pardubický kraj 121 000 000 111 764 706 95 000 000 17.10.2018
Projekt v plné (fyzické i 

finanční) realizaci

95 Oživení pevnosti Josefov IROP 3.1
45. Paměťové instituce a kulturní památky 

- Památky V
Město Jaroměř 146 000 000 105 000 000 89 250 000 17.10.2018

Projekt v plné (fyzické i 
finanční) realizaci

96 Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích OPD 2.3
46. Dopravní telematika (Řízení dopravy) 

III
Statutární město 

Pardubice
36 300 000 30 250 000 25 712 500 17.10.2018

Žádost o podporu splnila 
podmínky věcného 

hodnocení s výhradou

97
Propojení cyklostezky podél Kunětické ulice s 

navazujícími cyklostezkami
IROP 1.2

43. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
IV

Statutární město 
Pardubice

3 538 169 2 750 466 2 337 896 23.01.2019
Žádost o podporu stažena 

z výzvy ZS

98 Náhrdelník Chrudimky (úsek 66) IROP 1.2
43. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 

IV
Statutární město 

Pardubice
17 194 933 7 279 192 6 187 314 23.01.2019

Projekt finančně ukončen 
ze strany ŘO

99 Stezka pro pěší a cyklisty Pouchov - Piletice IROP 1.2
48. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 

V
Statutární město Hradec 

Králové
12 000 000 12 000 000 10 200 000 23.01.2019

Projekt ve fyzické 
realizaci

100
Lávka pro pěší a cyklisty (Poseidon - 

Polabiny) - úsek 58
IROP 1.2

48. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
V

Statutární město 
Pardubice

48 500 000 40 000 000 34 000 000 17.04.2019
Žádost o podporu 

nepředložena v termínu 
do výzvy ZS

101 Stezka pro pěší a cyklisty Piletice - Rusek IROP 1.2
48. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 

V
Statutární město Hradec 

Králové
12 000 000 12 000 000 10 200 000 17.04.2019 Projekt fyzicky ukončen

102 Pardubice, Opočínek - kanalizace OPŽP 1.1 49. Ochrana vod
Vodovody a kanalizace 

Pardubice, a.s.
18 800 000 16 941 176 10 800 000 17.-20.02. 2019

Projekt s právním aktem 
o poskytnutí podpory

103
Nový odbavovací systém městské hromadné 

dopravy v Hradci Králové na principu 
bezkontaktních čipových karet

IROP 1.2 50. Dopravní telematika IV
Dopravní podnik města 

Hradce Králové, a.s.
42 713 000 35 300 000 30 005 000 17.04.2019

Žádost o podporu 
nepředložena v termínu 

do výzvy ZS

104 Trolejbusová trať ve Studentské ulici OPD 1.4
51. Ekologická veřejná doprava 

(Infrastruktura veřejné hromadné 
dopravy)

Dopravní podnik města 
Pardubic a.s.

12 500 000 10 000 000 8 500 000 17.04.2019
Projekt s právním aktem 

o poskytnutí podpory

105
Posílení napájení trolejbusových tratí v 

centru Pardubic obnovou měnírny „Stadion“
OPD 1.4

51. Ekologická veřejná doprava 
(Infrastruktura veřejné hromadné 

dopravy)

Dopravní podnik města 
Pardubic a.s.

22 500 000 18 000 000 15 300 000 17.04.2019
Žádost o podporu splnila 

podmínky věcného 
hodnocení s výhradou

106 Inteligentní parkovací systém v Pardubicích OPD 2.3
52. Dopravní telematika (Řízení dopravy) 

IV
Statutární město 

Pardubice
66 550 000 36 300 000 30 855 000 17.04.2019

Žádost o podporu 
nepředložena v termínu 

do výzvy ŘO

107 Inteligentní dopravní systém OPD 2.3
52. Dopravní telematika (Řízení dopravy) 

IV
Statutární město Hradec 

Králové
419 000 000 290 588 235 247 000 000 17.04.2019

Žádost o podporu 
nepředložena v termínu 

do výzvy ŘO

108
Modifikované polymerní systémy nejen pro 

dentální použití
OPPIK 1.1

53. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Aplikace II

SYNPO, akciová 
společnost

12 300 000 12 000 000 6 960 000 17.04.2019
Žádost o podporu 

nepředložena v termínu 
do výzvy ŘO

109
Vývoj nové generace nákladních vozidel 

AVIA s elektropohonem
OPPIK 1.1

53. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Aplikace II

AVIA Motors s.r.o. 44 168 000 42 180 000 19 402 800 17.04.2019
Žádost o podporu 

nepředložena v termínu 
do výzvy ŘO



110
Modernizace pracovišť pro výzkum a vývoj 

ve společnosti ELDIS Pardubice, s.r.o.
OPPIK 1.1

55. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Potenciál II

ELDIS Pardubice, s.r.o. 34 122 000 28 200 000 14 100 000 17.04.2019
Žádost o podporu splnila 

podmínky věcného 
hodnocení

111
Rozšíření vývojových kapacit společnosti 

AVIA Motors s.r.o.
OPPIK 1.1

55. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Potenciál II

AVIA Motors s.r.o. 37 752 000 31 200 000 15 600 000 17.04.2019
Žádost o podporu 

nepředložena v termínu 
do výzvy ŘO

112
Vývoj a aplikace biotechnologických metod 
na bázi 3D biotisku pro využití v tkáňovém 

inženýrství a moderní terapii
OPPIK 1.1

55. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Potenciál II

Bioinova s.r.o. 5 800 000 5 600 000 2 800 000 17.04.2019
Projektový záměr stažen z 

výzvy nositele

113
Laboratoř pro VaV slinování pokročilé 
keramiky z nitridu hliníku v ochranné 

atmosféře
OPPIK 1.1

55. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Potenciál II

ELCERAM a.s. 7 260 000 6 000 000 3 000 000 17.04.2019
Žádost o podporu 

doporučená k financování

114
Rozšíření stávající výzkumně inovační 
kapacity Centra nanostrukturovaných 

polymerů v SYNPO, akciová společnost
OPPIK 1.1

55. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Potenciál II

SYNPO, akciová 
společnost

14 800 000 12 200 000 6 100 000 17.04.2019
Žádost o podporu stažena 

z výzvy ŘO

115
Rozšíření kapacit VaV centra společnosti TL-

ULTRALIGHT s.r.o.
OPPIK 1.1

55. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Potenciál II

TL-ULTRALIGHT s.r.o. 67 560 000 60 000 000 30 000 000 17.04.2019
Žádost o podporu stažena 

z výzvy ŘO

116 Modernizace měnírny Nový Hradec Králové OPD 1.4
51. Ekologická veřejná doprava 

(Infrastruktura veřejné hromadné 
dopravy)

Dopravní podnik města 
Hradce Králové, a.s.

27 830 000 23 000 000 19 550 000 17.-21.05.2019
Žádost o podporu splnila 

podmínky věcného 
hodnocení s výhradou

117
Trolejbusová trať Dukla, vozovna – Hlavní 

nádraží
OPD 1.4

62. Ekologická veřejná doprava 
(Infrastruktura veřejné hromadné 

dopravy) IV

Dopravní podnik města 
Pardubic a.s.

54 450 000 45 000 000 38 250 000 17.-21.05.2019
Žádost o podporu byla 

doporučena k financování

118 Měnírna 6 Plačice OPD 1.4
62. Ekologická veřejná doprava 

(Infrastruktura veřejné hromadné 
dopravy) IV

Dopravní podnik města 
Hradce Králové, a.s.

26 620 000 22 000 000 18 700 000 17.-21.05.2019
Žádost o podporu 

ukončena ŘO

119
Nové a pokročilé metody hodnocení 

chemických látek
OPPIK 1.1

53. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
APLIKACE II

Výzkumný ústav 
organických syntéz a.s.

32 500 000 32 500 000 18 102 500 19.06.2019
Žádost o podporu 
nedoporučená k 

financování

120 Vybudování chodníku v ulici Spojovací IROP 1.2
56. Nemotorová doprava - Bezpečnost 

dopravy
statutární město Hradec 

Králové
12 000 000 12 000 000 10 200 000 19.06.2019

Projekt ve fyzické 
realizaci

121 Modernizace infrastruktury v ZŠ Plotiště IROP 2.4
58.  Infrastruktura základních škol – 
královéhradecká část aglomerace

statutární město Hradec 
Králové

5 557 496 5 557 496 4 723 872 19.06.2019
Projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO

122
Rekonstrukce odborných učeben na Základní 

škole Josefa Ressla
IROP 2.4

59.  Infrastruktura základních škol – 
pardubická část aglomerace

statutární město 
Pardubice

29 055 694 11 764 706 10 000 000 19.06.2019
Projekt ve fyzické 

realizaci

123
 Rekonstrukce odborných učeben na 

Základní škole Benešovo náměstí
IROP 2.4

59.  Infrastruktura základních škol – 
pardubická část aglomerace

statutární město 
Pardubice

23 840 412 11 764 706 10 000 000 19.06.2019
Projekt ve fyzické 

realizaci

124
Rekonstrukce odborných učeben na Základní 

škole Dubina
IROP 2.4

59.  Infrastruktura základních škol – 
pardubická část aglomerace

statutární město 
Pardubice

44 061 284 11 764 706 10 000 000 19.06.2019
Projekt ve fyzické 

realizaci

125
ZŠ Klas – Vybudování odborných učeben 
včetně vybudování bezbariérovosti školy

IROP 2.4
59.  Infrastruktura základních škol – 

pardubická část aglomerace
Základní škola a mateřská 

škola KLAS s.r.o.
15 545 814 11 764 706 10 000 000 19.06.2019

Žádost o podporu stažena 
z výzvy ZS

126
Rekonstrukce a modernizace Památníku 

Zámeček
IROP 3.1

61. Paměťové instituce a kulturní památky 
- Památky VI

statutární město 
Pardubice

26 620 000 23 600 000 20 060 000 19.06.2019
Žádost o podporu 

nepředložena v termínu 
do výzvy ZS

127
Kunětická hora - divadlo na hradě i v 

podhradí
IROP 3.1

61. Paměťové instituce a kulturní památky 
- Památky VI

Národní památkový ústav 70 788 236 70 588 236 60 000 001 19.06.2019
Projekt s právním aktem 

o poskytnutí podpory

128
Zvýšení kvality a rozšíření poskytovaných 

služeb P-PINK pro MSP
OPPIK 1.2

63. Infrastruktura a služby pro rozvoj 
podniků - Služby infrastruktury - aktivita 

A, B, C, D   

Pardubický podnikatelský 
inkubátor, z.ú.

5 000 000 5 000 000 2 500 000 19.06.2019 Podána žádost o podporu

129
Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 

a 372 pro umístění P-PINK
OPPIK 1.2

63. Infrastruktura a služby pro rozvoj 
podniků - Služby infrastruktury - aktivita 

A, B, C, D   

Pardubický podnikatelský 
inkubátor, z.ú.

33 000 000 33 000 000 16 500 000 19.06.2019 Podána žádost o podporu

130
Konstrukční pracoviště JHV – ENGINEERING 

s.r.o.
OPPIK 2.3

64. Infrastruktura a služby pro rozvoj 
podniků - Nemovitosti IV

JHV - ENGINEERING s.r.o. 41 067 869 33 940 386 11 879 135 19.06.2019
Projektový záměr stažen z 

výzvy nositele

131 Rekonstrukce haly NPK Rybitví OPPIK 2.3
64. Infrastruktura a služby pro rozvoj 

podniků - Nemovitosti IV
SK - EKO Pardubice s. r. o. 38 405 400 31 740 000 14 283 000 19.06.2019 Podána žádost o podporu

132 Cyklostezka Koupaliště - Žlutý pes IROP 1.2
57. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 

VI
statutární město 

Pardubice
5 128 982 4 917 232 4 179 647 09.10.2019 Projekt fyzicky ukončen

133 Centrální polytechnické dílny IROP 2.4
60. Infrastruktura pro neformální, 
zájmové a celoživotní vzdělávání

statutární město 
Pardubice

182 800 000 135 290 000 114 996 500 09.10.2019 Vyjádření ŘV ITI

134 Automatické mlýny - silo a parter IROP 3.1
61. Paměťové instituce a kulturní památky 

- Památky VI
Nadace Automatické 

mlýny
85 573 500 82 350 000 69 997 500 09.10.2019

Žádost o podporu 
nepředložena v termínu 

do výzvy ZS

135 Galerie města Pardubic IROP 3.1
61. Paměťové instituce a kulturní památky 

- Památky VI
statutární město 

Pardubice
54 500 000 20 000 000 17 000 000 09.10.2019

Žádost o podporu 
nepředložena v termínu 

do výzvy ZS

136
Obnova Winternitzových automatických 

mlýnů pro krajskou galerii
IROP 3.1

61. Paměťové instituce a kulturní památky 
- Památky VI

Pardubický kraj 299 000 000 288 235 294 245 000 000 09.10.2019
Žádost o podporu 

nepředložena v termínu 
do výzvy ZS

137 Rekonstrukce areálu Jeníkovice, p.č. 54/1 OPPIK 2.3
64. Infrastruktura a služby pro rozvoj 

podniků - Nemovitosti IV
VIBROM spol. s.r.o. 65 182 700 53 870 000 24 241 500 09.10.2019

Projekt s právním aktem 
o poskytnutí podpory

138 Dopravní terminál v Chlumci nad Cidlinou IROP 1.2 65. Přestupní uzly v aglomeraci III
Město Chlumec nad 

cidlinou
34 266 559 31 229 000 26 544 650 09.10.2019 Vyjádření ŘV ITI

139
Výzkum a vývoj v oblasti zpracování a 

generování radarového signálu
OPPIK 1.1

66. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Aplikace III

ELDIS Pardubice, s.r.o. �39 700 000,00 38 800 000 22 116 000 09.10.2019
Žádost o podporu 

nepředložena v termínu 
do výzvy ŘO

140
Rekonstrukce a přístavba objektu bývalé 

sauny
OPPIK 2.3

70. Infrastruktura a služby pro rozvoj 
podniků - Nemovitosti V

ELLA-CS, s.r.o. 31 460 000 25 000 000 8 750 000 09.10.2019 Podána žádost o podporu

141
Zajištění kapacity a kvality skupinového 

vodovodu Pardubice
OPŽP 1.2 71. Vodní hospodářství

Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s.

637 777 157 222 588 235 189 200 000 25.10.2019
Projekt s právním aktem 

o poskytnutí podpory

142 Poskytování expertních služeb pro MSP OPPIK 1.2
69. Infrastruktura a služby pro rozvoj 

podniků - Služby infrastruktury - aktivita 
A, B, C, D 

Technologické centrum 
Hradec Králové z.ú.

3 000 000 3 000 000 2 250 000 21.01.2020 Podána žádost o podporu

143 Nová generace sw produktů ComArr OPPIK 1.1
72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Aplikace IV
ComArr, spol. s r.o. 16 600 000 14 500 000 10 150 000 21.01.2020 Podána žádost o podporu

144 Nová generace sw "Hotel" OPPIK 1.1
72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Aplikace IV
ComArr, spol. s r.o. 12 970 000 11 500 000 8 050 000 21.01.2020 Podána žádost o podporu

145
Vytvoření CRM systému založeného na 

technologiích rozšířené reality a rozpoznání 
obrazu s využitím strojového učení

OPPIK 1.1
72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Aplikace IV
DEEP VISION s.r.o. 17 000 000 16 700 000 11 690 000 21.01.2020

Projektová žádost s 
negativním závazným 

stanoviskem ZS



146
Vývoj systémů pro ochranu před výbuchem 

kovových prachu
OPPIK 1.1

72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Aplikace IV

VST Engineering, spol. 
s r.o.

2 500 000 2 500 000 1 750 000 21.01.2020 Podána žádost o podporu

147 LNG Kryogenní čerpadlo OPPIK 1.1
72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Aplikace IV
CNG realizační cz, s.r.o. 4 235 000 3 500 000 2 800 000 21.01.2020 Podána žádost o podporu

148 Mobilní plnící stanice LCNG E OPPIK 1.1
72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Aplikace IV

Česká energeticko - 
auditorská společnost, 

s.r.o.
13 915 000 11 500 000 9 200 000 21.01.2020

Žádost o podporu 
nepředložena v termínu 

do výzvy ŘO

149 ELLA-CS - projekt Inovace 2020 - 2022 OPPIK 1.1
73. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Inovace - Inovační projekt IV
ELLA-CS, s.r.o. 18 000 000 14 000 000 4 900 000 21.01.2020

Žádost o podporu 
nesplnila podmínky 
věcného hodnocení

150
Rekonstrukce a přístavba budovy bývalé 

rozvodny ZL 21 Semtín
OPPIK 2.3

76. Infrastruktura a služby pro rozvoj 
podniků - Nemovitosti VI

SK - EKO Pardubice s. r. o. 11 979 000 9 900 000 4 455 000 21.01.2020 Podána žádost o podporu

151
MATRIX HOUSE - zavedení výroby 

inovativního dřevěného panelu
OPPIK 1.1

73. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Inovace - Inovační projekt IV

MATRIX a.s. 282 405 863 144 295 714 50 503 500 14.02.2020 Podána žádost o podporu

152
MATRIX HOUSE - zavedení výroby 

inovativních fasádních prvků za použití 
karbonizace povrchu dřeva

OPPIK 1.1
73. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Inovace - Inovační projekt IV
MATRIX a.s. 21 780 000 18 000 000 6 300 000 14.02.2020

Žádost o podporu 
doporučena k financování 

153 Tisk inovativně OPPIK 1.1
73. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Inovace - Inovační projekt IV
Popcup s.r.o. 5 500 000 5 500 000 2 475 000 14.02.2020

Žádost o podporu 
nepředložena v termínu 

do výzvy ŘO

154 Polygon OPPIK 1.1
74. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Potenciál IV
Energeticko - vodárenský 

inovační klastr z.s.
9 922 000 8 200 000 4 100 000 14.02.2020

Žádost o podporu 
nesplnila formální 
náležitosti nebo 

podmínky přijatelnosti

155 Virtuální operátor Komunitní elektrárny OPPIK 1.1
72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Aplikace IV
Energeticko - vodárenský 

inovační klastr z.s.
24 200 000 20 000 000 16 000 000 18.03.2020

Žádost o podporu splnila 
formální náležitosti a 

podmínky přijatelnosti

156
Modernizace odbavovacího systému 

cestujících v městské hromadné dopravě v 
Pardubicích

IROP 1.2 77. Dopravní telematika V
Dopravní podnik města 

Pardubic a.s.
36 300 000 30 000 000 25 500 000 18.03.2020 Podána žádost o podporu

157
Propojení cyklostezky podél Kunětické ulice s 

navazujícími cyklostezkami
IROP 1.2

78. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
VII

statutární město 
Pardubice

�3 538 168,88 2 750 466 2 337 896 18.03.2020
Projekt ve fyzické 

realizaci

158
Lávka pro pěší a cyklisty mezi Svítkovem a 

Rosicemi
IROP 1.2

78. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
VII

statutární město 
Pardubice

40 000 000 38 500 000 32 725 000 18.03.2020 Podána žádost o podporu

159 Lávka u Aldisu IROP 1.2
78. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 

VII
statutární město Hradec 

Králové
145 200 000 114 117 000 96 999 450 18.03.2020 Podána žádost o podporu

160
Úpravy pro nemotorovou dopravu v 
prostoru Zimního stadionu a trasy na 

„Hučák“
IROP 1.2

78. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
VII

statutární město Hradec 
Králové

15 345 012 7 000 000 5 950 000 18.03.2020 Podána žádost o podporu

161 Rekonstrukce odborných učeben na Základní 
škole Benešovo náměstí

IROP 2.4
80. Infrastruktura pro vzdělávání - 

Infrastruktura základních škol
statutární město 

Pardubice
19 035 269 18 602 900 15 812 465 18.03.2020

Projekt ve fyzické 
realizaci

162 Stavební úpravy a modernizace odborných 
učeben ZŠ Bezručova

IROP 2.4
80. Infrastruktura pro vzdělávání - 

Infrastruktura základních škol
statutární město Hradec 

Králové
20 000 000 20 000 000 17 000 000 18.03.2020 Podána žádost o podporu

163 Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ 
Mandysova

IROP 2.4
80. Infrastruktura pro vzdělávání - 

Infrastruktura základních škol
statutární město Hradec 

Králové
15 000 000 15 000 000 12 750 000 18.03.2020

Projekt ve fyzické 
realizaci

164 Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory IROP 2.4
80. Infrastruktura pro vzdělávání - 

Infrastruktura základních škol
statutární město Hradec 

Králové
35 000 000 21 200 000 18 020 000 18.03.2020 Podána žádost o podporu

165 Galerie města Pardubic IROP 3.1
81. Paměťové instituce a kulturní památky 

- Památky VII
statutární město 

Pardubice
54 500 000 20 000 000 17 000 000 18.03.2020 Vyjádření ŘV ITI

166
Rekonstrukce a modernizace Památníku 

Zámeček
IROP 3.1

81. Paměťové instituce a kulturní památky 
- Památky VII

statutární město 
Pardubice

33 033 632 23 600 000 20 060 000 18.03.2020
Projekt ve fyzické 

realizaci

167 Automatické mlýny - silo a parter IROP 3.1
81. Paměťové instituce a kulturní památky 

- Památky VII
Nadace Automatické 

mlýny
85 573 500 82 350 000 69 997 500 18.03.2020 Vyjádření ŘV ITI

168
Obnova Winternitzových automatických 

mlýnů pro krajskou galerii
IROP 3.1

81. Paměťové instituce a kulturní památky 
- Památky VII

Pardubický kraj 314 904 000 256 470 600 218 000 010 18.03.2020 Vyjádření ŘV ITI

169 Inteligentní parkovací systém v Pardubicích OPD 2.3 83. Dopraví telematika (Řízení dopravy) V
statutární město 

Pardubice
76 550 000 50 000 000 42 500 000 18.03.2020 Podána žádost o podporu

170 Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové	 OPD 2.3 83. Dopraví telematika (Řízení dopravy) V
statutární město Hradec 

Králové
277 450 000 208 000 000 176 800 000 18.03.2020 Podána žádost o podporu

171 Sídlo firmy KPassemblies OPPIK 2.3
 84. Infrastruktura a služby pro rozvoj 

podniků - Nemovitosti VII
KPassemblies s.r.o. 24 000 000 18 500 000 8 325 000 03.04.2020

Žádost o podporu 
nepředložena v termínu 

do výzvy ŘO

172 Chodník Rybova - Čajkovského IROP 1.2
79. Nemotorová doprava - Bezpečnost 

dopravy II
statutární město Hradec 

Králové
3 500 000 3 500 000 2 975 000 05.05.2020 Podána žádost o podporu

173
Odborná učebna pracovních činností, 

Základní škola Dašice
IROP 2.4

80. Infrastruktura pro vzdělávání - 
Infrastruktura základních škol

Město Dašice 3 000 000 3 000 000 2 550 000 05.05.2020
Projekt s právním aktem 

o poskytnutí podpory

174 Modernizace počítačové učebny IROP 2.4
80. Infrastruktura pro vzdělávání - 

Infrastruktura základních škol
Základní škola Rohovládova 

Bělá 1 300 000 1 300 000 1 105 000 05.05.2020
Žádost o podporu splnila 

formální náležitosti a 
podmínky přijatelnosti

175 Zkvalitnění vzdělávání v ZŠ Mikulovice IROP 2.4
80. Infrastruktura pro vzdělávání - 

Infrastruktura základních škol
Obec Mikulovice 1 600 000 1 600 000 1 360 000 05.05.2020 Podána žádost o podporu

176
Vybudování odborné učebny IT včetně 

konektivity v celé ZŠ Eduarda Nápravníka 
Býšť, okres Pardubice

IROP 2.4
80. Infrastruktura pro vzdělávání - 

Infrastruktura základních škol
Základní škola Eduarda 

Nápravníka Býšť 6 000 000 6 000 000 5 100 000 05.05.2020 Podána žádost o podporu

177
Rekonstrukce odborných učeben včetně 

zajištění bezbariérovosti v ZŠ Školní náměstí, 
budova Sladkovského

IROP 2.4
80. Infrastruktura pro vzdělávání - 

Infrastruktura základních škol
Město Chrudim 6 896 440 6 896 440 5 861 974 05.05.2020 Podána žádost o podporu

∑ 7 896 673 482 6 019 007 192 5 145 480 300



# Název projektu OP SC Výzva nositele ITI Žadatel Rozpočet (Kč) CZV (Kč)
Příspěvek EU (Kč) 
ve Vyjádření ŘV

Rozhodnutí
ŘV ITI (-) - datum 

jednání ŘV
Stav projektu

1
Přístavba východního křídla školy pro 

odborné učebny DELTA
IROP 2.4

8. Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol – PCE část aglomerace

DELTA – Střední škola 
informatiky a ekonomie, 

Základní škola a Mateřská 
škola, s.r.o.

17 000 000 17 000 000 14 450 000 08.06.2017 Projekt fyzicky ukončen

2
Základní škola Lhota pod Libčany stavební 

úpravy a podkrovní vestavba 
IROP 2.4

11. Infrastruktura základní škol – 
královéhradecká část aglomerace

Obec Lhota pod Libčany 8 500 000 6 000 000 5 100 000 12.10.2017
Žádost o podporu 

nesplnila podmínky 
věcného hodnocení

3
Rozšíření a modernizace počítačové sítě ZŠ a 

MŠ Nechanice, okres Hradec Králové 
IROP 2.4

11. Infrastruktura základní škol – 
královéhradecká část aglomerace

ZŠ a MŠ Nechanice, okres 
Hradec Králové

1 200 000 1 200 000 1 020 000 12.10.2017
Projektová žádost 

nepředložena do výzvy ZS 
ITI

4 Nástavba ZŠ a MŠ Františka Škroupa, Osice IROP 2.4
11. Infrastruktura základní škol – 
královéhradecká část aglomerace

Obec Osice 11 000 000 6 000 000 5 100 000 12.10.2017

Projektová žádost 
stažena z výzvy ZS ITI, 

projekt uspěl v 
individuální výzvě

5 Víceúčelové polytechnické dílny a učebna IT IROP 2.4
11. Infrastruktura základní škol – 
královéhradecká část aglomerace

Obec Předměřice nad 
Labem

4 000 000 4 000 000 3 400 000 12.10.2017
Projekt finančně ukončen 

ze strany ŘO

6 Výstavba odborných učeben fyziky a chemie IROP 2.4
29. Infrastruktura základních škol II – 

pardubická část aglomerace

Bohemia – Hotelová škola 
a Střední pedagogická 
škola a Základní škola 

s.r.o.

10 423 600 10 323 600 8 775 060 20.06.2018
Projektový záměr neuspěl 

ve výzvě nositele

7
Lávka pro pěší a cyklisty (Poseidon-Polabiny) - 

úsek 58
IROP 1.2

34. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
III

Statutární město 
Pardubice

48 500 000 40 000 000 34 000 000 17.10.2018
Projektový záměr neuspěl 

ve výzvě nositele

8
Úpravy pro nemotorovou dopravu v 
prostoru Zimního stadionu a trasy na 

„Hučák“
IROP 1.2

48. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
V

Statutární město Hradec 
Králové

14 300 000 6 000 000 5 100 000 17.04.2019
Projektový záměr neuspěl 

ve výzvě nositele

9
Úpravy pro nemotorovou dopravu v 
prostoru Zimního stadionu a trasy na 

„Hučák“
IROP 1.2

57. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
VI

REXALA a.s. 14 300 000 6 000 000 5 100 000 09.10.2019
Projektový záměr neuspěl 

ve výzvě nositele

10 INOVAČNÍ CENTRUM PARDUBICE OPPIK 1.2
69. Infrastruktura a služby pro rozvoj 

podniků - Služby infrastruktury - aktivita 
A, B, C, D 

Statutární město Hradec 
Králové

60 000 000 60 000 000 30 000 000 21.01.2020
Projektový záměr neuspěl 

ve výzvě nositele

11 Energeticky úsporná obec OPPIK 1.1
72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Aplikace IV
ENUPRO s.r.o. 21 296 000 17 600 000 14 080 000 18.03.2020

Projektový záměr neuspěl 
ve výzvě nositele

12
PARDUBICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM (PIC) - 

PROVOZ
OPPIK 1.2

75. Infrastruktura a služby pro rozvoj 
podniků - Služby infrastruktury - aktivita 

A, B, C, D 

Hi-Tech inovační klastr z. 
s.

4 800 000 4 800 000 2 400 000 18.03.2020
Projektový záměr neuspěl 

ve výzvě nositele

13
PARDUBICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM (PIC) - 

SLUŽBY
OPPIK 1.2

75. Infrastruktura a služby pro rozvoj 
podniků - Služby infrastruktury - aktivita 

A, B, C, D 

Hi-Tech inovační klastr z. 
s.

5 400 000 5 400 000 2 700 000 18.03.2020
Projektový záměr neuspěl 

ve výzvě nositele

∑ 220 719 600 174 000 000 131 225 060

Poznámka: Ve výzvách nositele číslo 8 a 11 nebylo "Vyjádření ŘV ITI" právně závazné
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Statutární město Pardubice 
Zastupitelstvo města Pardubic 

 
 
 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. ../2020,  
KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2019,  

KTEROU SE VYDÁVÁ STATUT MĚSTA PARDUBIC  
 
Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne ….. 2020 usnesením č. Z/…./2020 usneslo vydat 
na základě ust. § 130 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  
a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 
 
 
 

Čl. 1 
 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic, se mění takto: 
 

 
1. Příloha č. 1 odst. 6 písm. c), včetně poznámek pod čarou č. 7 až 10, zní nově takto: 
 

„c) realizují proces odstraňování vraků silničních vozidel7, odstraňování odstavených silničních vozidel8 
a zaniklých silničních vozidel9 z místních komunikací a z veřejně přístupných účelových komunikací 
ve vlastnictví města v režimu zákona o pozemních komunikacích, s výjimkou realizace prodeje 
těchto silničních vozidel na základě povolení silničního správního úřadu ve veřejné dražbě a 
případného předání k likvidaci, a dále odstraňují nepovoleně umístěné pevné překážky z místních 
komunikací10 a hradí náklady spojené s odstraňováním a likvidací nepovoleně umístěných věcí a 
reklamních zařízení z místních komunikací, 

 
7 § 19c zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění („zákon o pozemních komunikacích“) 
8 § 19d zákona o pozemních komunikacích 
9 § 19e zákona o pozemních komunikacích 
10 § 25 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích“. 

 
 

2. V Příloze č. 4 se v části Městský obvod Pardubice VI tečka na konci mění v čárku a na následující řádek 
se doplňuje text tohoto znění: 

 
„● budova bez čp./če. – objekt občanské vybavenosti (kaple), která je součástí pozemku označeného 

jako stavební parcela č. 47, v k.ú. Popkovice, se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy 
o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva č.j. 
UZSVM/HPU/6518/2019-HPUM uzavřené dne 29.1.2020 mezi Českou republikou – Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových a statutárním městem Pardubice.“ 

 
Čl. 2 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.   
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……………………...........................................       ……………………............................................... 

Ing. Martin Charvát              Ing. Petra Kvaš 
          primátor           náměstek primátora  

      statutárního města Pardubic                  statutárního města Pardubic 
 
 
Vyvěšeno dne: 
Sejmuto dne:  
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Dodatek č. 1 
Smlouvy o poskytování slu!eb  

(Slu!by odstraňování vozidel) 
 

číslo smlouvy objednatele: D 1327/00019/15 
číslo smlouvy poskytovatele: SmP – UK – 4/2016 

 
uzavřené mezi smluvními stranami 

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

 
Smluvní strany: 
 
Statutární město Pardubice 
Sídlo:   Pern"t!nské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
IČ:   00274046 
DIČ:   CZ274046 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:               326561/0100 
Zastoupené ve věcech smluvních: 
Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
Zastoupené ve věcech plnění smlouvy: 
Ing. Vladimírem Bakajsou, vedoucím odboru dopravy 
(dále jen: „objednatel“) 
 
a  
 
Slu!by města Pardubic a.s. 
Sídlo:    Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice 
IČ:    252 62 572    
DIČ:    CZ 25262572 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:   123553/5500  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl B, vlo#ka 1527 
Zastoupená ve věcech smluvních: 
Ing. Petrem Bene"em, předsedou představenstva 
Ing. Ale"em Kopeck!m, místopředsedou představenstva 
Zastoupená ve věcech plnění smlouvy: 
Ing. Oto Dole#alem, vedoucím divize Údr#ba komunikací 
 
(dále jen: „poskytovatel“) 
 
  uzavírají ní!e uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy 

(dále jen „dodatek č. 1“) 
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I. 
Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany mezi sebou dne 21. 12. 2015 uzavřely Smlouvu o poskytování slu#eb 
(Slu#by odstraňování vozidel), na základě ní# je poskytovatel povinen poskytovat slu#by, 
které spočívají v zaji"tění odstraňování silničních vozidel o celkové hmotnosti do 3,5 tuny 
z pozemních komunikací na území města Pardubic a dal"í související činnosti dále uvedené 
v předmětné smlouvě. 

2. S ohledem na potřebu úpravy procesu odstaňování vozidel, dohodly se smluvní strany na 
uzavření dodatku č. 1.  

 
3. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na tom, #e 

 
a. na závěr čl. I. Předmět smlouvy se doplňuje odst. 3., je# zní takto: 

„3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat slu!by, které spočívají v přesunu 
odstraněn"ch vozidel z parkovi#tě v areálu poskytovatele na depozitní parkovi#tě 
objednatele.“ 
 

b. odst. 6. v čl. II. Práva a povinnosti smluvních stran se mění tak, #e nově zní takto: 
„6. Poskytovatel se zavazuje poskytovat slu!by v souladu s touto smlouvou a podle 
vzájemně odsouhlasen"ch objednávek. Objednatel se zavzuje za provedené slu!by 
zaplatit poskytovateli sjednanou cenu v případech uveden"ch v článku VI. odst. 1. 
písm. b) a! e) této smlouvy.“ 
 

c. na závěr odst. 1. čl. IV. Cena za slu#by odstraňování vozidel se doplňuje písm. e), 
je# zní takto: 
„e) Cena za ka!d" jednotliv" přesun odstraněného vozidla podle této smlouvy je 
sjednána ve v"#i 2.000,- Kč vč. DPH 
(V ceně jsou zahrnuty úkony spojené s odstraněním vozidla dle čl. IV. odst. 1. písm. 
a) a úkony spojené s přesunem na depozitní parkovi#tě objednatele, tj. s nakládáním 
a skládáním vozidla, jízdní v"kon s přesouvan"m vozidlem do 12 km, předání 
vozidla na depozitním parkovi#ti a související administrativní náklady).“ 
 

d. písm. d) odst. 1. v čl. V. Platební podmínky se mění tak, #e nově zní takto: 
„Cenu za ka!dé jednotlivé poskytnutí slu!by podle čl. IV. odst. 1. písm. e) této 
smlouvy uhradí poskytovateli objednatel.“ 

 
 

II. 
Závěrečná ujednání 

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

2. Smluvní strany se dohodly, #e objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 
ode"le smlouvu a tento dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného 
Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy a dodatku č. 1 objednatel bezodkladně 
informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo 
do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

3. Smluvní strany prohla"ují, #e #ádná část smlouvy včetně dodatku nenaplňuje znaky 
obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občansk! zákoník). 
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4. Obě smluvní strany prohla"ují, #e si dodatek č. 1 smlouvy řádně přečetly, s jeho obsahem 
souhlasí, co# stvrzují sv!m podpisem. 

5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nich# ka#dá strana obdr#í dvě 
vyhotovení.  

6. Dodatek č. 1 nab!vá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti  
okam#ikem uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvlá"tních podmínkách účinnosti někter!ch smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozděj"ích 
předpisů. 

7. Smluvní strany berou na vědomí, #e nebude-li tento dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců 
od jeho uzavření, je následujícím dnem zru"en od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení. 

 
 
V Pardubicích dne       V Pardubicích dne   
 
Za objednatele      Za poskytovatele   
     
 
 
 
 
……………………………………..   …………………………………….. 
Ing. Martin Charvát     Ing. Petr Bene" 
primátor města Pardubic    předseda představenstva 
 
 
 
 
       …………………………………….. 
       Ing. Ale" Kopeck! 
       místopředseda představenstva 
 
 
DOLO"KA 
 
Předmět tohoto dodatku č. 1 smlouvy o poskytování slu#eb ze dne 21. 12. 2015 byl schválen 
usnesením č. ………………. ze dne ………………….. 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
 
 
Ing. Vladimír Bakajsa, vedoucí odboru dopravy 
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Příloha návrhu usnesení č. 1 

 
Analýza předpokládaných dopadů zhoršené hospodářské situace  

na rozpočet města Pardubic II 
 
 

Vzhledem k epidemiologické situaci, která v roce 2020 nastala v České republice a která bude mít 

výrazný dopad na celostátní daňové příjmy, tudíž i na sdílené daňové příjmy města Pardubic, byla 

zpracována analýza dopadu Covid-19 na rozpočet města Pardubic, která byla předložena a projednána 

na jednání Zastupitelstva města Pardubic dne 18. 6. 2020. Předložená aktualizace uvedené zprávy 

vychází z momentální ekonomické situace.   

 

Následky zhoršené ekonomické situace je velmi obtížné odhadovat. Přesto je zřejmé, že důsledkem je 

pokles příjmů, kde je aktuálně odhadován výpadek ve výši 219 milionů korun.  

Celkový dopad do rozpočtu musí zohlednit i předpokládaný růst výdajů, který se projeví především 

dodatečnými finančními nároky akciových společností s podílem města Pardubic a Plaveckého areálu 

v Pardubicích (PAP Pardubice). Pro tyto výdaje je v rozpočtu města již vyčleněno 50 milionů korun.  

Negativní dopady snížení sdílených daňových příjmů obcí byly ze strany státu obcím částečně 

kompenzovány. Město Pardubice obdrželo dne 14. 8. 2020 jednorázový příspěvek od státu ve výši 114 
milionů korun. 

 
 

POKLES PŘÍJMŮ  
 
Pokles příjmů lze nyní odhadovat na 219 milionů korun. Z toho 199 milionů korun je způsobeno 

poklesem příjmu ze sdílených daní. Ostatní příjmy klesnou o cca 20 milionů korun.  

 
1. Pokles příjmů ze sdílených daní 

 
Příjem ze sdílených daní vyplývá především ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů 

některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (RUD) a pro rok 2020         

z vyhlášky č. 219/2019 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého 

výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. 

 

Za účelem aktualizace vyčíslení předpokládaných dopadů Covid-19 do rozpočtu města Pardubic byl, 
stejně jako v červnu 2020, osloven Ing. Luděk Tesař ze společnosti Cityfinance, který je renomovaným 

ekonomem, spoluautorem zákona o rozpočtovém určení daní a specialistou, který se zaměřuje               

na veřejný sektor a se kterým město Pardubice dlouhodobě spolupracuje při tvorbě příjmové části 

rozpočtu v oblasti sdílených daní a při tvorbě střednědobého výhledu rozpočtu města Pardubic.           

Ing. Tesař vychází ve svém výpočtu dopadů Covid-19 do daňových příjmů města rovněž z poslední 

predikce celostátních výnosů daní MF ČR, přičemž Ing. Tesař tuto predikci MF ČR ještě snižuje.  
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Komentář k analýze Ing. Tesaře ze září roku 2020: 
 
- Cityfinance aktuálně odhaduje propad příjmů oproti skutečnosti roku 2019 o 189 mil. Kč. Kalkuluje 

proti příjmům z RUD, změny v místních a správních poplatcích a v dani z nemovitých věcí neuvažuje. 

Z pohledu rozpočtu města Pardubic je stěžejní porovnávat predikované údaje oproti schválenému 
rozpočtu. To představuje propad v RUD ve výši 199 mil. Kč. (Tento údaj nezahrnuje přijatý 

kompenzační příspěvek od státu ve výši 114 mil. Kč.) 

 

Snížení sdílených daní: 

Daňové příjmy v tis. Kč 

2020  -
schválený 
rozpočet 

2020 COVID - predikce 
dle Cityfinance – 

září 2020 ROZDÍL 
1. Daňové příjmy: 1 468 191 1 269 530 -198 661 
111 DPFO ZČ: 426 460 348 710 -77 750 

1112 DPFO OSVČ: 7 810 880 -6 930 

1113 DPFO zvláštní sazba: 33 180 36 010 2 830 

1121 DPPO: 307 600 196 430 -111 170 

1211 DPH: 693 141 687 500 -5 641 

 
Odhad MF ČR aktuálně počítá s propadem oproti schválenému rozpočtu města Pardubice o 189 
milionů korun. Rozdíl je způsoben především nižším odhadem v příjmech za DPPO u Ing. Tesaře (205 

mil. Kč dle odhadů MF ČR, 196 mil. Kč odhaduje Ing. Tesař). Ing. Tesař snižuje propad celkových 

sdílených daní oproti predikci MF ČR ještě o 10 mil. Kč. 

 
Porovnání COVID – predikce dle Cityfinance z června a září roku 2020 
 
Na základě aktualizované predikce daňových příjmů města Pardubic na rok 2020 dle Cityfinance ze září 

roku 2020 došlo ke snížení odhadovaného propadu daňových příjmů města Pardubic z částky ve výši 

301 milionů korun na částku ve výši 199 milionů korun tj. o 102 milionů korun. Nejvýznamnější vliv        

na snížení odhadovaného propadu daňových příjmů města Pardubic má zlepšená predikce příjmu            

z DPH (v červnu roku 2020 byla odhadována částka ve výši 602 milionů korun, v září roku 2020 je 

odhadována částka ve výši 688 milionů korun). Dále se aktuálně očekává lepší výběr DPFO vybírané 

srážkou podle zvláštní sazby daně (v červnu roku 2020 byla odhadována částka ve výši 24 milionů 

korun, v září roku 2020 je odhadována částka ve výši 36 milionů korun). 

 

Aktualizovaná analýza Ing. Tesaře ze září roku 2020 je přílohou č. 1 této zprávy. Stěžejní informace jsou 

obsaženy na první straně předmětné analýzy. 

 

 

Zákon o kompenzačním bonusu 
 

Významný vliv na snížení sdílených daňových příjmů města Pardubic má přijetí zákona č. 159/2020 Sb., 

o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS 

CoV-2 ze dne 9. 4. 2020 a přijetí čtyř novel tohoto zákona: č. 234/2020 Sb. ze dne 5. 5. 2020,                           

č. 262/2020 Sb. ze dne 27. 5. 2020, č. 299/2020 ze dne 16. 6. 2020 a č. 331/2020 Sb. ze dne 22. 7. 2020. 

Předmětem zákona je finanční podpora pro osoby samostatně výdělečné činné, pro společnosti 

s ručením omezeným a pro zaměstnance pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní 

poměr tzv. „dohodáře“. Ustanovení § 6 tohoto zákona stanoví, že kompenzační bonus je vratkou daně 

z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Daň z příjmu fyzických osob je daní sdílenou. Obcím náleží 

podíl na celostátním výnosu této daně ve výši 25,08 %.  
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Na základě přijetí novely zákona o kompenzačním bonusu č. 299/2020 Sb. ze dne 16. 6. 2020 měl být 

obcím vyplacen příspěvek 1 200 korun na každého obyvatele každé obce.  Počty obyvatel vycházejí           

z údajů Českého statistického úřadu k 1. lednu 2020. Vzhledem k tomu, že se následně rozšířil okruh 

subjektů, které mají nárok na kompenzační bonus, i na tzv. „dohodáře“, stát navýšil tento příspěvek 

obcím. Přijetím novely zákona o kompenzačním bonusu č. 331/2020 Sb. ze dne 22. 7. 2020 byl bonus 

1 200 korun na každého obyvatele každé obce navýšen o 50 Kč na částku 1 250 Kč. Počet obyvatel 

města Pardubic byl k 1. 1. 2020 celkem 91 727. Dne 14. 8. 2020 město Pardubice obdrželo 
prostřednictvím Pardubického kraje jednorázový příspěvek od státu ve výši 114 milionů korun.   
 

 

Porovnání skutečnosti sdílených daní města Pardubic v letech 2019 a 2020 
 

Daňové příjmy v tis. Kč 

2019  
skutečnost 

(leden až srpen) 

2020 
skutečnost 

(leden až srpen) ROZDÍL 
1. Daňové příjmy: 936 360 831 380 -104 980 
111 DPFO ZČ: 255 069 226 176 -28 893 

1112 DPFO OSVČ: 4 295 2 412 -1 883 

1113 DPFO zvláštní sazba: 21 367 21 203 -164 

1121 DPPO: 199 575 139 923 -59 652 

1211 DPH: 456 054 441 666 -14 388 

 

Skutečné sdílené daňové příjmy města Pardubic za období leden až srpen roku 2020 klesly v porovnání 

se stejným obdobím roku 2019 o celkovou částku ve výši cca 105 milionů korun. Největší propad je 

zaznamenán u příjmu z DPPO, a to ve výši téměř 60 milionů korun. Z dalších významných položek 

meziročně klesl příjem z DPFO ZČ o 29 milionů korun a příjem z DPH klesl o 14 milionů korun. 

Propad byl zaznamenán především v měsících duben až červenec, celkem 123 milionů korun. Naopak 

v období leden až březen přesáhl meziroční růst 15 milionů korun. Přehled skutečných sdílených 

daňových příjmů města Pardubic v letech 2019 a 2020 je uveden v příloze č. 2 této zprávy. 

 

 

2. Pokles ostatních příjmů 
 
Předpoklad snížení ostatních příjmů ve výši cca 20 mil. Kč byl stanoven na základě konzultací 

s jednotlivými správci kapitol. 

 

Největší částku představuje odhad snížení příjmů z pronájmů nebytových prostor, pozemků a umístění 

reklamních zařízení. Na jednání zastupitelstva města dne 18. 6. 2020 bylo přijato usnesení                             

č. Z/1417/2020, na základě kterého je umožněna sleva na nájemném ve výši 30 % nájemcům 

nebytových prostor za období od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020. Schválení 30 % plošné slevy na nájemném 

v nebytových prostorech města bude znamenat propad v příjmech města ve výši 4,8 milionů korun. 

Sleva se dočasně nevztahuje na nájemce Aquacentra a Skateparku, jejichž financování ze strany města 

se bude řešit individuálně. Rovněž poskytnutí slevy z nájemného Dostihovému spolku a.s. bude řešeno 

individuálně, a to samostatnou zprávou na jednání zastupitelstva města v září roku 2020. Maximální 
propad příjmů z pronájmů i v případě zahrnutí Aquacentra, Dostihového závodiště a Skateparku se 
odhaduje ve výši 10,35 milionů korun.  
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Pokles příjmu v oblasti nájemného pozemků, pachtovného a za umístění reklamních, pokles příjmů 

z parkovacích automatů, snížený příjem z pokut vybraných městskou policií a nižší vývěr daně 

z technických her je v součtu odhadován na 10 milionů korun. 

 

 

RŮST VÝDAJŮ  
 
Celkový dopad hospodářské krize do rozpočtu města musí zohlednit i předpokládaný růst výdajů, který 

se projeví především dodatečnými finančními nároky akciových společností města. Odhad, který byl 

sestaven odborem rozvoje a strategie ve spolupráci s jednotlivými akciovými společnostmi a s PAP 

PARDUBICE o.p.s, je přílohou číslo 3 důvodové zprávy.  Údaje v příloze nepředstavují celkový dopad 

epidemiologické situace do hospodaření uvedených společností, ale pouze předpokládanou částečnou 

kompenzaci ze strany města. 

 

Údaje jsou průběžně aktualizovány. Rada města Pardubic uložila na základě usnesení č. R/3356/2020 

ze dne 6. 4. 2020 představenstvům všech společností, ve kterých je město majoritním akcionářem,         

a zároveň též statutárnímu řediteli PAP PARDUBICE o.p.s., aby průběžně, a to 1x měsíčně přehlednou 

formou, informovaly radu města o predikci očekávaných negativních důsledcích dopadu COVID-19       

na hospodaření v roce 2020. Dne 30. 6. 2020 přijala Rada města Pardubic usnesení č. R/3903/2020 bod 

II., na základě kterého uložila představenstvům společností, ve kterých je město majoritním 

akcionářem, a zároveň též statutárnímu řediteli PAP PARDUBICE o.p.s., aby souhrnnou zprávou 

informovali radu města o dopadu COVID-19 na hospodaření za 1. pololetí 2020, a zároveň zpracovali 

predikci negativních dopadů COVID-19 do konce roku 2020. Tato zpráva byla předložena a projednána 

radou města dne 17. 8. 2020. 

 

V rámci „Krizové rezervy rozpočtu – COVID-19“, jejíž výše činí 50 milionů korun, a která byla vytvořena 

k využití finančních prostředků na zmírnění dopadů COVID-19 na fungování vyjmenovaných městských 

společností, byla již čerpána částka ve výši 8 milionů korun pro Rozvojový fond Pardubice a.s. Částku 

10 milionů korun bude nárokovat Dopravní podnik města Pardubic a.s. ve formě vyrovnávací platby 

v letošním roce jako kompenzaci 1/3 propadu výnosů. Částku ve výši 10 milionů korun bude žádat PAP 

PARDUBICE o.p.s. za účelem prominutí nájemného.  

 

 

Městské obvody 
 
Snížení příjmů města bude mít, mimo jiné, silný dopad i na financování městských obvodů, kterým 

náleží podíl na daňových příjmech statutárního města v souladu s obecně závaznou vyhláškou 

č. 4/2019 – statutem města Pardubic. Odhadovaný pokles příjmů do rozpočtů jednotlivých městských 

obvodů činí, při zohlednění aktualizované predikce Ing. Tesaře ze září roku 2020, téměř 33 milionů 
korun. Kalkulace po jednotlivých obvodech je přílohou č. 4 důvodové zprávy.  

 

 
PŘIJATÁ STABILIZAČNÍ OPATŘENÍ 

 

V rámci projednání III. a IV. změny rozpočtu v zastupitelstvu města dne 29. 4. 2020 byly vyčleněny 

následující částky ve výši: 
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- 10 mil. Kč - zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu 

na rok 2020 na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu"  

 

- 50 mil. Kč - zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu 

na rok 2020 na běžné výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu - COVID-19"  

 

- 67 mil. Kč - přesun uvolněných finančních prostředků na základě doporučení vedoucích odborů 

a po projednání vedením města z úspor ze současných položek rozpočtu na běžné výdaje 

položky "Krizová rezerva rozpočtu" 

 
V rámci projednání VII. změny rozpočtu v zastupitelstvu města dne 18. 6. 2020 byla zapojena                     

do rozpočtu města částka ve výši 140 mil. Kč nezapojených prostředků z minulých let oproti snížení 

příjmů rozpočtu ze sdílených daní. Z krizové rezervy bylo využito oproti snížení příjmů ze sdílených daní 

použito dalších 50 mil. Kč. Celkem tak byl snížen očekávaný výnos ze sdílených daní o 190 mil. Kč. 
Rozpočet města je tak pro rok 2020 zatím stabilizovaný. 
 

 
SITUACE V LETECH 2021 a 2022 
 
S prognózou na další roky je spojena obrovská míra nejistoty. Za nejvýznamnější hrozby považujeme: 

 

- obtížně předvídatelný vývoj tuzemské i světové ekonomiky 
 

- riziko legislativních změn – např. zrušení superhrubé mzdy 

 

Na zrušení superhrubé mzdy od 1. 1. 2021 se shodla vládní koalice na jednání dne 28. 8. 2020, přičemž 

tento návrh bude dále projednán v parlamentu. Zavedením této legislativní změny státu odhaduje 

Ministerstvo financí ČR snížení celostátního inkasa daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

od roku 2021 o cca 74 miliard korun, což by znamenalo každoroční propad v příjmové části rozpočtu 
města u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o dalších 136 milionů korun. 

 

Na roky 2021 a 2022 je v rozpočtu města ve výdajové stránce vyčleněno celkem 784,6 milionu korun 

(příloha č. 6 této zprávy). Předpokládané částky dotace na projekty CPD a Gampa činí 210 milionů 

korun, na Rekonstrukci mostu M117 – nadjezd Kyjevská 217 milionů korun. 

 
Splácení úvěru, v případě čerpání v plné výši jedné miliardy korun, zatíží od roku 2022 rozpočet města 

částkou 52,6 milionu korun ročně.  

 

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a s ohledem na omezené finanční zdroje ekonomický 
odbor vyzývá zastupitelstvo města k maximální obezřetnosti při schvalování všech nových projektů. 
  

 
Využití stávajícího úvěrového rámce 

        

        

       Na základě usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1728/2017 ze dne 27. 4. 2017 uzavřelo              

dne 11. 5. 2017 statutární město Pardubice smlouvu o úvěrovém rámci ve výši 1.000.000.000,- Kč 
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s Komerční bankou, a.s. Účelem úvěrového rámce je refinancování úvěru poskytnutého 

Československou obchodní bankou a.s. (na základě smlouvy o úvěru ze dne 14. 2. 2011) na financování 

modernizace plaveckého areálu v Pardubicích a financování ostatních investičních projektů. Investiční 

projekty, které budou čerpány z úvěrového rámce, musí být schváleny zastupitelstvem města. Úvěr je 

možné čerpat na již realizované investiční projekty od data podpisu smlouvy o úvěru nebo na budoucí 

investiční projekty. 

 

Na základě usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/647/2019 ze dne 20. 6. 2019 byl uzavřen 

dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru, dle kterého bylo sjednáno prodloužení termínu čerpání úvěru              
o 1 rok tj. do 31. 12. 2021, a zároveň byl sjednán odklad zahájení termínu splácení jistiny úvěru o 1 rok 

tj. od data 1. 1. 2022, přičemž celková splatnost jistiny úvěru se zkrátila z původních 20-ti let na 19 let. 

Splácení jistiny úvěru je sjednáno dle splátkového plánu ve výši 13.158.000,- Kč čtvrtletně v období     

19-ti let od 31. 3. 2022 do 30. 9. 2040, poslední splátka jistiny úvěru ve výši 13.150.000,- Kč je sjednána 

dne 31. 12. 2040. 

 

Úroková sazba úvěru byla původně sjednána ve výši 3M PRIBOR + marže banky 0,26 % p.a. Statutární 

město Pardubice uzavřelo dne 29. 5. 2020 na základě usnesení Zastupitelstva města Pardubic                      

č. Z/1288/2000 ze dne 29. 4. 2020 dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a.s., kterým 

byla sjednána nižší úroková sazba úvěru ve výši 3M PRIBOR + marže banky 0,10 % p.a. Aktuálně          

k 9. 9. 2020 3M PRIBOR činí 0,34 % tzn. úroková sazba úvěru činí celkem 0,44 % p.a. Úroky jsou hrazeny 

čtvrtletně počínaje dnem čerpání. Předpokládané úroky z úvěru, které bude město hradit v roce 2020, 

činí cca 8 mil. Kč. Předpokládané celkové úroky z úvěru (za období čerpání + splácení úvěru) budou 

činit cca 280 mil. Kč. Jedná se však pouze o odhad úroků, který závisí na objemu vyčerpané částky             

z úvěru a na vývoji pohyblivé úrokové sazby 3M PRIBOR v následujících letech. 

 

Přehled čerpání úvěrového rámce a přehled investičních akcí, na které již byly schváleny 

zastupitelstvem města úvěrového zdroje, jsou uvedeny v příloze č. 5 důvodové zprávy.  

 

Podmínky úvěru jsou nastaveny výhodně a úrokové sazby jsou na nízké úrovni. Obecně se doporučuje 

čerpat úvěr především v situaci dočasného poklesu příjmů a splácet v období stabilizace příjmové             

a výdajové stránky rozpočtu. Ekonomický odbor doporučuje vyčerpat úvěrový rámec v celé výši jedné 
miliardy korun.  
 

 

Podle § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rada obce 

připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva. Rozhodování o přijetí úvěru je vyhrazeno zastupitelstvu 

podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Přílohy důvodové zprávy:  

1. Analýza Ing. Tesaře 

2. Přehled skutečných sdílených daňových příjmů 

3. Dodatečné finanční požadavky společností města 

4. Předpokládané transfery na MO z RUD 

5. Přehled čerpání stávajícího úvěrového rámce 

6. Přehled vyčleňovacích usnesení ZmP 



Pořado
vé číslo Příjemce dotace/žadatel IČ

Podpora de 
minimis 
ANO/NE

Název projektu Popis projektu Typ žádosti Celkové plánované náklady 
projektu v Kč

Navrhované prostředky 
v Kč Bodové hodnocení 

1 ART STORM CZ, s.r.o. 27933733 NE PIRATE SWING Band Gala 2020, 
Galakoncert s hostem Danem Bártou 

termín 2.12.2020, Sukova síň Domu hudby, koncert s hostem 
D. Bártou 

podpora jednorázových a dlouhodobých 
projektů 

268 000,00 82 200,00 66

2 Univerzita Pardubice 0216275 NE
Kulturní program k 70. výročí vzniku 
vysoké školy v Pardubicích vč. 
videomappingu 

kampus Univerzity, hlavní bod programu videomapping 
ukazující historii a vývoj vysoké školy

podpora jednorázových a dlouhodobých 
projektů 

490 000,00 98 900,00 74

3 Artco Pardubice z.s. 07003587 NE
Kulturní a vzdělávací akce - Poezie do 
škol, koncert, přednáška o rasismu, 
promítání 

říjen - prosinec 2020, Poezie do škol, festival den poezie, 
přednášky na téma rasismu, slavnostní otevření centra s 
Alliance Francaise, jazzové koncerty 

podpora jednorázových a dlouhodobých 
projektů 

200 000,00 105 000,00 70

4 RYPE s.r.o. 1750496 NE Pardubické hudební mlýny
termín 17.7. - 29.8.2020, Automatické mlýny, 9 hlavních 
učinkujících na plnohodnotných samostatných koncertech, 
které budou doplněny o předkapely

podpora jednorázových a dlouhodobých 
projektů 850 000,00 115 200,00 69

5 A.C. in s.r.o. 28765290 NE Vzkříšení kultury na Dubině 

KD Dubina, koncerty dechové a autorské hudby, setkání se 
slavnými osobami z televize, naučné přednášky se širokým 
záběrem, divadelní hry, autorské čtení, výstavy fotek, září - 
prosinec 2020 

podpora jednorázových a dlouhodobých 
projektů 

263 000,00 69 600,00 70

6 Kulturní park Pardubice, z.s. 08007527 NE Kulturní park Pardubice - Příhrádek 

termín 3.7. - 30.8.2020, Příhrádek, ve spolupráci s Krajskou 
knihovnou pořádání koncertů, připomínka osobnosti V. 
Havla - uvedení hry Audience, koncert konzervatoristů, 
vystoupení J. Hutky, klasická hudba v podání mladých 
interpretů z pardubické konzervatoře

podpora jednorázových a dlouhodobých 
projektů 

335 000,00 95 900,00 76

7 Post Bellum, o.p.s. 26548526 NE Kulturní akce Paměti národa v 
Pardubicích 

termín 1.7.-31.12.2020, Institut Paměti národa v Machoňově 
pasáži, seznámit obyvatele Pce s pardubickými pamětníky 
klíčových událostí 20. st. Formou divadelních kroužků, 
venkovní putovní výstavy, propagací a podporou 
vzdělávacího centra, natáčení pamětníků

podpora jednorázových a dlouhodobých 
projektů 

315 000,00 69 700,00 74

8 Kulturní spolek RYENGLE 60161019 NE
Soutěžní přehlídka country tanců 
Pardubická Ryengle 2020 

termín 28. - 29.11.2020, mezinárodní přehlídka country 
tanců s doprovodným programem

podpora jednorázových a dlouhodobých 
projektů 400 000,00 110 500,00 78

9 xxxxxxxxxxxxxxx
FO 

nepodnikají
cí 

NE Zahraniční výjezd - reprezentace města - 
Safi, Maroko

příspěvek bude použit na startovné, 30 osob, termín 26.10. - 
2.11.2020 

zahraniční výjezd 402 000,00 78 000,00

žádosti jsou individuálně 
posuzovány na jednání kulturní 
komise, dotace se stanovuje podle 
počtu účastníků, nejvýše však do 
výše požadované dotace 

3 523 000,00 825 000,00CELKEM 

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

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/00         /20 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“) 

 
2. Příjemce dotace: 
 Dostihový spolek a.s.,  
 sídlo: Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
 IČO: 48155110,  
 číslo bankovního účtu: 1732107/0300, 
 zastoupená: Ing Petrem Kvašem, místopředsedou představenstva 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). Dotace je poskytnuta v režimu tzv. blokové výjimky dle podmínek Nařízení Komise (EU) 
č. 651/2014 ze dne 17.06.2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. 

 
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 sportu pro rok 
2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 12.12.2019 usnesením 
č. Z/1055/2019 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního 
města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením č. Z/147/2018 
(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových 
stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této 
smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje 



 

uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených 
touto smlouvou. 
 
 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální dotaci z Programu podpory sportu pro 

rok 2020 ve výši 101.000,- Kč (slovy: jedno sto jeden tisíc korun českých) na realizaci projektu 
„Vybavení vestibulu tribuny D“ (dále jen „projekt“). 

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

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

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2020. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 31.01.2020 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 12422/2020, vyúčtovat dotaci na položky 
stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové 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,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 15.01.2021 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

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

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



 

i) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

j) 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),  

k) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

l) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
m) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
n) 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. k) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2020. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 15.01.2021.  

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 15.01.2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

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

VIII. 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. e) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

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

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

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

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

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

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 
 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

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

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR). 

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

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 



 

této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

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

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

jednom vyhotovení.  
 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz 
čehož připojují své vlastnoruční podpisy.   

 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................... ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Ing. Petr Kvaš 
   

 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/        /2020 ze dne 

24.09.2020. 
Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic  



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace   

Dostihový spolek a.s. 
  

Název akce (projektu) Vybavení vestibulu tribuny D 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3. 

Náklady na projekt Celkem v Kč 
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 
Vybavení DHM (stoly, židle, lavice atp.) 150 000,00 101 000,00 
    
    
    
    
    
    
    
      
      
      
      
      
      
      
Celkové náklady projekt 150 000,00 101 000,00 

  
Příjmy z projektu Celkem v Kč   
Záštita PK 30 000,00   
Vlastní zdroje 19 000,00   
Město Pardubice 101 000,00   
    
    
      
      
Celkové příjmy z projektu 150 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  150 000,00   
Výdaje 150 000,00   
+ (zisk) 

0,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval: Marcela Adámková   
Dne: 31.01.2020  



  
Příloha č. 1 usnesení č. 2   

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/00         /20 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 

IČO: 00274046, 

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

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

(dále jen „poskytovatel“) 
 

2. Příjemce dotace: 
 HOCKEY CLUB UNI Pardubice, z.s.,     

 sídlo: Lonkova 510, Polabiny, 530 09 Pardubice, 

 IČO: 09341391, 

 číslo bankovního účtu: 294373629/0300, 

 zastoupený: Filipem Kaplanem, členem správní rady a Mgr. Petrem Filipem, členem správní rady 
 (dále jen „příjemce“) 

 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 

finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

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

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

 

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 

2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 12.12.2019 usnesením 

č. Z/1055/2019 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního 

města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením č. Z/147/2018 

(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových 

stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této 

smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 
 

 
III. Předmět smlouvy 

 
Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje 

uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených 

touto smlouvou.  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální dotaci z Programu podpory sportu pro 

rok 2020 ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na realizaci projektu „Riders 
Univerzita Pardubice“ (dále jen „projekt“). 

 

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

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

 

 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2020. 

 

 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příjemce se zavazuje: 

 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  

b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  

c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 24.08.2020 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 86584/2020, vyúčtovat dotaci na položky 

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

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

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

správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 

záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové 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,  
f) předložit poskytovateli nejpozději do 15.01.2021 vyúčtování dotace v listinné podobě 

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

prostředků dotace,  

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

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

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

(SmP)), 

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

podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 

jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 
všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 

součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 

a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 

nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

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

identifikačních údajů,  

j) 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),  

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

způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

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

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

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  

n) 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. k) tohoto článku smlouvy uděluje 

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

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

 

 

VII. Čerpání dotace 
 

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

 

2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2020. 
 

3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 

4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 15.01.2021.  

 

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 15.01.2021. 
 

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

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

 

VIII. 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. e) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 

za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

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

 

 

 

 

 

 

 
 ……………………………………………………………………. 

 Filip Kaplan 

 

 

 

 

 

 

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

 Mgr. Ivana Liedermanová Mgr. Petr Filip 
   

 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/        /2020 ze dne 

24.09.2020. 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic  



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace   

HOCKEY CLUB UNI Pardubice z.s. 
  

Název akce (projektu) Riders Univerzita Pardubice 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na 

položky uvedené ve sloupci č. 3. 

Náklady na projekt Celkem v Kč 
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 
pronájem ledové plochy 150 000,00 100 000,00 
doprava 75 000,00   
soutěžní utkání 50 000,00   
marketing, streamy 50 000,00   
organizační zajištění 50 000,00   
dresy, výstroj 75 000,00   
rozhodčí, časomíra 50 000,00   
      
      
      
      
      
      
      
      
Celkové náklady projekt 500 000,00 100 000,00 

  

Příjmy z projektu Celkem v Kč   
sponzoři 150 000,00   
pardubický kraj 100 000,00   
vstupné 25 000,00   
město pardubice 100 000,00   
univerzita pardubice 50 000,00   
      
      
Celkové příjmy z projektu 425 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  425 000,00   
Výdaje 500 000,00   
+ (zisk) 

-75 000,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval:   

Dne: 14.08.2020  



  
Příloha č. 1 usnesení č. 3  

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/00         /20 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené:   Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu  

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 
 Oldřich Bujnoch, 
 datum narození: xxxxxxxxxxxxxxxx 
 sídlo: Topolská 739, 537 05, Chrudim - Chrudim II, 
 IČO: 10479724, 
 fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, 
 bankovní spojení: 2413134399/0800 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

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

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

ustanovení této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory 
sportu pro rok 2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 12.12.2019 
usnesením č. Z/1055/2019 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením 
č. Z/147/2018 (Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 
webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 
podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje 
uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených 
touto smlouvou. 



   
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální dotaci z Programu podpory sportu 

pro rok 2020 ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) na realizaci projektu 
„Vinařský půlmaraton“ (dále jen „projekt“). 

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

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

3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 
zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 
k takové kumulaci s jinou veřejnou podporu ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení 
povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de 
minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy 
překročila maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory 
(zejména Nařízením Komise /EU/č. 1407/2013). 

 
5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 

účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě 
fúze či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se 
příjemce vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2020. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 25.08.2020 

a zaevidované poskytovatelem pod č.j. 85709/2020, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 
v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 70 % z celkových vynaložených nákladů 
projektu, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést 
účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím 
trvalost účetních záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně 



   

 

vynaložené náklady na daný účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného 
účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném 
rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou 
identifikaci poskytnuté dotace,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2020 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace, 

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

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

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

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a  čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 
požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  

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

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2020. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 



   

 

4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se 
příslušnou finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 
smlouvy nejpozději do 31.12.2020.  

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2020. 
 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 70 % 

z celkových vynaložených nákladů na projekt, 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 Oldřich Bujnoch 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/……./2020 ze dne 24.09.2020. 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
 

Oldřich Bujnoch 
  

Název akce (projektu) Vinařský půlmaraton 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3. 

Náklady na projekt Celkem v Kč 
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 
Náklady na závodníky 1 194 000,00   
Medaile 156 000,00 150 000,00 
Trička pro závodníky 47 000,00 42 000,00 
Náklady na technické zajištění závodu 213 500,00   
Měření závodu 35 000,00 35 000,00 
Reklama 85 000,00   
Katalog závodu 23 000,00 23 000,00 
Náklady na partnery závodu 153 500,00   
Organizace 789 000,00   
      
      
      
      
      
      
Celkové náklady projekt 2 696 000,00 250 000,00 

  
Příjmy z projektu Celkem v Kč   
Dotace Statutární město Pardubice 250 000,00   
Ostatní dotace 189 000,00   
Příjmy od sponzorů 1 933 000,00   
Účastnické poplatky 324 000,00   
      
      
      
Celkové příjmy z projektu 2 696 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  2 696 000,00   
Výdaje 2 696 000,00   
+ (zisk) 

0,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval: Radek Bujnoch   
Dne: 19.8.2020   

 



  
Příloha č. 1 usnesení č. 4   

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/00         /20 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“) 

 
2. Příjemce dotace: 
 Tělovýchovná jednota PARAMO PARDUBICE, z.s., 
 sídlo: Josefa Poppera 18, Svítkov, 530 06 Pardubice, 
 IČO: 13583433,  
 číslo bankovního účtu: 2501065362/2010, 

zastoupený: Mgr. Zdeňkem Klimplem, předsedou 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

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

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 
2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 12.12.2019 usnesením 
č. Z/1055/2019 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního 
města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením č. Z/147/2018 
(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových 
stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této 
smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou individuální investiční 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 individuální investiční dotaci z Programu podpory 

sportu pro rok 2020 ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na realizaci projektu 
„projektová dokumentace – rekonstrukce a přístavba tělocvičny“ (dále jen „projekt“). 

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

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

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2020. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 22.01.2020 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 8071/2020, vyúčtovat dotaci na položky 
stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové 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,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 15.01.2021 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

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

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

i) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

j) 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),  

k) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

l) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
m) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
n) 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. k) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2020. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 15.01.2021.  

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 15.01.2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

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

VIII. 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. e) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. k) 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 Mgr. Zdeněk Klimpl 
   

 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/        /2020 ze dne 

24.09.2020. 
Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic  



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace   

Tělovýchovná jednota PARAMO Pardubice z.s. 
  

Název akce (projektu) 
projektová dokumentace – 

rekonstrukce a přístavba tělocvičny 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3. 

Náklady na projekt Celkem v Kč 
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 
stavební dokumentace 45 000,00 45 000,00 
dokumentace statika 30 000,00 30 000,00 
dokumentace voda, kanalizace 15 000,00 10 000,00 
dokumentace elektřina slaboproud, silnoproud 15 000,00 15 000,00 
dokumentace topení 20 000,00   
dokumentace vzduchotechnika, chlazení 20 000,00   
průkaz energetické náročnosti budovy 10 000,00   
ochrana a bezpečnost stavby 20 000,00   
koordinace stavby 10 000,00   
inženýrská činnost 15 000,00   
      
      
      
      
      
Celkové náklady projekt 200 000,00 100 000,00 

  
Příjmy z projektu Celkem v Kč   
vlastní zdroje 100 000,00   
      
      
      
      
      
      
Celkové příjmy z projektu 100 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  100 000,00   
Výdaje 200 000,00   
+ (zisk) 

-100 000,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval: Mgr.Klimpl Zdeněk   
Dne: 23.1.2020  



Příloha návrhu usnesení č. 1  
 

Statutární město Pardubice 

Zastupitelstvo města Pardubic 

 
 
 

 
 
 

SMĚRNICE Č. XX/2020 
 
 

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE 
 
 
Zastupitelstvo města Pardubic, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tyto zásady (dále jen „Zásady“).  

 
 

Čl. 1  

Základní ustanovení 

1. Hlavním posláním Zásad je vytvoření základního rámce pro podávání a projednávání žádostí  

fyzických a právnických osob o poskytnutí finanční podpory (dotace) z rozpočtu statutárního 

města Pardubic na účel určený v programu pro poskytování dotací nebo na jiný účel určený 

v žádosti a stanovení procesních pravidel pro poskytování dotací a kontrolu jejich využití. 

 

2. Těmito Zásadami nejsou dotčeny postupy a požadavky stanovené obecně závaznými právními 

předpisy1. Pro poskytování dotací jsou kromě obecně závazných právních předpisů a těchto Zásad 

závazná rovněž pravidla pro poskytování dotací z příslušného programu podpory či rezervy rady, 

primátora a náměstků primátora (je-li z nich dotace poskytována) schválená Zastupitelstvem 

města Pardubic, vyhlášené podmínky tematických grantů z dotačních programů schválené Radou 

města Pardubic a konkrétní podmínky uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace.     

 

3. Tyto Zásady se nevztahují na proces poskytování dotací z rozpočtu městských obvodů 

statutárního města Pardubic. 

 

4. Tyto Zásady se nevztahují na poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Pardubice na 

provoz a investice příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Pardubice. 

 
1 zejm. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vše ve znění pozdějších předpisů 
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5. Dotaci lze poskytnout právnické i fyzické osobě na základě elektronické žádosti, kterou žadatel 

doplní požadovanými přílohami. Dotace se poskytuje zejména na účelové neinvestiční výdaje. 

Účel poskytnuté dotace je specifikován ve smlouvě o poskytnutí dotace. Výjimečně 

v odůvodněných případech je možné poskytnout dotaci investiční.  

 

6. Dotace se poskytuje prostřednictvím písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

a vyplácí se bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace.  

 

7. Dotace není převoditelná na jiný subjekt a není možné z ní financovat činnost jiného subjektu.  

 

8. Na poskytnutí dotace není právní nárok.  

 

9. Smlouvu o poskytnutí dotace nelze uzavřít: 

a)  s žadatelem, který má ke dni uzavření smlouvy o poskytnutí dotace nesplněné závazky po 

splatnosti vůči statutárnímu městu Pardubice (včetně městských obvodů), právnickým 

osobám, jejichž 100% vlastníkem je statutární město Pardubice, nebo jejichž zřizovatelem či 

zakladatelem je statutární město Pardubice,  

b) s žadatelem, který se ke dni uzavření smlouvy o poskytnutí dotace nachází v likvidaci nebo u 

něhož bylo pravomocně rozhodnuto o úpadku.  

Splnění těchto podmínek poskytnutí dotace žadatel doloží písemným čestným prohlášením.  

 

10. Smlouvu o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč nelze uzavřít s žadatelem, který má ke dni uzavření 

smlouvy o poskytnutí dotace nesplněné závazky po splatnosti vůči finančnímu úřadu. Splnění této 

podmínky poskytnutí dotace doloží žadatel ve formě potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti. 

 

11. Dotaci nelze poskytnout městskému obvodu.  

 

12. Žadatel o dotaci odpovídá za pravdivost údajů uvedených v žádosti, jejich přílohách i dalších 

městu předkládaných souvisejících listinách. Uvedení nepravdivých údajů opravňuje statutární 

město Pardubice k vyloučení žadatele z procesu poskytování dotací v daném roce.   

 

13. Poskytnutí každé dotace posoudí věcně příslušný odbor z hlediska souladu s čl. 107 Smlouvy o 

fungování Evropské unie. Dle obsahu a rozsahu dotace vyhodnotí, zda její poskytnutí nezakládá 
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veřejnou podporu, zda bude dotace poskytnuta v režimu podpory „de minimis“ či v jiném režimu 

podpory (závazek veřejné služby, blokové výjimky, notifikace).2 

Čl. 2  

Formy a oblasti dotací 

Zdroje poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Pardubice: 
 
1. Poskytnutí dotace z jednotlivých programů podpory  
U tohoto typu podpory nejsou dotace ve schváleném rozpočtu statutárního města Pardubice 

jmenovitě uvedeny. Objem finančních prostředků jednotlivého programu je souhrnně uveden ve 

schváleném rozpočtu statutárního města Pardubice. Návrhy na poskytnutí dotace jsou v souladu 

s ustanovením § 85 písm. c) a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, předkládány, po projednání v příslušných komisích, ke schválení příslušným 

orgánům města.  Pro každý program podpory jsou stanovena vlastní pravidla pro poskytování dotací. 

V těchto konkrétních pravidlech je možné stanovit výši spoluúčasti žadatele na konkrétním projektu, 

akci či činnosti a účel použití (tj. uznatelné náklady dotace).  

 
Dotace z jednotlivých programů podpory v rámci rozpočtu statutárního města Pardubice se poskytují 
v těchto oblastech:  

• Bezbariérovost 

• Cestovní ruch 

• Ekologická výchova a osvěta 

• Kultura 

• Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti, podpora požární ochrany 

• Sociální a zdravotní oblast  

• Sport 

• Volný čas, vzdělávání a spolková činnost 

• Podpora obnovy kulturních památek – tato oblast podpory je realizována ve zvláštním 

režimu s ohledem na podmínky Programu regenerace městských památkových rezervací 

a městských památkových zón, který je vyhlašován Ministerstvem kultury České 

republiky a který je podmíněn spolufinancováním ze zdrojů statutárního města 

Pardubice.  

 

 

 

 
2 dle směrnice č. 8/2013, k veřejné podpoře 
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2.  Poskytnutí dotace přímo z rozpočtu statutárního města Pardubice 

Dotace poskytnuté přímo z rozpočtu statutárního města Pardubice pro konkrétního příjemce se 

poskytují na podporu zvláště významných akcí či projektů, které svým charakterem přispívají 

jedinečným způsobem k rozvoji kulturního, sportovního a společenského ducha města Pardubic, a 

tím zvyšují kvalitu života a dobrého jména města, dále se poskytují na podporu akcí či projektů 

unikátního charakteru, dlouhodobě propagujícím statutární město Pardubice v České republice a 

zahraničí, a na podporu významných akcí či projektů veřejného zájmu. V tomto případě je nutné 

schválit v rozpočtu statutárního města Pardubice konkrétní účel dotace pro konkrétního příjemce, 

jehož věcně příslušný odbor vyzve k podání žádosti o poskytnutí dotace.  

 

3. Poskytnutí dotace z rezervy rady, rezervy primátora a rezerv náměstků primátora 

Dotace jsou poskytovány na akce, projekty a činnosti, které buď nespadají do výše jmenovaných 

oblastí podpory, nebo žádost nesplňuje kritéria konkrétních pravidel pro poskytování dotací 

z jednotlivých programů podpory, ale žadatel jinak splňuje podmínky pro přidělení dotace.   

 

Dotace je poskytována zpravidla na jeden kalendářní rok, v důvodných případech i na kratší období, 

v případě akcí, projektů nebo činností, které mají víceletou tradici a jejich realizace má významný 

přínos pro veřejnost (viz výše), je možno schválit poskytnutí finančního příspěvku na delší období. 

   

Na tutéž akci, projekt nebo činnost není možné čerpat dotaci z více než jednoho výše uvedeného 

zdroje ani z více programů podpory najednou. Žadatel tak může na jeden projekt, akci nebo činnost 

požádat o dotaci u statutárního město Pardubice pouze z jednoho zdroje (program podpory, rezervy 

atd.). 

Čl. 3  

Přijímání žádostí 

A) Žádost o dotaci z jednotlivých programů podpory (čl. 2 odst. 1) 

 

1. Před přijímáním žádostí o dotace z jednotlivých programů podpory zveřejní příslušný odbor 

podmínky dotačního programu pro poskytování dotací z příslušných oblastí (programů podpory), 

na webových stránkách města a na úřední desce s možností dálkového přístupu nejpozději 30 

dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí o poskytnutí dotací. Podmínky dotačního programu 

se zveřejňují nejméně po dobu 90 dnů od dne zveřejnění.  

 

2. Termín pro podávání žádostí o dotace z konkrétního programu je vyhlašován dle pravidel pro 

konkrétní program podpory nebo podmínek dotačního programu konkrétního programu 
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podpory. V průběhu roku mohou být pro daný program vyhlášena maximálně 3 kola pro 

podávání žádostí. Konečný termín pro podávání žádostí o dotace je stanoven v konkrétních 

podmínkách dotačního programu.  

 

3. Žadatel o dotaci z konkrétního programu podá žádost v elektronické podobě prostřednictvím 

aplikace „Portál občana“ (dále jen „Portál občana“) na zveřejněném formuláři spolu 

s požadovanými přílohami, a to v souladu se schválenými pravidly konkrétního programu 

podpory. Portál občana je dostupný na webových stránkách statutárního města Pardubice v sekci 

Veřejná podpora – dotace a granty. Žádost o dotaci předložená na jiném než elektronickém 

formuláři prostřednictvím Portálu občana nebude přijata a bude z posuzování a rozhodování o 

přidělení dotace automaticky vyloučena.  

 

4. Žádost o dotaci bude možno podat pouze ve stanovený termín zveřejněný na Portálu občana. 

Mimo tento termín nebude možno žádost podat.   

 

5. Po ukončení vyhlášených dotačních kol lze požádat o individuální dotaci z daného programu 

podpory (v nevyhnutelných případech i v jejich průběhu). Celková výše finančních prostředků 

poskytnutých formou individuálních dotací je limitována objemem finančních prostředků 

schválených v jednotlivých programech podpory. Formuláře žádosti o individuální dotace budou 

pro tento účel zveřejněny na Portálu občana.  

 

6. Žádosti o individuální dotace jsou posuzovány jednotlivě dle jejich účelu a věcně příslušné oblasti. 

Dotaci z jednotlivých programů podpor lze poskytnout jako individuální dotaci na účel určený 

žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace. Individuální dotace se poskytují na realizaci významných 

akcí či projektů, které svým charakterem přispívají k rozvoji kulturního, sociálního, zdravotního, 

sportovního a společenského ducha města Pardubic, a tím zvyšují kvalitu života a dobrého jména 

města. Dále se poskytují na podporu akcí či projektů unikátního charakteru, dlouhodobě 

propagujících statutární město Pardubice v České republice a zahraničí a na podporu významných 

akcí či projektů veřejného zájmu. 

 

7. Odbory zodpovědné za zpracování žádostí:  

a. Odbor sociálních věcí (oblast podpory: sociální a zdravotní oblast, prevence kriminality a 

zvyšování bezpečnosti, podpora požární ochrany) 

b. Odbor školství, kultury a sportu (oblasti podpor: kultura, cestovní ruch, sport, volný čas, 

vzdělávání a spolková činnost, bezbariérovost) 

c. Odbor životního prostředí (oblast podpory: ekologické výchovy a osvěty). 
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B) Žádost o dotaci přímo z rozpočtu města, rezervy rady, primátora a náměstků primátora (čl. 2 

odst. 2 a 3) 

1. Žadatel o dotaci přímo z rozpočtu města nebo z rezervy rady, primátora a náměstků podá žádost 

rovněž v elektronické podobě prostřednictvím Portálu občana dostupném na webových 

stránkách statutárního města Pardubice v sekci Veřejná podpora – dotace a granty. Žádost musí 

obsahovat alespoň identifikaci žadatele, popis a rozpočet projektu nebo činnosti, na kterou 

žadatel dotaci požaduje (výši požadované částky, účel zamýšleného použití dotace, dobu, v níž 

má být dosaženo účelu použití dotace, odůvodnění žádosti).  

 

2. Žádost o dotaci lze podat prostřednictvím Portálu občana pouze ve stanoveném termínu 

zveřejněném na Portálu občana.  

 

3. Odbory Magistrátu města Pardubic zodpovědné za zpracování žádostí:  

a. Odbor ekonomický (rezervy rady, primátora a náměstků), 

b. Ostatní příslušné odbory dle konkrétní oblasti dotační politiky města. 

Čl. 4  

Posuzování a výběr žádostí 

A) Žádost o dotaci z jednotlivých programů podpory (čl. 2 odst. 1) 

1. Po uplynutí lhůty pro podání žádostí příslušný odbor žádosti zpracuje. Žádosti, které nesplňují 

podmínky nebo jsou nedostatečně vyplněny, vyřadí. Pokud žádost spadá do jiného dotačního 

programu, žádost postoupí do příslušného programu. Úplné žádosti předloží k projednání věcně 

příslušné komisi rady města. Věcně příslušná komise navrhne seznam akcí, projektů či činností 

s doporučenou výší podpory vyhodnocenou dle zveřejněných kritérií a předloží svůj návrh ke 

schválení poskytnutí dotace příslušnému kompetentnímu orgánu.  

 

2. O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje na základě návrhu příslušné komise (pracovní skupiny) 

příslušný orgán (rada města či zastupitelstvo města) formou přijatého usnesení. O návrhu komise 

(pracovní skupiny) na poskytnutí dotace do 50.000,- Kč včetně rozhoduje Rada města Pardubic, o 

návrhu komise (pracovní skupiny) na poskytnutí dotace ve výši nad 50.000,- Kč rozhoduje 

Zastupitelstvo města Pardubic.   

 

3. Příslušný odbor zajistí zveřejnění výsledků dotačního řízení na webových stránkách města bez 

zbytečného odkladu.   
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B) Žádost o poskytnutí dotace přímo z rozpočtu města (čl. 2 odst. 2 ) 

1. Žádost zpracuje věcně příslušný odbor. Žádosti, které nesplňují ani po předchozí výzvě k nápravě  

požadované náležitosti, jsou z posuzování vyřazeny. Úplné žádosti jsou následně předloženy k 

projednání příslušné komisi rady města. Věcně příslušná komise navrhne seznam akcí, projektů či 

činností s doporučenou výší podpory a předloží svůj návrh ke schválení poskytnutí dotace 

příslušnému kompetentnímu orgánu.  

 

2. O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje na základě návrhu příslušné komise příslušný orgán (rada 

města či zastupitelstvo města) formou přijatého usnesení. O návrhu komise na poskytnutí dotace 

do 50.000,- Kč včetně rozhoduje Rada města Pardubic, o návrhu komise na poskytnutí dotace ve 

výši nad 50.000,- Kč rozhoduje Zastupitelstvo města Pardubic.   

 

C) Žádost o poskytnutí dotace z rezervy rady, primátora a náměstků primátora (čl. 2 odst. 3) 

1. Žádost zpracuje ekonomický odbor. Žádosti, které nesplňují požadované náležitosti, jsou 

z posuzování vyřazeny. Úplné žádosti jsou následně předloženy k projednání na poradě primátora, 

na níž je navrženo schválení poskytnutí dotace v požadované výši nebo její části, případně její 

poskytnutí není s odůvodněním doporučeno.  

 

2. O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje na základě návrhu primátora či příslušného náměstka 

Rada města Pardubic (v případě návrhu na poskytnutí dotace do 50.000,- Kč včetně) nebo 

Zastupitelstvo města Pardubic (v případě návrhu na poskytnutí dotace ve výši nad 50.000,- Kč). 

 

Čl. 5  

Vyúčtování poskytnutých dotací 

1. Každá dotace musí být nejpozději do 31.12. daného roku řádně vyúčtována, není-li ve smlouvě o 

poskytnutí dotace uvedeno jinak.  

 

2. Vyúčtování dotace se předkládá v listinné podobě, případně dle svého rozsahu datovou 

schránkou, s připojeným podpisem oprávněné osoby věcně příslušnému odboru na předepsaném 

formuláři v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace a dle pravidel jednotlivých 

dotačních programů.  

 

3. Ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace může poskytovatel dotace stanovit výdaje nebo 

náklady, jejichž výše nemusí být prokazována a které budou vyúčtovány paušální částkou. 

 



 8 

 

4. Dotace bude použita k účelu stanovenému ve smlouvě o poskytnutí dotace a v žádosti na položky 

uvedené v rozpočtu žádosti o poskytnutí dotace. V závěrečném vyúčtování může být 

akceptovatelná max. 10 procentní odchylka u jednotlivých položek.  

 

5. Z dotace mohou být financovány pouze náklady, které přímo souvisí s podpořenou akcí, 

projektem či činností a bez jejichž vynaložení by podporovaná akce, projekt či činnost nemohly 

být realizovány. Za neuznatelné výdaje jsou považovány všechny výdaje vynaložené v rozporu 

s účelem uvedeným ve smlouvě o poskytnutí dotace a náklady, jejichž vynaložení příjemce  

dotace neprokáže řádnými účetními doklady zaúčtovanými v souladu s účetními předpisy. Další 

uznatelné a neuznatelné výdaje jsou specifikovány v pravidlech pro poskytování dotací 

z příslušného programu podpory či rezervy rady, primátora či náměstků (jsou-li z nich 

poskytovány), případně v podmínkách dotačního programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace;  

v případě dotací poskytovaných přímo z rozpočtu města jsou další uznatelné a neuznatelné 

náklady přímo definovány ve smlouvě o poskytnutí dotace.  

 

6. V případě, že dotace nebyla plně využita, zašle příjemce dotace nevyužité prostředky na účet 

města a rovněž avízo o vratce dotace, ve kterém bude uvedeno: 

Vratka dotace z programu………………………………………….., částka ve výši Kč …………, byla zaslána na 

účet……………………………../0100, dne…………………. Dále bude avízo obsahovat název projektu, akce 

či činnosti, na kterou byla dotace poskytnuta, číslo smlouvy o jejím poskytnutí, název příjemce 

dotace, jméno statutárního zástupce a datum.  

Avízo o vratce se zasílá v elektronické podobě na adresu: dotacemmp@mmp.cz.  

 

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

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní 

řád), ve znění pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace 

poskytována. V případě, že je kontrolou shledáno porušení rozpočtové kázně, postupuje 

poskytovatel dotace v souladu s ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

8. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 

rozpočtové kázně do rozpočtu statutárního města Pardubice.   

 

9. V případě, že se příjemce dotace dopustí závažného pochybení v rámci celého průběhu dotačního 

řízení (žádost o dotaci, řízení o poskytnutí dotace, čerpání či vyúčtování dotace), bude vyloučen 

z dotačního řízení na 1 rok.  Za závažná pochybení se považují: 
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a) porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 

b) porušení smlouvy o poskytnutí dotace – použití prostředků v rozporu s účelem projektu  

(vč. neprokázání použití prostředků na náklady projektu), na který byla dotace poskytnuta, 

pokud ani po předchozí výzvě nedojde k nápravě; 

c) uvedení vědomě nepravdivých údajů v žádosti o dotaci včetně jejích příloh, případně ve 

vyúčtování dotace včetně jeho příloh. 

 

10. V případě, že se příjemce dotace dopustí závažného pochybení při čerpání dotace dle odst. 9 

tohoto článku opakovaně (tj. alespoň dvakrát v průběhu pěti kalendářních let), bude vyloučen 

z dotačního řízení na 3 roky.  

Čl. 6  

Závěrečná ustanovení 

1. Výjimky z těchto Zásad a jakékoliv úpravy schvaluje Zastupitelstvo města Pardubic. 

 

2. Osobní údaje poskytnuté a zpracovávané v rámci dotačního řízení podléhají ochraně dle ust. čl. 6 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(GDPR). 

 

3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Pardubic. Řízení o dotacích 

zahájená před nabytím účinnosti těchto Zásad se řídí původními Zásadami pro poskytování dotací 

z rozpočtu statutárního města Pardubice (Směrnice č. 14/2018) schválenými usnesením 

Zastupitelstva města Pardubice č. Z/147/2018 dne 20.12.2018. 

 

4. Tyto Zásady nahrazují Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice 

schválené usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/147/2018 dne 20.12.2018.  

 

5. Smlouvy o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč se uveřejňují v registru smluv vedeném 

Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů (výjimkou jsou smlouvy o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč 

uzavřené s fyzickou osobou nepodnikající, které uveřejnění v registru smluv podle zákona 

nepodléhají, a které budou uveřejněny na úřední desce poskytovatele dotace). 
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                                                                                                                                   ____________________                                       

                                                                                                              primátor města                                               



 
Příloha návrhu usnesení č. 2  

 
Pravidla 

pro poskytování dotací z Programu podpory „Pardubičtí tahouni“ pro období 
2021–2023 

 
I. Úvodní ustanovení 

 
1. Poskytování dotací z Programu podpory „Pardubičtí tahouni“ (dále jen „Program“) se realizuje v 

souladu s následujícími právními normami: zákon č. 128/2000 Sb. o obcích („obecní zřízení“), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 
předpisů. Dále se poskytování těchto dotací řídí Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice a Pravidly pro poskytování dotací z Programu podpory „Pardubičtí 
tahouni“ pro období 2021–2023 (dále jen „Pravidla“).  

 
2. Celková výše Programu je limitována objemem finančních prostředků, které jsou vyčleněny ve 

schváleném rozpočtu statutárního města Pardubic. 
 
3. Pracovní skupina pro Pardubické tahouny projedná žádosti, které jsou kompletně předloženy včetně 

požadovaných příloh na zveřejněném formuláři ve stanoveném termínu a navrhne seznam akcí či 
projektů s doporučenou výší podpory vyhodnocenou dle zveřejněných kritérií a předloží svůj návrh ke 
schválení poskytnutí dotace příslušnému kompetentnímu orgánu. 

 
4. O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje na základě návrhu pracovní skupiny příslušný orgán (rada 

města či zastupitelstvo města) formou přijatého usnesení. O návrhu komise na poskytnutí dotace do 
50.000, - Kč včetně rozhoduje Rada města Pardubic, o návrhu na poskytnutí dotace ve výši nad 50.000, 
- Kč rozhoduje Zastupitelstvo města Pardubic. 

 
5. Dotace se poskytuje prostřednictvím písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 

statutárním městem Pardubice (poskytovatelem) a žadatelem (příjemcem). Smlouva o poskytnutí 
dotace nad 50 tis. Kč podléhá schválení Zastupitelstvem města Pardubic. 
V případě schválení finanční podpory akce či projektu (dále jen „projekt“) realizovaného příspěvkovou 
organizací města budou finanční prostředky poskytnuty formou navýšení provozního příspěvku 
příspěvkové organizaci. 
Pokud bude projekt, jemuž byla schválena finanční podpora, realizovat statutární město Pardubice, 
bude projekt financován řádkem v rozpočtu. 

 
6. Poskytnutí každé dotace bude posouzeno z hlediska souladu s čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování 

Evropské unie. Dle obsahu a rozsahu dotace bude vyhodnoceno, zda její poskytnutí nezakládá 
veřejnou podporu, zda bude dotace poskytnuta v režimu podpory „de minimis“ či v jiném režimu 
podpory (závazek veřejné služby, blokové výjimky, notifikace).  

 
 

II. Účel dotace 
 

1. Hlavním smyslem a účelem dotací z Programu je obecná potřeba zachování kontinuity, tradice a 
jedinečnosti nejvýznamnějších kulturních, sportovních a společenských projektů v Pardubicích. 

 



 
Podporovány budou pouze jednorázové projekty, které tvoří stěžejní pilíře městské kultury a sportu, 
napomáhají městu budovat silnou a vyhledávanou značku v národním i mezinárodním měřítku a mají 
zásadní roli v oblasti rozvoje turismu a zvyšování atraktivity našeho města pro tuzemské i zahraniční      
turisty. Současně s touto definicí projekt splňuje jednu z následujících podmínek:  

a) projekt má více jak 10letou tradici v konání v Pardubicích, 
b) projekt je duševním vlastnictvím statutárního města Pardubice – město je vlastníkem 

ochranné známky k projektu.  
 

2. Tyto projekty se statutární město Pardubice zavazuje podporovat na období tří let a podpořit jejich 
společnou propagaci pod jednotnou marketingovou kampaní. 
 

3. Cílem tohoto programu je podpořit projekty, které představují významnou součást kulturního a 
společenského života města, vykazují dlouhodobě vysokou úroveň a kvalitu a zároveň jsou v souladu 
se strategickými dokumenty města v dané oblasti (Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic, 
Koncepce cestovního ruchu).  

 
 

III. Podání žádosti 
 

1. Žadatel o dotaci podá žádost v elektronické podobě prostřednictvím aplikace „Portál občana“ (dále 
jen „Portál občana“) na zveřejněném formuláři spolu s požadovanými přílohami. Žádost o dotaci 
předložená na jiném, než elektronickém formuláři prostřednictvím Portálu občana nebude přijata a 
bude z posuzování a rozhodování o přidělení dotace automaticky vyloučena.  

 
2. Pro každý projekt bude podána samostatná žádost. 
 
3. Nesplnění všech náležitostí žádosti je důvodem k vyřazení žádosti z posuzování o zařazení do 

Programu. 
 
4. Termín podání žádostí je 25.9.2020 – 16.10.2020. 

 
 

IV. Podmínky pro poskytnutí dotace 
 

1. Podpořeny budou projekty významné, mající konstantně vysokou kvalitu, deklarující přínos pro město, 
které jsou pořádané opakovaně. 

 
2. Maximální výše dotace může činit 90 % z celkových vynaložených nákladů na projekt. 

V případě nedodržení podílu jiných zdrojů deklarovaného v žádosti je příjemce dotace povinen 
poměrnou část vrátit. 
Na projekt a veškeré jeho části (doprovodné akce atd.) může žadatel požádat o finanční podporu u 
statutárního města Pardubice pouze z jednoho zdroje, tzn. v případě poskytnutí dotace z tohoto 
Programu nemůže na žádnou další část projektu získat podporu z jiných prostředků města, jakými jsou 
např. jednotlivé programy podpory (sportu, kultury, cestovního ruchu), dotace z rezervy rady, 
primátora či náměstků. 
 

3. Dotace nebude vyplacena žadateli, který řádně ve stanoveném termínu nevyúčtoval předchozí dotaci.  
 

4. Každá žádost bude vyhodnocena dle stanovených kritérií, a to po stránce formální, věcné a obsahové. 
 
 



 
Formální a věcná správnost 

       Podání na zveřejněném formuláři. 
Úplné a správné vyplnění žádosti. 
Dodání všech požadovaných příloh. 
Projekt je v souladu s předmětem činnosti či podnikáním žadatele. 
 
Žádosti, které nesplní výše uvedené náležitosti, nebudou odborné pracovní skupině pro dotační řízení 
předloženy k hodnocení a posouzení. Této skupině bude pouze předložen na vědomí seznam 
vyřazených žádostí s důvodem vyřazení. 

 
Obsahové hodnocení 
a) Marketingový efekt (0-100 bodů) 

Význam projektu pro rozvoj kulturního, sportovního a společenského dění ve městě  
• charakteristika projektu, cíle, stručný popis, programová náplň, odůvodnění žádosti; 
• popis přínosů projektu, jako je vliv na oživení města, zapojení místních obyvatel, zvýšení 

návštěvnosti, prodloužení délky pobytu ve městě atd. Zdůvodnění, že jde o projekt, který 
vykazuje významný kulturní, sportovní a společenský aspekt, že se jedná o projekt s 
regionálním či celostátním významem a jde o projekt, který významnou měrou přispívá k 
rozvoji, kreativitě nebo vzdělávání dětí, mládeže a všech obyvatel města; 

• popis propagační kampaně, mediální plán, kde a jakým způsobem bude projekt 
propagován (TV, rozhlas, billboard, plakáty, webové stránky, letáky atd.) a v jakém 
rozsahu (místní, regionální, celostátní, mezinárodní); 

• popis cílové skupiny a její složení (rezidenti vs. návštěvníci města, děti a mládež, dospělí, 
handicapovaní apod.), předpokládaná návštěvnost 

 
b) Tradice a hodnoty (0-100 bodů) 

Zachování tradic kulturních, sportovních a společenských hodnot města  
Projekt vychází z kulturních, sportovních a společenských tradic města Pardubic a přispívá k jejich 
rozvoji a zachování, přispívá ke zprostředkování tradic a hodnot města široké veřejnosti, může mít 
vzdělávací aspekt, zvyšuje kredit Pardubic na celorepublikové úrovni, případně i v zahraničí.  
 
Jedinečnost akce ve městě 
Projekt vykazuje z hlediska města jedinečnost ve svém oboru. 
 

c) Informace o žadateli a projektu (0-100 bodů) 
Reálný, odpovídající a transparentní rozpočet nebo kalkulace nákladů  
Rozpočet (kalkulace nákladů) je konkrétní a srozumitelný, struktura nákladů odpovídá 
stanoveným podmínkám, je transparentní, účelný a hospodárný.  
   
Zajištění vícezdrojového financování  
Žadatel má zajištěno financování z jiných zdrojů.   
Bodování dle % podílu financování projektu ze zdrojů města: 
Požadovaná dotace 100 % - 75 %   
Požadovaná dotace 74 % - 50 %  
Požadovaná dotace 49 % - 25 %  
Požadovaná dotace 24 % a méně 
 
Přiměřenost požadované výše dotace a účelnost využití  
Požadovaná výše dotace je přiměřená jeho rozsahu, kvalitě a přínosu pro kulturní, společenské 
nebo sportovní dění ve městě, výše požadavku je způsobilá zajistit optimální míru dosažení 
stanoveného cíle projektu.  



 
Zkušenost žadatele 
Žadatel má zkušenosti s řízením a realizováním obdobných projektů. Žadatel realizoval projekt 
v odpovídající kvalitě v předchozím období a řádně plnil podmínky dotací, pokud byl příjemcem 
v předchozím období. 

 
Bodové hodnocení míry naplnění hodnotících kritérií pro bodové rozpětí 0–100 bodů: 
0-24  – nesplňuje,  
25-49 – splňuje velmi málo,  
50-74 – splňuje částečně,  
75-100 – splňuje dobře 
 
Minimální počet dosažených bodů pro podporu žádosti je 75 (průměr jednotlivých hodnocených 
kategorií).  
  

 
V. Uznatelné a neuznatelné náklady 

 
1. Uznatelné náklady jsou pouze výdaje, které přímo souvisí s podpořeným projektem a bez jejichž 

vynaložení by podporovaný projekt nemohl být realizován, s výjimkou výdajů uvedených v odst. 2 
tohoto článku Pravidel. 

2. Neuznatelné náklady jsou výdaje na: 
• rauty, pohoštění, stravování, finanční odměny a peněžní dary; 
• nákup aparatury, zařízení, přístrojů; 
• investiční výdaje; 
• pořizování vlastních audio a video nosičů určených k prezentaci a prodeji nebo 

obdobnou ediční činnost; 
• leasing, úvěry a půjčky, pojištění majetku; 
• telefonní služby; 
• vedení účetnictví, bankovní poplatky, správní a soudní poplatky, úhrady penále, srážek a dalších 

finančních postihů; 
• DPH (pokud je příjemce dotace plátce DPH); 
• položky uhrazené formou vzájemného zápočtu; 

 
 

VI. Všeobecné podmínky 
 

1. Dotace může být poskytnuta, pokud žadatel předloží projekt pro rozpočtové období, základní rozvahu 
pro finanční krytí, předpokládaný zdroj a výši příjmů, způsob využití příjmů, organizační zajištění 
projektu s předpokládanou výší vstupného. Rozpočet uvedený v žádosti bude výchozí při schvalování 
dotace. Žadatel, kterému bude dotace navržena v jiné výši, než o kterou žádal, dodá na základě výzvy 
upravený rozpočet na daný projekt, a to dle návrhu výše dotace. Rozpočet, resp. upravený rozpočet 
bude součástí smlouvy o poskytnutí dotace a položky v něm uvedené jsou závazné pro konečné 
vyúčtování. V případě nedodržení rozpočtu je příjemce dotace povinen vrátit odpovídající část dotace 
poskytovateli. 

 
2. Pracovní skupina pro Pardubické tahouny posoudí individuálně každou žádost o dotaci a v případě 

potřeby si může vyžádat další doklady či osobní účast zástupce žadatele na jednání pracovní skupiny. 
 

3. Příjemce dotace se zavazuje: 
a) použít poskytnutou částku pouze na činnosti, které jsou předmětem předložené žádosti, 



 
b) v konkrétních případech předložit na požádání věrohodné údaje o objemu poskytovaných služeb 

a o celkovém pracovním výkonu, 
c) nést odpovědnost za to, že poskytnuté prostředky budou použity pouze ke sjednanému účelu, 
d) zajistit vhodnou formou, že údaje, které použil v žádosti jako argument významnosti a účinnosti 

projektu, budou v rámci projektu ověřeny (ověření počtu a složení návštěvníků, přehled 
mediálních zásahů, spokojenost návštěvníků atp.), 

e) umožnit členům pracovní skupiny pro Pardubické tahouny a osobám pověřeným Magistrátem 
města Pardubic provést kontrolu pravdivosti a úplnosti údajů uvedených v žádosti a seznámit se 
s realizací činnosti, související s poskytnutou podporou a poskytnout součinnost při provádění 
finanční kontroly, 

f) neprodleně oznámit poskytovateli změnu stanov, bankovního spojení, statutárního zástupce a 
jiné změny (např. změna v projektu), které mohou ovlivnit náplň aktivit a způsob finančního 
hospodaření, 

g) předložit poskytovateli dotace vyúčtování nákladů a příjmů projektu a závěrečnou zprávu, která 
projekt zhodnotí z hlediska parametrů, které žadatel uvedl v žádosti jako kritéria pro hodnocení 
projektu, 

h) propagovat aktivně a viditelně statutární město Pardubice a spolupracovat na vzájemné intenzivní 
a smysluplné provázanosti svých projektů s dalšími projekty zařazenými do Programu podpory 
„Pardubičtí tahouni“ a nabídkou volnočasových aktivit města. Při propagaci a realizaci projektu 
příjemce dotace zveřejní důstojným a viditelným způsobem, že projekt byl podpořen statutárním 
městem Pardubice; za tímto účelem bude používat aktuální logo města, které bude zasláno 
příjemci dotace na vyžádání na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti; propagační materiály 
k projektu je příjemce dotace povinen viditelně označit logem Programu podpory „Pardubičtí 
tahouni“, a to v souladu s logomanuálem. 
Jakékoliv použití loga statutárního města Pardubic a loga Pardubičtí tahouni musí být schváleno 
Kanceláří primátora, úsekem vnějších vztahů Magistrátu města Pardubic. Náhledy použití loga 
bude příjemce dotace zasílat ke schválení na e-mailovou adresu propagace@mmp.cz; 

i) řídit dalšími ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. 
 

4. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 
 
Při vylepování reklamy, plakátů, letáků a jiných oznámení v souvislosti s propagací a realizací projektu 
nebudou tolerovány tzv. černé výlepy. Zjištění těchto aktivit bude negativně zohledněno při posuzování 
žádosti o poskytnutí dotace na další období. 
 
 

VII. Vyúčtování dotace 
 

1. Příjemce má povinnost vést získanou podporu ve svém účetnictví odděleně tak, aby z něj bylo možno 
zjistit údaje o použití dotace. 

 
2. Dotace musí být využita na náklady vzniklé a uhrazené v témže roce, ve kterém byla dotace poskytnuta. 

U těchto tříletých dotací bude vyúčtování předloženo za každý rok zvlášť. 
 

3. Příjemce je povinen předložit poskytovateli závěrečné vyhodnocení a vyúčtování projektu včetně kopií 
prvotních účetních dokladů nejpozději do data, které je uvedeno ve smlouvě. 
Pokud bude dotace použita k jiným účelům, než je předmětem smlouvy, vrátí příjemce příslušnou 
finanční částku bez odkladu na účet poskytovatele. Při zjištění vážných nedostatků se vystavuje 
příjemce riziku vyřazení žádosti o dotaci z výběrového řízení v příštím období. 
 



 
4. Nevyčerpané prostředky na projekt, který byl realizován úsporněji nebo se neuskutečnil vůbec, je 

nutné vrátit nejpozději do konce daného kalendářního roku na účet města č. 326561/0100 se 
shodným variabilním symbolem, s jakým byla příjemci dotace zaslána. 

 
5. V případě, že vyúčtování nebude doloženo v řádném termínu stanoveném ve smlouvě o poskytnutí 

dotace, bude dále postupováno dle smlouvy o poskytnutí dotace a zákona č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
6. Pracovní skupina si vyhrazuje právo vyhodnotit podporovaný projekt a v případě neúčelně 

vynaložených prostředků navrhnout požadavek k vrácení dotace, či její části. 
 
 

VIII. Závěrečná ustanovení 
 

Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na internetových stránkách města Pardubic bez zbytečného 
odkladu po zveřejnění usnesení přijatého příslušným orgánem města.  
 
 
 

Tato pravidla byla schválena usnesením Zastupitelstva města Pardubic č………. 



 
Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 

 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D6131/…………/20 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

SEMIRAMIS z.ú. 
 sídlo: Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, 
 IČO: 70845387 
 bankovní spojení: 166699448/0300, 
 zastoupené: Bc. Miroslavem Zavadilem, DiS., statutárním zástupcem  
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

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

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

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením č. Z/147/2018 
(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 



 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu prevence kriminality a zvyšování 

bezpečnosti pro rok 2020 ve výši 259 000,00 Kč (slovy: Dvěstěpadesátdevěttisíckorunčeských) na 
realizaci projektu „Program dlouhodobé primární prevence rizikového chování na základních školách 
v Pardubicích“ (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 30.06.2021.  
 

 
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 Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 07.07.2020 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 68250/2020,  

e) vyúčtování dotace bude doloženo na položky stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy jako Příloha č. 1, 

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

g) předložit poskytovateli nejpozději do 30.06.2021 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 

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

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

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

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  



 

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce, 
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a 
nahlížet do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

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

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 30.06.2021. 
 
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 30.06.2021. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30.06.2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

 
VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 

 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků. 

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

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

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

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

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

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

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



 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 
která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, 
jejíž statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace. 

4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 

 
IX. Důsledky porušení povinností příjemce 

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

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

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

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

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

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

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

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

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

 
5. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté 
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále 
ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové 



 

kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky 
zadržených prostředků. 

 
6. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 

poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše 
však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně 
použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

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

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

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

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

89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy.  

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 
 

 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 



 

V Pardubicích dne:  
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Bc. Miroslav Zavadil, DiS. 
           
 
 
        
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/             /2020 ze dne 24.09.2020  

oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                       ROZPOČET  

Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti  
Dotační titul: Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti  
Žadatel SEMIRAMIS z.ú. 

Název projektu 

Program dlouhodobé primární prevence 
rizikového chování na základních školách v 

Pardubicích 

Rozpočet projektu na období 1.9.2020 - 31.7.2021 
Věnujte, prosím, sestavení Rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno Vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci C. 
   
U čísel vyplňujte pouze oranžová pole, ostatní se dopočítá automaticky! 

Nákladová položka Celkové náklady na 
projekt na rok 2020 

Požadovaná dotace 
ze statutárního města 

Pardubice 

1. Provozní náklady celkem 113 000,00 26 000,00 

1.1 Materiálové náklady celkem 35 000,00 10 000,00 

kancelářské a výtvarné potřeby pro výkon preventivních aktivit 20 000,00 10 000,00 

      

       Vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč vypište slovně: 15 000,00 0,00 

1.2 Nemateriálové náklady celkem 78 000,00 16 000,00 

     1.2.1 energie 12 000,00 4 000,00 

     1.2.2 opravy a udržování 0,00 0,00 

     1.2.3 cestovné 0,00 0,00 

     1.2.4 ostatní služby 66 000,00 12 000,00 

                právní a ekonomické služby 20 000,00 6 000,00 

                nájemné 24 000,00 6 000,00 

               supervize, poštovné, náklady na Správu 22 000,00 0,00 

                pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč vypište slovně: 0,00 0,00 

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 0,00 0,00 

  0,00 0,00 

  0,00 0,00 

2. Osobní náklady celkem 339 200,00 233 000,00 

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 452 200,00 259 000,00 

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek   
[2] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek   

 



Příloha návrhu usnesení č. 001 

 

Statutární město Pardubice   

 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N A 
 
 

 

Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále v souladu s ustanovením  

§ 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a na 

základě usnesení č. Z/……/2020 ze dne 24. 9. 2020   

 

 
vydává zřizovací listinu 

 
 

Základní školy Montessori Pardubice, příspěvkové organizace 
 

 

v tomto znění:   
 

 

 
Čl. I. 

Zřizovatel 
 

Úplný název zřizovatele:   Statutární město Pardubice 

Sídlo:                               Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 

Identifikační číslo (IČ):     00274046 

Okres:                                           Pardubice 

 

 

 

 

 

Čl. II. 
Základní údaje o organizaci 

 
Název organizace: Základní škola Montessori Pardubice, příspěvková organizace 
Zřízena ke dni: 01. 01. 2021 na dobu neurčitou 

Sídlo:                                      Erno Košťála 870, Studánka, 530 12 Pardubice 

 

 

Identifikační číslo (IČO):    

Právní forma:           příspěvková organizace 
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Čl. III 
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 

 

1. Příspěvková organizace (dále jen „organizace“) byla zřízena za účelem poskytování základního 

vzdělávání a školských služeb a vykonává činnost:   základní školy, 

           školní družiny. 

 

2. Činnost základní školy je vymezena v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen 

„školský zákon“). 

 

3. Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům základních škol. 

4. Vedle hlavního účelu a předmětu činnosti může organizace vykonávat doplňkovou činnost, která 

je blíže specifikována v čl. VII. 

 

 

Čl. IV 
Statutární orgán a způsob,  

jakým vystupuje jménem organizace, školská rada 
 

1. Statutárním orgánem organizace je ředitel školy (dále jen „ředitel“), jmenovaný do funkce 

zřizovatelem na základě zřizovatelem vyhlášeného konkurzního řízení. Zaměstnavatelem ředitele 

je příspěvková organizace. Odvolání ředitele je v kompetenci zřizovatele. Ředitel určí svého 

zástupce, který ho v plném rozsahu práv a povinností zastupuje v době jeho nepřítomnosti. 

V případě odvolání, rezignace, dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo úmrtí ředitele může 

zřizovatel jmenovat zástupce ředitele statutárním orgánem, který v plném rozsahu práv a 

povinností zastupuje organizaci, a to do doby jmenování nového ředitele či návratu ředitele 

z dlouhodobé pracovní neschopnosti. 

2. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace, jedná ve všech věcech jménem organizace, plně 

odpovídá za její činnost a rozvoj a plní další úkoly vyplývající z obecně závazných právních 

předpisů. 

3. Práva a povinnosti ředitele (statutárního orgánu) jsou vymezeny ustanoveními § 164 a 165 

školského zákona. 

4. Ředitel vede dokumentaci školy dle ustanovení § 28 školského zákona a vydává směrnice  

dle provozních potřeb v souladu s platnou legislativou a v souladu s právními předpisy zřizovatele 

a jeho určenými interními předpisy, s nimiž je ředitel povinen se seznámit. 

5. Ředitel má všechna práva a povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze zákoníku práce. 

6. Při základní škole se podle ustanovení § 167 školského zákona zřizuje školská rada. Činnost 

školské rady je vymezena ustanovením § 168 školského zákona. 

 

 
Čl. V 

Vymezení majetku a rozsah práv a povinností 
organizace ve vztahu k majetku 

 

1. Organizaci se svěřuje k hospodaření movitý majetek (dále jen „svěřený majetek“) ve vlastnictví 

zřizovatele.  
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2. Veškerý majetek včetně finančních a věcných darů, který organizace nabyla  

a nabývá svou činností hlavní nebo doplňkovou, nabývá do vlastnictví zřizovatele, s výjimkou 

majetku uvedeného v odst. 3 tohoto článku. 

3. Majetek získaný na základě smluvního vztahu, ve kterém si poskytovatel vymíní, že vlastníkem 

poskytnutého majetku se stane pouze organizace (např. nadační příspěvek, dotace EU,…), nabývá 

organizace do svého vlastnictví. 

4. Majetek nabytý podle odst. 2 tohoto článku svěřuje zřizovatel organizaci k hospodaření. 

5. Organizace dále užívá nemovitý majetek zřizovatele na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce na 

dobu a za podmínek v této smlouvě vymezených. Případné změny předmětu výpůjčky budou 

řešeny dodatkem smlouvy o výpůjčce. 

6.   Organizace má ke svěřenému majetku následující práva a povinnosti: 

6.1 Organizace je povinna zabezpečit jeho plné, efektivní a ekonomicky účelné využití. 

6.2 O svěřený majetek je organizace povinna pečovat s péčí řádného hospodáře, v souladu  

s platnými zákonnými normami, tj. chránit jej před zničením, poškozením, odcizením nebo 

zneužitím a před neoprávněnými zásahy. Dále je povinna jej svým nákladem udržovat  

v provozuschopném stavu a za tímto účelem provádět jeho veškerou údržbu a opravy, revize 

a technické prohlídky. Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku 

či vzniku nebezpečí ohrožujícího zdraví zaměstnanců a třetích osob, je organizace povinna 

provést okamžitě s tím, že tyto neprodleně (nejpozději do 3 dnů) nahlásí věcně příslušnému 

odboru zřizovatele včetně doložení protokolu o havárii či havarijním stavu majetku. 

6.3 Pořízení movitého majetku nad 100 tis. Kč (bez DPH) podléhá předchozímu písemnému 

souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.4 Pořízení dopravního prostředku v jakékoliv hodnotě podléhá předchozímu písemnému 

souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.5 Při pořizování movitého majetku: 

 s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

na dodávky, popř. služby dle § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, je organizace povinna v rámci zadání dodržet zásady postupu 

zadavatele uvedené v § 6 v návaznosti na ustanovení § 31 výše uvedeného zákona. 

Konečný výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu v limitu nad 500 tis. 

Kč bez DPH musí být uskutečněn za účasti zástupce věcně příslušného odboru 

zřizovatele; 

 s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání podlimitní veřejné zakázky dle § 26 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je organizace 

povinna zadat veřejné zakázky v zadávacím řízení v souladu s výše uvedeným zákonem. 

Členem hodnotící komise musí být vždy zástupce věcně příslušného odboru zřizovatele; 

 s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání nadlimitní veřejné zakázky dle § 25 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je organizace 

povinna zadat veřejné zakázky v zadávacím řízení v souladu s výše uvedeným zákonem, a 

to pouze v součinnosti a s předchozím písemným souhlasem věcně příslušného odboru 

zřizovatele.  

6.6 O svěřeném majetku je organizace povinna vést operativní a účetní evidenci    

a odepisovat jej v souladu s odpisovým plánem, schváleným zřizovatelem a dále v souladu 

s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a provádět jeho 

pravidelnou inventarizaci vždy 1 x ročně k 31. 12. běžného roku. 

6.7 Pro hospodaření s majetkem zpracuje ředitel organizace směrnice, které je povinen 

v souladu s platnou legislativou aktualizovat. 
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6.8 Organizace je povinna uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného 

obohacení. 

6.9       Bez předchozího písemného souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele může 

organizace vyřazovat, likvidovat, směnit, pronajmout, poskytnout jako výpůjčku nebo 

prodat svěřený movitý majetek bez ohledu na datum jeho pořízení v pořizovací ceně  

do 5 000,00 Kč (včetně DPH) a dále majetek starší 7 let v pořizovací ceně od 5 000,01 Kč do 

40 000,00 Kč (včetně DPH). Toto neplatí u svěřeného movitého majetku, který byl pořízen 

z dotačních prostředků a neuplynula u něj doba udržitelnosti dotačního projektu. 

V takovém případě je k uvedenému nakládání s majetkem zapotřebí předchozí písemný 

souhlas věcně příslušného odboru zřizovatele. 

    O vyřazení, likvidaci, směně, pronájmu, poskytnutí výpůjčky nebo prodeji svěřeného 

majetku vedeného v účetní evidenci pořídí organizace protokol podepsaný všemi členy 

inventarizační komise jmenované ředitelem a uloží jej pro vlastní potřebu.  

6.10 Organizace je povinna pojistit svěřený movitý majetek. 

 

 
Čl. VI 

Finanční hospodaření organizace 
 

1. Hospodaření a finanční vztahy organizace se řídí obecně závaznými právními předpisy, a to 

zejména ustanovením § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále i 

pokyny zřizovatele. 

 

2. Organizace vede podvojné účetnictví řádně a průkazně v souladu s ustanovením zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a dle příslušných právních předpisů. O hlavní  

a doplňkové činnosti účtuje odděleně. 

 

3. Organizace je povinna vést vnitřní kontrolní systém ve smyslu příslušných ustanovení zákona  

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 

finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.   

 

 

 

 

Čl. VII 
Doplňková činnost 

 
1. Doplňkovou činnost organizace zřizovatel povoluje k lepšímu využití všech hospodářských 

možností a odbornosti zaměstnanců v následujících možných okruzích:  

• pronájem nemovitého majetku v souladu s ustanovením smlouvy o výpůjčce, 

• pronájem reklamních ploch v souladu s ustanovením § 32 školského zákona a 

s ohlašovací povinností zřizovateli, 

• vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, 

• služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, 

• činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 

• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, 
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• hostinská činnost, 

• velkoobchod a maloobchod, 

• pronájem a půjčování věcí movitých, 

• poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, 

• reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, 

• provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních 

produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, 

• provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 

• ubytovací služby. 

2. Základní podmínky pro provozování doplňkové činnosti: 

 

2.1 Ceny v doplňkové činnosti kalkulovat tak, aby činnost nebyla ztrátová. V případě ztráty 

vykázané k 31. 12. běžného roku, musí být její další činnost písemně schválena věcně 

příslušným odborem zřizovatele. 

 

2.2 Realizace doplňkové činnosti je předmětem daně z příjmů právnických osob.  

Pro provozování doplňkové činnosti vydá ředitel školy vnitřní směrnici, kterou je povinen 

v souladu s platnou legislativou aktualizovat.  

 

2.3 Doplňková činnost nesmí být provozována způsobem, který by omezoval hlavní činnost 

organizace nebo ohrožoval její kvalitu, rozsah a dostupnost. 

 
 
 

 
Čl. VIII 

Ostatní práva a povinnosti 
 

1. Organizace je povinna řídit se platnou legislativou a určenými interními předpisy zřizovatele. 

 

2. Organizace je povinna kdykoliv na vyžádání umožnit zřizovateli pro potřeby kontroly volný 

přístup ke svěřenému majetku, k veškeré korespondenci týkající se činnosti organizace, účetní 

 a majetkové evidenci, vnitřním předpisům a směrnicím, výpisům z bankovních účtů apod., pokud 

to není v rozporu se speciální právní úpravou. 

 

 

 

 

Čl. IX 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato zřizovací listina nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Pardubic. Účinná je  

od 1. 1. 2021. 

 

2. Úkoly zřizovatele podle zvláštních zákonů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města, plní rada 

města podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v 

platném znění. 
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3. Na základě schválení této zřizovací listiny se zřizovatel zavazuje neprodleně oznámit tuto 

skutečnost v Ústředním věstníku České republiky dle obecně platných předpisů a podat návrh na 

zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do veřejného rejstříku. 

 

4.   Organizace se touto zřizovací listinou zřizuje ke dni 01.01.2021 na základě usnesení Zastupitelstva    

města Pardubic č. Z/……./2020 ze dne 24.09.2020. Organizace je zřízena na dobu neurčitou.  

 

  

 

 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

 

 

 

Ing. Martin Charvát 

primátor města 
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Statutární město Pardubice 
 

 
 
 

 
 
 

Dodatek č. 4 ke zřizovací listině 
 
 
Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,                 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění a § 8 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dále usnesením č. 
Z/…/2020 ze dne 29. 4. 2020 schvaluje tento 
  

 
dodatek č. 4 ke Zřizovací listině  

 
 

příspěvkové organizace  
 

Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 
 

schválené dne 27. 10. 2009 ve znění dodatků č. 1,2 a 3 
(dále také jen „Zřizovací listina“) 

 
 

v tomto znění: 
 

 
 

Čl. I 
 

1. V článku IV Zřizovací listiny (Statutární orgán a způsob, jakým vystupuje jménem organizace) se v odst. 4 
na konci vkládá text „a jeho určenými interními předpisy, s nimiž je ředitel povinen se seznámit“ 
 
2. Článek V Zřizovací listiny (Vymezení majetku a rozsah práv a povinností organizace ve vztahu k majetku)  
odst. 6 zní nově takto: 
  
 
„6. Organizace má ke svěřenému majetku následující práva a povinnosti: 

6.1 Organizace je povinna zabezpečit jeho plné, efektivní a ekonomicky účelné využití. 

6.2 O svěřený majetek je organizace povinna pečovat s péčí řádného hospodáře, v souladu  
s platnými zákonnými normami, tj. chránit jej před zničením, poškozením, odcizením nebo 
zneužitím a před neoprávněnými zásahy. Dále je povinna jej svým nákladem udržovat  
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v provozuschopném stavu a za tímto účelem provádět jeho veškerou údržbu a opravy, revize  
a technické prohlídky. Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku či 
vzniku nebezpečí ohrožujícího zdraví zaměstnanců a třetích osob, je organizace povinna provést 
okamžitě s tím, že tyto neprodleně (nejpozději do 3 dnů) nahlásí věcně příslušnému odboru 
zřizovatele včetně doložení protokolu o havárii či havarijním stavu majetku. 

6.3 Pořízení movitého majetku nad 100 tis. Kč (bez DPH) podléhá předchozímu písemnému souhlasu 
věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.4 Pořízení dopravního prostředku v jakékoliv hodnotě podléhá předchozímu písemnému souhlasu 
věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.5 Pořízení movitého SW a HW majetku v jakékoliv hodnotě vyjma spotřebního materiálu, jako 
jsou např. tonery, klávesnice, myši, USB disky, kabely a redukce, podléhá předchozímu 
písemnému souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele.  

6.6 Při pořizování movitého majetku:  

• s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky, popř. služby dle § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, je organizace povinna v rámci zadání dodržet zásady postupu 
zadavatele uvedené v § 6 v návaznosti na ustanovení § 31 výše uvedeného zákona.  
Konečný výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu v limitu nad 500 tis. 
Kč bez DPH musí být uskutečněn za účasti zástupce věcně příslušného odboru zřizovatele; 

• s předpokládanou hodnotou v limitu pro  zadání podlimitní veřejné zakázky dle § 26 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je organizace 
povinna zadat veřejné zakázky v zadávacím řízení v souladu s výše uvedeným zákonem. 
Členem hodnotící komise musí být vždy zástupce věcně příslušného odboru zřizovatele;  

• s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání nadlimitní veřejné zakázky dle § 25 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je organizace 
povinna zadat veřejné zakázky v zadávacím řízení v souladu s výše uvedeným zákonem, 
a to pouze se součinností a s předchozím písemným souhlasem věcně příslušného odboru 
zřizovatele; 

6.7 O svěřeném majetku je organizace povinna vést operativní a účetní evidenci    
a odepisovat jej v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem a dále v souladu 
s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a provádět jeho pravidelnou 
inventarizaci vždy 1 x ročně k 31. 12. běžného roku. 

6.8 Pro hospodaření s majetkem zpracuje ředitel organizace směrnice, které je povinen v souladu 
s platnou legislativou aktualizovat. 

6.9 Organizace je povinna uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného 
obohacení. 

6.10 Bez předchozího písemného souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele může organizace 
vyřazovat, likvidovat, směnit, pronajmout, poskytnout jako výpůjčku nebo prodat svěřený movitý 
majetek bez ohledu na datum jeho pořízení v pořizovací ceně  
do 5 000,00 Kč (včetně DPH) a dále majetek starší 7 let v pořizovací ceně od 5 000,01 Kč do 
40 000,00 Kč (včetně DPH). Toto neplatí u svěřeného movitého majetku, který byl pořízen 
z dotačních prostředků a neuplynula u něj doba udržitelnosti projektu. V takovém případě je 
k uvedenému nakládání s majetkem zapotřebí předchozí písemný souhlas věcně příslušného 
odboru zřizovatele. 
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O vyřazení, likvidaci, směně, pronájmu, poskytnutí výpůjčky nebo prodeji svěřeného majetku 
vedeného v účetní evidenci pořídí organizace protokol podepsaný všemi členy inventarizační 
komise jmenované ředitelem a uloží jej pro vlastní potřebu.  

6.11 Organizace je povinna pojistit svěřený movitý majetek.“ 

 

3. V článku VI Zřizovací listiny (Finanční hospodaření organizace) se v odst. 2 nahrazuje text „vede oddělené 
účetnictví“ textem „účtuje odděleně“. 

 

4. V článku VI Zřizovací listiny (Finanční hospodaření organizace) se odst. 3 za text „o finanční kontrole“ 
vkládá text „ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)“. 

 

5. V článku VII Zřizovací listiny (Doplňková činnost) se v odst. 2 v bodě 2.2 text „a předkládat na vědomí 
věcně příslušnému odboru zřizovatele“ zrušuje. 

 

6. V článku IX Zřizovací listiny (Závěrečná ustanovení) se v odst. 3 nahrazuje číslovka „8“ číslovkou „10“.  

 

7. V článku IX Zřizovací listiny (Závěrečná ustanovení) se v odst. 5 text „touto zřizovací listinou“ zrušuje. 

 

Čl. II 

1. Ostatní ujednání zřizovací listiny, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 4, zůstávají beze změny  
a v platnosti. Tento dodatek č. 4 ke zřizovací listině nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem 
města Pardubic. Účinný je od 1. 10. 2020. 

 
2. Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 

Pardubice, Josefa Ressla 2258, schválené dne 27. 10. 2009 ve znění dodatků 1, 2 a 3.  
 

 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

 

 

Ing. Martin Charvát 
primátor města  
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Statutární město Pardubice 
 

 
 
 

 
 

  
Dodatek č. 4 ke zřizovací listině 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,                 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění a § 8 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dále usnesením č. 
Z/…/2020 ze dne 29. 4. 2020 schvaluje tento 
  

 
dodatek č. 4 ke Zřizovací listině  

 
 

příspěvkové organizace  
 

Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590 
schválené dne 27. 10. 2009 ve znění dodatků č. 1,2 a 3 

(dále také jen „Zřizovací listina“) 
 
 

v tomto znění: 
 

 
 

Čl. I 
 

1. V článku IV Zřizovací listiny (Statutární orgán a způsob, jakým vystupuje jménem organizace) se v odst. 4 
na konci vkládá text „a jeho určenými interními předpisy, s nimiž je ředitel povinen se seznámit“ 
 
2. Článek V Zřizovací listiny (Vymezení majetku a rozsah práv a povinností organizace ve vztahu k majetku)  
odst. 6 zní nově takto: 
  
 
„6. Organizace má ke svěřenému majetku následující práva a povinnosti: 

6.1 Organizace je povinna zabezpečit jeho plné, efektivní a ekonomicky účelné využití. 

6.2 O svěřený majetek je organizace povinna pečovat s péčí řádného hospodáře, v souladu  
s platnými zákonnými normami, tj. chránit jej před zničením, poškozením, odcizením nebo 
zneužitím a před neoprávněnými zásahy. Dále je povinna jej svým nákladem udržovat  
v provozuschopném stavu a za tímto účelem provádět jeho veškerou údržbu a opravy, revize  
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a technické prohlídky. Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku či 
vzniku nebezpečí ohrožujícího zdraví zaměstnanců a třetích osob, je organizace povinna provést 
okamžitě s tím, že tyto neprodleně (nejpozději do 3 dnů) nahlásí věcně příslušnému odboru 
zřizovatele včetně doložení protokolu o havárii či havarijním stavu majetku. 

6.3 Pořízení movitého majetku nad 100 tis. Kč (bez DPH) podléhá předchozímu písemnému souhlasu 
věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.4 Pořízení dopravního prostředku v jakékoliv hodnotě podléhá předchozímu písemnému souhlasu 
věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.5 Pořízení movitého SW a HW majetku v jakékoliv hodnotě vyjma spotřebního materiálu, jako 
jsou např. tonery, klávesnice, myši, USB disky, kabely a redukce, podléhá předchozímu 
písemnému souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele.  

6.6 Při pořizování movitého majetku:  

• s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky, popř. služby dle § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, je organizace povinna v rámci zadání dodržet zásady postupu 
zadavatele uvedené v § 6 v návaznosti na ustanovení § 31 výše uvedeného zákona.  
Konečný výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu v limitu nad 500 tis. 
Kč bez DPH musí být uskutečněn za účasti zástupce věcně příslušného odboru zřizovatele; 

• s předpokládanou hodnotou v limitu pro  zadání podlimitní veřejné zakázky dle § 26 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je organizace 
povinna zadat veřejné zakázky v zadávacím řízení v souladu s výše uvedeným zákonem. 
Členem hodnotící komise musí být vždy zástupce věcně příslušného odboru zřizovatele;  

• s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání nadlimitní veřejné zakázky dle § 25 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je organizace 
povinna zadat veřejné zakázky v zadávacím řízení v souladu s výše uvedeným zákonem, 
a to pouze se součinností a s předchozím písemným souhlasem věcně příslušného odboru 
zřizovatele; 

6.7 O svěřeném majetku je organizace povinna vést operativní a účetní evidenci    
a odepisovat jej v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem a dále v souladu 
s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a provádět jeho pravidelnou 
inventarizaci vždy 1 x ročně k 31. 12. běžného roku. 

6.8 Pro hospodaření s majetkem zpracuje ředitel organizace směrnice, které je povinen v souladu 
s platnou legislativou aktualizovat. 

6.9 Organizace je povinna uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného 
obohacení. 

6.10 Bez předchozího písemného souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele může organizace 
vyřazovat, likvidovat, směnit, pronajmout, poskytnout jako výpůjčku nebo prodat svěřený movitý 
majetek bez ohledu na datum jeho pořízení v pořizovací ceně  
do 5 000,00 Kč (včetně DPH) a dále majetek starší 7 let v pořizovací ceně od 5 000,01 Kč do 
40 000,00 Kč (včetně DPH). Toto neplatí u svěřeného movitého majetku, který byl pořízen 
z dotačních prostředků a neuplynula u něj doba udržitelnosti projektu. V takovém případě je 
k uvedenému nakládání s majetkem zapotřebí předchozí písemný souhlas věcně příslušného 
odboru zřizovatele. 



[Sem zadejte text.] 
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O vyřazení, likvidaci, směně, pronájmu, poskytnutí výpůjčky nebo prodeji svěřeného majetku 
vedeného v účetní evidenci pořídí organizace protokol podepsaný všemi členy inventarizační 
komise jmenované ředitelem a uloží jej pro vlastní potřebu.  

6.11 Organizace je povinna pojistit svěřený movitý majetek.“ 

 

3. V článku VI Zřizovací listiny (Finanční hospodaření organizace) se v odst. 2 nahrazuje text „vede oddělené 
účetnictví“ textem „účtuje odděleně“. 

 

4. V článku VI Zřizovací listiny (Finanční hospodaření organizace) se odst. 3 za text „o finanční kontrole“ 
vkládá text „ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)“. 

 

5. V článku VII Zřizovací listiny (Doplňková činnost) se v odst. 2 v bodě 2.2 text „a předkládat na vědomí 
věcně příslušnému odboru zřizovatele“ zrušuje. 

 

6. V článku IX Zřizovací listiny (Závěrečná ustanovení) se v odst. 3 nahrazuje číslovka „8“ číslovkou „10“.  

 

7. V článku IX Zřizovací listiny (Závěrečná ustanovení) se v odst. 5 text „touto zřizovací listinou“ zrušuje. 

 

Čl. II 

1. Ostatní ujednání zřizovací listiny, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 4, zůstávají beze změny  
a v platnosti. Tento dodatek č. 4 ke zřizovací listině nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem 
města Pardubic. Účinný je od 1. 10. 2020. 

 
2. Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 

Pardubice, Benešovo náměstí 590, schválené dne 27. 10. 2009 ve znění dodatků 1, 2 a 3.  
 

 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

 

 

Ing. Martin Charvát 
primátor města  
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Statutární město Pardubice 
 

 
 
 

 
 
 

Dodatek č. 4 ke zřizovací listině 
 
 
Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,                 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění a § 8 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dále usnesením č. 
Z/…/2020 ze dne 24. 9. 2020 schvaluje tento 
  

 
dodatek č. 4 ke Zřizovací listině  

 
 

příspěvkové organizace  
 

Základní škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870 
 

schválené dne 27. 10. 2009 ve znění dodatků č. 1,2 a 3 
(dále také jen „Zřizovací listina“) 

 
 

v tomto znění: 
 

 
 

Čl. I 
 

1. V článku IV Zřizovací listiny (Statutární orgán a způsob, jakým vystupuje jménem organizace) se v odst. 4 
na konci vkládá text „a jeho určenými interními předpisy, s nimiž je ředitel povinen se seznámit“. 

 
2. Článek V Zřizovací listiny (Vymezení majetku a rozsah práv a povinností organizace ve vztahu k majetku) 

odst. 6 zní nově takto: 
  

„6. Organizace má ke svěřenému majetku následující práva a povinnosti: 

6.1 Organizace je povinna zabezpečit jeho plné, efektivní a ekonomicky účelné využití. 

6.2    O svěřený majetek je organizace povinna pečovat s péčí řádného hospodáře, v souladu  
s platnými zákonnými normami, tj. chránit jej před zničením, poškozením, odcizením nebo 
zneužitím a před neoprávněnými zásahy. Dále je povinna jej svým nákladem udržovat  
v provozuschopném stavu a za tímto účelem provádět jeho veškerou údržbu a opravy, revize  



[Sem zadejte text.] 
 

Strana 2 (celkem 2)  
 

a technické prohlídky. Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku či 
vzniku nebezpečí ohrožujícího zdraví zaměstnanců a třetích osob, je organizace povinna provést 
okamžitě s tím, že tyto neprodleně (nejpozději do 3 dnů) nahlásí věcně příslušnému odboru 
zřizovatele včetně doložení protokolu o havárii či havarijním stavu majetku. 

6.3   Pořízení movitého majetku nad 100 tis. Kč (bez DPH) podléhá předchozímu písemnému souhlasu 
věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.4   Pořízení dopravního prostředku v jakékoliv hodnotě podléhá předchozímu písemnému souhlasu 
věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.5   Pořízení movitého SW a HW majetku v jakékoliv hodnotě vyjma spotřebního materiálu, jako 
jsou např. tonery, klávesnice, myši, USB disky, kabely a redukce, podléhá předchozímu 
písemnému souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele.  

6.6   Při pořizování movitého majetku:  

• s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, 
popř. služby dle § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, je organizace povinna v rámci zadání dodržet zásady postupu zadavatele uvedené v § 
6 v návaznosti na ustanovení § 31 výše uvedeného zákona.  Konečný výběr dodavatele v rámci 
veřejné zakázky malého rozsahu v limitu nad 500 tis. Kč bez DPH musí být uskutečněn za 
účasti zástupce věcně příslušného odboru zřizovatele; 

• s předpokládanou hodnotou v limitu pro  zadání podlimitní veřejné zakázky dle § 26 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je organizace povinna zadat 
veřejné zakázky v zadávacím řízení v souladu s výše uvedeným zákonem. Členem hodnotící 
komise musí být vždy zástupce věcně příslušného odboru zřizovatele;  

• s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání nadlimitní veřejné zakázky dle § 25 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je organizace povinna zadat 
veřejné zakázky v zadávacím řízení v souladu s výše uvedeným zákonem, a to pouze se 
součinností a s předchozím písemným souhlasem věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.7 O svěřeném majetku je organizace povinna vést operativní a účetní evidenci    
a odepisovat jej v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem a dále v souladu 
s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a provádět jeho 
pravidelnou inventarizaci vždy 1 x ročně k 31. 12. běžného roku. 

6.8 Pro hospodaření s majetkem zpracuje ředitel organizace směrnice, které je povinen v souladu 
s platnou legislativou aktualizovat. 

6.9 Organizace je povinna uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného 
obohacení. 

6.10 Bez předchozího písemného souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele může organizace 
vyřazovat, likvidovat, směnit, pronajmout, poskytnout jako výpůjčku nebo prodat svěřený 
movitý majetek bez ohledu na datum jeho pořízení v pořizovací ceně  
do 5 000,00 Kč (včetně DPH) a dále majetek starší 7 let v pořizovací ceně od 5 000,01 Kč do 
40 000,00 Kč (včetně DPH). Toto neplatí u svěřeného movitého majetku, který byl pořízen 
z dotačních prostředků a neuplynula u něj doba udržitelnosti projektu. V takovém případě je 
k uvedenému nakládání s majetkem zapotřebí předchozí písemný souhlas věcně příslušného 
odboru zřizovatele. 

        O vyřazení, likvidaci, směně, pronájmu, poskytnutí výpůjčky nebo prodeji svěřeného majetku 
vedeného v účetní evidenci pořídí organizace protokol podepsaný všemi členy inventarizační 
komise jmenované ředitelem a uloží jej pro vlastní potřebu.  
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6.11 Organizace je povinna pojistit svěřený movitý majetek.“ 

 
3. V článku VI Zřizovací listiny (Finanční hospodaření organizace) se v odst. 2 nahrazuje text „vede oddělené 

účetnictví“ textem „účtuje odděleně“. 
 

4. V článku VI Zřizovací listiny (Finanční hospodaření organizace) se odst. 3 za text „o finanční kontrole“ 
vkládá text „ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)“. 

 
5. V článku VII Zřizovací listiny (Doplňková činnost) se v odst. 2 v bodě 2.2 text „a předkládat na vědomí 

věcně příslušnému odboru zřizovatele“ zrušuje. 
 

6. V článku IX Zřizovací listiny (Závěrečná ustanovení) se v odst. 3 nahrazuje číslovka „8“ číslovkou „10“.  
 

7. V článku IX Zřizovací listiny (Závěrečná ustanovení) se v odst. 5 text „touto zřizovací listinou“ zrušuje. 

 

Čl. II 

1. Ostatní ujednání zřizovací listiny, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 4, zůstávají beze změny  
a v platnosti. Tento dodatek č. 4 ke zřizovací listině nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem 
města Pardubic. Účinný je od 1. 10. 2020. 

 
2. Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 

Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870, schválené dne 27. 10. 2009 ve znění dodatků 1, 2 a 3.  
 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

 

Ing. Martin Charvát 
primátor města  



 
Příloha č. 1 usnesení č. 1 
 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/00087/20 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené:  Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Pigs production s.r.o., 
 sídlo: Nad Týncem 1183/42, Doubravka, 312 00 Plzeň,  
 IČO: 29091667,  
 číslo bankovního účtu: 2100342250/2010, 
 zastoupený: Petrem Jiráskem, jednatelem společnosti, 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

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

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory cestovního 
ruchu pro rok 2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na schůzi dne 12. 12. 2019 
usnesením č. Z/1053/2019 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením 
č. Z/147/2018 (Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 
webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 
podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou 
dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto 
smlouvou.  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory cestovního ruchu ve 
výši 142.500 Kč (slovy: Stočtyřicetdvatisícpětsetkorunčeských) na projekt „Fresh festival“ (dále jen 
„projekt“). 

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

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

3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 
zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 
k takové kumulaci s jinou veřejnou podporu ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení 
povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de 
minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila 
maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména 
Nařízením Komise /EU/č. 1407/2013). 
 

5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 
účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze 
či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce 
vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2020. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 24. 1. 2020 

(zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 9395/2020), v souladu se žádostí o pokrytí dosud 
vzniklých nákladů souvisejících s přípravou projektu ze dne 6. 8. 2020 (zaevidované 
poskytovatelem pod č.j. 92980/2020) a vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu, 
který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 75 % z celkových vynaložených nákladů 
projektu, 



 

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

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 12. 2020 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

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

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

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

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu 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,  
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
p) umístit logo poskytovatele na všech propagačních materiálech příjemce k projektu, včetně 

jejich elektronické verze. Grafické návrhy materiálů je třeba zaslat ke kontrole použití loga na 
email propagace@mmp.cz, 

q) nabídnout a umožnit poskytovateli bezplatně jeho vlastní prezentaci v rozsahu nejméně jedné 
strany v tištěných propagačních materiálech příjemce brožurového typu, jsou-li k propagaci 
projektu příjemce vydávány, a v dostatečném předstihu před výrobou těchto materiálů vyzvat 
poskytovatele k předání finální podoby propagačního motivu příjemci, který zajistí jeho 
vytištění do poskytnutého prostoru. 

 
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. p) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při přípravě realizace projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k projektu nejpozději do 31. 12. 2020. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 12. 2020.  

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2020. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

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

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

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

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 
která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

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

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 
 
 
 
 
 



 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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

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

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

3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 
částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 
částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 
odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 
promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

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

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

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

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

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

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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



 

 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  

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

odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

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

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

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

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

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  
Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

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

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů – GDPR). 

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

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

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

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

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy.  

 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
 



 

V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Petr Jirásek  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/……./2019 ze dne 24. 9. 2020 
Ing. Petra Šnejdrová, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic. 



 
 
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
 

 

Název projektu:  

Soupis všech nákladových položek projektu 
(uznatelné i neuznatelné náklady)

Celková výše 
nákladové 

položky 

Výše nákladové 
položky  hrazené z 

dotace 

vystupující kuchaři a umělci 0,00
nájemné vč. Spotřeby el. Energie a vody 0,00
náklady na výrobu tiskovin a reklamních předmětů 49 000,00 32 250 Kč
propagace a reklama 139 600,00 52 050 Kč
výdaje na dopravu a telefony 49 000,00
ostraha festivalu 0,00
grafické práce a web 51 225,00 33 750 Kč
lidské zdroje 750 000,00
pronájem techniky na festivalu 0,00
zdravotní a hasičská služba na festivalu 0,00
pojištění festivalu 5 000,00
právní a účetní služby 45 000,00
poplatky za autorská díla 0,00
PR služby 35 664,00 24 450 Kč
ostatní vedlejší drobné náklady 84 000,00

Celkové náklady na projekt 1 208 489 Kč 142 500 Kč

Předpokládané financování projektu Celkem 
Dotace MmP 142 500 Kč
Další dotace (Krajský úřad, Ministerstva) 0 Kč
Sponzoři 0 Kč
Výtěžek ze vstupného 0 Kč
Vlastní zdroje 1 065 989 Kč
Ostatní 0 Kč

Celkové příjmy na realizaci projektu 1 208 489 Kč

Fresh festival 

FINANČNÍ ROZPOČET PROJEKTU

Při sestanování finančního rozpočtu vycházejte z rozpočtu, který je součástí  Žádosti  o 
poskytnutí dotace. 



Příloha návrhu usnesení č. 2        
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace  
č. D1734/00007/18 ze dne 28.2.2018 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
 Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“) 

 
2. Příjemce dotace: 

AVE-KONTAKT, s.r.o.,      
 sídlo: Štrossova 239, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice,  
 IČ:60108665,   
 číslo bankovního účtu: 19-2518810277/0100,     
 zastoupen: Jiřím Petružálkem, jednatelem společnosti 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 28.2.2018 mezi sebou veřejnoprávní Smlouvu o poskytnutí dotace č. 

D1734/00007/18, na základě níž poskytovatel poskytnul příjemci dotaci z Programu podpory 
„Pardubičtí tahouni“ pro roky 2018, 2019 a 2020 v celkové výši 2.100.000, - Kč na realizaci projektu 
„Czech Open – mezinárodní festival šachu a her“ v letech 2018, 2019 a 2020 (dále jen „Smlouva“). 
 

2. Z důvodu opatření přijatých orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí 
vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 dochází ze strany příjemce k nucenému odložení termínu 
projektu (nový termín od 17.9.2020 do 28.9.2020). Dále se smluvně příjemce dotace zavázal použít 
poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém rozpočtu 
přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 27.12.2019 pro projekt 2020. Povinností příjemce je 
rovněž předložit poskytovateli do sjednaného termínu vyúčtování dotace na položky stanovené v 
rozpočtu, který je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 4.  

 
3. Příjemce proto požádal poskytovatele o změny souvisejících s čerpáním dotace k účelu stanovenému 

v žádosti a na položky stanovené v nákladovém rozpočtu podaném dne 29.12.2019. Tato skutečnost 
se pak promítla do nákladového rozpočtu přiloženého k žádosti o poskytnutí dotace v podobě úprav 
(zvýšení, resp. snížení) některých položek. S ohledem na mimořádnou situaci poskytovatel žádosti 
vyhověl a smluvní strany v souladu s ustanovením čl. XI. bod 7. Smlouvy přistoupily k uzavření tohoto 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „dodatek“).    

 
III. Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že původní příloha č. 4 Smlouvy (Rozpočet vyhotovený dne 27.12.2019) se 

nahrazuje jejím novým zněním (Rozpočet vyhotovený dne 27.8.2020). Nové znění přílohy č. 4 Smlouvy 
tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková výše dotace v částce 700.000, - Kč poskytnutá dle Smlouvy 
na realizaci projektu zůstává zachována.  
  
 



 

2. Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci na položky stanovené v nové příloze č. 4 Smlouvy a 
předložit vyúčtování poskytovateli dotace v termínu stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. l) Smlouvy (tj. 
do 31.12.2020).  

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškerá ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají zachována a v platnosti.  
 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.   

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

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

4. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno 
vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.  

 
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 

po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
 
Příloha: 1. nové znění Rozpočtu (Příloha č. 4 Smlouvy) 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Jiří Petružálek  
           
        
 
 
Předmět Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/     
/2020 ze dne …… 
 

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



 

 
        Příloha k Dodatku č. 1 ke Smlouvě  

 

Název akce (projektu)
Rozpočet projektu na období od-do

Náklady na akci/projekt  (jen související s touto akcí) Celkem v Kč
Požadovaná dotace ze 

statutárního města 
Pardubice v Kč

1 2 3
Nájemné 370 000,00 320 000,00
Rozhodčí 100 000,00 80 000,00
Titulovaní hráči - odměna za účast 150 000,00
Ubytování hráčů a pořadatelů 2 400 000,00
Finanční ceny 260 000,00

Organizační a technické zajištění turnaje, komentování 
partií - externisté

100 000,00 80 000,00

Mzdy organizačních pracovníků a cestovní náklady 150 000,00 100 000,00

Internet, telefony, poštovné a překlady 15 000,00
Propozice, inzerce, reklama, plakáty vč.výlepu, 
propagační předměty

100 000,00 40 000,00

Partiáře, tisk. materiály, tisk. Středisko 40 000,00 20 000,00

Zapůjčení šach. materiálu a stolů, pronájem projekční a 
zvukové techniky, pronájem ostatního vybavení

40 000,00 40 000,00

Občerstvení pro V.I.P. a pořadatele 50 000,00
Doprovodné kulturní a sportovní akce pro účastníky 5 000,00
Diplomy,poháry a věcné ceny 40 000,00 20 000,00
Náklady na přípravu akce - činnost sekretariátu 200 000,00
Ostatní výdaje, rezerva 30 000,00

Celkové náklady na akci/projekt 4 050 000,00 700 000,00

Příjmy z akce/projektu Celkem v Kč
Startovné 300 000,00
Příspěvky sponzorů 250 000,00
Pardubický Kraj 200 000,00
Město Pardubice - z rozpočtu 700 000,00
Příjmy z ubytování hráčů a doprovodu 2 600 000,00

Celkové příjmy z akce/projektu 4 050 000,00

Příjmy 4 050 000,00
Výdaje 4 050 000,00
+ (zisk)
- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)

Vypracoval: Petr Laušman,jednatel
Dne: 26.08.2020

AVE-KONTAKT, s.r.o.

17.9. - 28.9. 2020
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na položky 
uvedené ve sloupci č. 3.

Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji

0,00

Czech Open - mezinárodní festival šachu a her



Příloha č. 1 usnesení č. 3 

 

Dodatek č. 1  
Smlouvy o poskytnutí dotace č. D1734/00012/20 

uzavřené dne 24.03.2020 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 
města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.,  
sídlo: Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČO: 60112476, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 1078 
číslo bankovního účtu: 1206778349/0800, 
zastoupená: Mgr. Ondřejem Heřmanem, předsedou představenstva, a Mgr. Ivanem Čonkou 

místopředsedou představenstva 
 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 24.03.2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytnutí individuální dotace 
(dále jen „Smlouva“) z Programu podpory sportu pro rok 2020 ve výši 15.100.000,- Kč (slovy: 
patnáct milionů jedno sto tisíc korun českých) na realizaci projektu „Podpora mládežnického hokeje 
v roce 2020“ (dále jen „Projekt“). 
 

2. Dne 02.09.2020 podal příjemce žádost o navýšení dotace na Projekt (č.j. MmP 88976/2020), a to 
v souladu s uzavřenou akcionářskou dohodou mezi poskytovatelem a příjemcem a v souladu 
s usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1404/2020 bod VI. písm. b) ze dne 09.06.2020.  
 

3. Současně podal příjemce žádost o změnu nákladového rozpočtu Projektu, který je nedílnou součástí 
Smlouvy jako příloha č. 1, ve které příjemce dotace prohlašuje, že z důvodu změny výše dotace 
dojde k úpravám (zvýšení, resp. snížení) výše výdajů u některých položek původního nákladového 
rozpočtu přiloženého k žádosti o poskytnutí dotace.  

 
4. Výše uvedené důvody vedly příjemce k tomu, že požádal poskytovatele o uzavření tohoto dodatku 

č. 1 Smlouvy, na základě něhož bude navýšena dotace a původní nákladový rozpočet projektu 
nahrazen jeho novým zněním (dále jen „dodatek“).  
 
 
 
 
 



III. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění původní ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy, které zní nově 
takto: 

 
„1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální dotaci z Programu podpory 

sportu pro rok 2020 ve výši 17.100.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů jedno sto tisíc korun 
českých) na realizaci projektu „Podpora mládežnického hokeje v roce 2020“ (dále jen 
„projekt“).“ 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že původní příloha č. 1 Smlouvy (Rozpočet vyhotovený dne 

06.01.2020) se nahrazuje jejím novým zněním (Rozpočet vyhotovený dne 31.08.2020), které je 
přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
 

3. Příjemce dotace se zavazuje použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádostech ze dne 
06.01.2020 (evidované poskytovatelem pod č.j. MmP 1378/2020) a ze dne 2.9.2020 (evidované 
poskytovatelem pod č.j. MmP 88976/2020) a na položky stanovené v nově upraveném rozpočtu 
uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku 

 
4. Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci na položky stanovené v této nové příloze č. 1 a 

předložit vyúčtování poskytovateli dotace v termínu stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. f) Smlouvy 
(tj. do 31.01.2021).  

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn a jsou 
nadále platná a účinná.  
 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá dodatek 
okamžikem jeho 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. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření tohoto dodatku 
Smlouvy jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění tohoto dodatku 
poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dodatek bude 
uveřejněn bez podpisů fyzických osob. 
 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a druhý příjemce. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

 



 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu ze dne 31.08.2020 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
  ........................................................................ 
  Mgr. Ivan Čonka 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Mgr. Ondřej Heřman 
 
 

Předmět původní smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1174/2020 ze dne 
23.1.2020 a předmět tohoto dodatku byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/           /2020 ze 

dne 24.09.2020. 
Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 

 
 



Příloha č. 1 dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace 

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s. 
  

Název akce (projektu) 
Podpora mládežnického hokeje v roce 

2020 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na položky 
uvedené ve sloupci č. 3. 

Náklady na projekt Celkem v Kč 
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 
pronájem sportovišť 4 366 500,00 4 350 000,00 
pronájem nebytových prostor, kabin a ostatní 1 163 200,00 1 100 000,00 
Energie, vodné, teplo  1 300 000,00 1 300 000,00 
Služby hokejová utkání 300 000,00 300 000,00 
Strava a ubytování 1 820 000,00 1 600 000,00 
Trenéři, asistenti, metodici, fyzio, broušení bruslí  5 432 000,00 5 200 000,00 
MZDY – DPP (Zdravotníci, lékaři, trenéři, ostatní) 716 000,00 500 000,00 
Hokejová výstroj a výzbroj 1 439 000,00 1 200 000,00 
Rozhodčí 650 000,00 500 000,00 
Ostaní služby (úklid, IT, vyšetření, školení) 591 000,00 450 000,00 
Ostatní prov.náklady (poplatky, pojistné registrace, 
startovné) 401 000,00 300 000,00 

Doprava 1 150 000,00 0,00 
Náklady automobily 354 000,00 0,00 
Ostatní mater.vybavení, marketing, reprezentace 1 076 200,00 300 000,00 
Celkové náklady projekt 20 758 900,00 17 100 000,00 

  
Příjmy z projektu Celkem v Kč   
Dotace město 17 100 000,00   
Dotace kraj 1 800 000,00   
Příspěvky a dary 1 700 000,00   
Z prostředků společnosti 158 900,00   
Celkové příjmy z projektu 20 758 900,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  20 758 900,00   
Výdaje 20 758 900,00   
+ (zisk) 

0,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval: Ing. Jana Konvalinová   
Dne: 31.08.2020 
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Smlouva o spolupráci  
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 
 

Smluvní strany 
 
 
statutární město Pardubice 
sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21, Pardubice 
jednající: Ing. Martinem Charvátem, primátorem, 
IČ: 00274046  DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:   326-561/0100  
(dále jen „město Pardubice“)  
               
a 
 
město Přelouč  
sídlo:  
jednající:  
IČ:       DIČ:  
bankovní spojení:   
číslo účtu:    
(dále jen „město Přelouč“)  
  
a 
 
město Holice 
sídlo:  
jednající:  
IČ:       DIČ:  
bankovní spojení:   
číslo účtu:    
(dále jen „město Holice“)  
 
uzavírají níže uvedeného dne smlouvu o spolupráci při zajišťování provozu nemovitosti vyčleněné pro 
ubytování fyzických osob bez přístřeší, kterým byla uložena karanténa nebo domácí izolace pro 
diagnostikované onemocnění COVID – 19 (dále jen „Smlouva o spolupráci“). 
 
 
 

Preambule 
 
Rozhodnutím Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č.j. KHSPA 
9598/2020/EPI- Pce ze dne 26. 5. 2020, byla městu Pardubice uložena povinnost podle ust. § 69 odst. 
1) písm. h) zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
jako „zákon o ochraně veřejného zdraví“), jež spočívá ve vyčlenění objektu – nemovitosti „Náměstí 
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Jana Pernera č.p. 2561 2562, Zelené předměstí, Pardubice, umístěné na stavebních parcelách č. 5531 
a 5532, k.ú. 717657, Pardubice (dále jen „Objekt“), k ubytování fyzických osob bez přístřeší, kterým 
byla uložena karanténa nebo domácí izolace pro diagnostikované onemocnění COVID- 19, a které 
nebyly ubytovány a nejsou schopny zajistit svoji potřebu bydlení a v zajištění jeho provozu od 26. 5. 
2020 do 30. 9. 2020, a to pro občany obcí ve správním obvodu ORP Pardubice, ORP Holice a ORP 
Přelouč. 
 
Smluvní strany se tak zavázaly řešit otázku participace na nákladech spojených s provozem Objektu 
pro účely shora uvedené, a to způsobem níže uvedeným.  

 
I. 

Předmět smlouvy 

1. Město Pardubice na základě výše uvedené povinnosti vyčlenilo výše uvedený Objekt k ubytování 
fyzických osob bez přístřeší, kterým byla uložena karanténa nebo domácí izolace pro 
diagnostikované onemocnění COVID- 19, a které nebyly ubytovány a nejsou schopny si zajistit svoji 
potřebu bydlení. S ohledem na skutečnost, že kromě občanů ve správním obvodu města 
Pardubice mohou být v Objektu ve vlastnictví města Pardubice ubytováni i občané ve správním 
obvodu města Holice a občané ve správním obvodu města Přelouč, dohodly se smluvní strany na 
tom, že náklady, které město Pardubice skutečně vynaloží na provoz Objektu, mu město Přelouč 
a město Holice nahradí způsobem stanoveným dále v této smlouvě. 

 
  

II. 
Náklady a způsob jejich úhrady 

1. Za náklady vzniklé v souvislosti s provozem Objektu se považují zejména náklady na úklid jednotky 
po vystěhování, náklady na úklid společných prostor (2x týdně jeden vchod), náklady na el. 
energie, teplou a studenou vodu, topení, náklady na ostrahu Objektu, náklady na kontejner na 
odpad, náklady za nákup a dovoz stravy, případně další náklady, které mohou v souvislosti 
s provozem Objektu městu Pardubice vzniknout (dále společně jen jako „náklady na provoz 
Objektu“). 

2. Smluvní strany se dohodly, že město Přelouč a město Holice uhradí městu Pardubice náklady, 
které městu Pardubice vzniknou v souvislosti s provozem Objektu, a to náklady na provoz Objektu 
za každou bytovou jednotku, která bude obsazena občanem, který spadá do správního obvodu 
daného města, a který bude pro důvody shora uvedené v Objektu ubytován. Město Přelouč a 
město Holice berou na vědomí, že náklady na provoz Objektu za každou bytovou jednotku budou 
účtovány ve stejné výši, ať již bude bytová jednotka obsazená jednou nebo dvěma osobami, resp. 
občany, kteří spadají do správního obvodu daného města. Částky odpovídající výše uvedeným 
nákladům na provoz Objektu při obsazení jedné bytové jednotky po dobu 14 dní jsou uvedeny 
v tabulce, která je přílohou č. 1 této smlouvy. 

3. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice ve lhůtě 15 pracovních dní od ukončení měsíce, ve 
kterém konkrétní osoba spadající do správního obvodu daného města opustí po ukončení 
karantény Objekt, vyhotoví a zašle danému městu účetní doklad - fakturu, která bude mj. 
obsahovat rozpis částek, odpovídajících nákladům na provoz Objektu, které jsou specifikovány 
v čl. II. odst. 1. této smlouvy, a které připadnou na jednu obsazenou bytovou jednotku po dobu 
pobytu konkrétní osoby v Objektu. 

4. Účetní doklad - faktura bude obsahovat veškeré náležitosti dle občanského zákoníku a dle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Splatnost faktury bude činit 14 dnů od prokazatelného doručení 
druhé straně. 
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5. Účetní doklad - faktura se považuje za proplacenou okamžikem připsání fakturované částky na 
účet města Pardubice.  

6. V případě že se město Přelouč nebo město Holice dostanou do prodlení s úhradou účetního 
dokladu - faktury, zavazují se v každém jednotlivém případě uhradit městu Pardubice úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť započatý den prodlení. Tím není dotčen nárok 
města Pardubice na případnou náhradu škody. 

7. V případě, že účetní doklad - faktura obsahuje nesprávné náležitosti, nebo v ní některé náležitosti 
chybí, jsou město Přelouč a město Holice oprávněni fakturu vrátit zpět městu Pardubice do data 
splatnosti. Ve vráceném účetním dokladu - faktuře musí město Přelouč a město Holice vyznačit 
důvod vrácení účetního dokladu - faktury. V takovém případě je město Pardubice povinno vystavit 
nový účetní doklad - fakturu s novým datem splatnosti. 

 
III. 

Doba trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to do 30. 9. 2020. 
2. Smlouva je ukončena uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, pokud se smluvní strany 

nedohodnou na písemném prodloužení smlouvy. 
3. Účinnost této smlouvy lze předčasně ukončit dohodou smluvních stran, která musí být písemná. 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze oboustranně podepsanými písemnými 

dodatky. 

2. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu. Každá ze smluvních 
stran obdrží jedno vyhotovení. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti 
nabývá jejím uveřejněním 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. Smluvní strany se 
dohodly, že ujednání v této smlouvě se budou vztahovat i k období od 26. 5. 2020 do nabytí 
platnosti a účinnosti této smlouvy. 

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

5. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy město Pardubice bezodkladně informuje zbylé smluvní strany, nebyl-li 
kontaktní údaj těchto smluvních stran uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci 
o uveřejnění. 

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Tato 
smlouva nahrazuje jakékoli předchozí smlouvy či ujednání o tomto předmětu mezi smluvními 
stranami, ať ústní či písemné. 

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

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich 
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek, a na důkaz souhlasu s celým obsahem ji stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 
 
Schvalovací doložka dle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
schváleno usnesením ZmP č. Z/……/2020 ze dne …... 2020 
     
V Pardubicích dne …………….    V Pardubicích dne ……………. 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------                        ------------------------------------------ 
statutární město Pardubice    město Přelouč 
Ing. Martin Charvát, primátor    …………. 
 
 
 
 
       V Pardubicích dne ……………. 
 
 
 
 
 
 
       ___________________________ 
       město Holice 
       …………………… 
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DOHODA  
(dále jen „dohoda“) 

č. j.: 48264/2020-MZE-10042 
č. smlouvy vlastní: 1095-2020-10042 

 
o udělení zá!tity ministra zemědělství  

 
 

S M L U V N Í  S T R A N Y  
 
 

1. Česká republika – Ministerstvo zemědělství 
se sídlem: Tě!nov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

       zastoupená Ing. Jiřím Felčárkem, ředitelem Odboru kanceláře ministra 
IČO: 000 20 478 
DIČ: CZ000 20 478 
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, č. ú.: 1226001/0710 
(dále jen „MZe“) 
na straně jedné 
 
a 
 
2. Dostihov" spolek a.s. 
se sídlem: Pra"ská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
zapsan# v obchodním rejstříku vedeném Krajsk#m soudem v Hradci Králové 
pod sp. zn. B 918 
zastoupen#: Ing. Petrem Kva!em, předsedou představenstva 
IČO: 48155110 
DIČ: CZ48155110, je plátce DPH 
bankovní spojení: 1732107/0300 
(dále jen „pořadatel“) 
na straně druhé 
 
a  
 
3. Statutární město Pardubice 
se sídlem: Pern!t#nské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 
zastoupené Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
IČO: 00274046 
DIČ: CZ00274046, je plátce DPH 
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, č. ú: 94-3316561/0710 
Dále jen „spolupodílející se osoba“ nebo „statutární město“) 
 

 (společně dále také jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“) 
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I. 

Úvodní ustanovení 
1. Ministr zemědělství předlo"il vládě České republiky na jejím zasedání dne 21. 9. 2020 

k informaci materiál čj. 47112/2020-MZE-18145 V"znamná akce s podporou státu v 
sektoru zemědělství - Velká pardubická steeplechase 2020 - záměr poskytnutí 
finanční podpory.  Vzhledem k tomu, "e vláda České republiky k tomuto materiálu 
nevznesla "ádnou připomínku, bude podpora 130. Velké pardubické se Slavia 
poji!ťovnou realizována formou zá!tity ministra zemědělství udělenou v souladu se 
Směrnicí ministerstva zemědělství č. 12/2018 ve znění jejího dodatku  
č. 1 pořadateli, přičem" finanční prostředky budou za podmínek této dohody poskytnuty 
prostřednictvím statutárního města jako (i) vlastníka dostihového areálu v Pardubicích 
u"ívaného pořadatelem na základě nájemní smlouvy a také (ii) majoritního akcionáře 
s podílem 51,54 % akcií ve společnosti pořadatele ke dni podpisu této dohody.   

 
II. 

Předmět a účel dohody 
 

1. Účelem této dohody je podpořit Velkou pardubickou steeplechase jako nejstar!í dostih 
kontinentální Evropy, kter# se s v#jimkou válečn#ch let koná nepřetr"itě od roku 1874 
v Pardubicích; jedná se také o nejstar!í závod se sportovní tradicí v České republice. 
Dostihy obecně jsou v#konnostní zkou!kou plemene anglického plnokrevníka a 
podporou chovu koní. První se běhaly v 19. stolení ve Velké Británii a brzy se roz!ířily 
i na evropsk# kontinent a v Čechách dosáhly největ!ího rozmachu v Pardubicích, 
neboť taměj!í krajina mající charakter anglického parku se ukázala jako vhodná pro 
překá"kové dostihy dle anglického vzoru. Díky tomu byla ji" v roce 1856 vybudována 
závodní dráha, která se stala podnětem pro uspořádání velkého překá"kového dostihu 
– tzv. Velké pardubické dne 5. 11. 1874. Dne 11. 10. 2020 bude odběhnut ji" 130. 
jubilejní ročník.  Zároveň tento závod souvisí se sektorem zemědělství, neboť vznikl 
v době, kdy kůň měl v zemědělství a celkem i ve společnosti velmi důle"itou úlohu, a 
tím tento závod se svojí dlouhou historií připomíná v#znamnou roli koně jako nejen 
závodního zvířete, ale té" v#znamného pomocníka v zemědělství. Podle zákona č. 
154/2000 Sb., plemenářsk# zákon, v platném znění je kůň hospodářsk#m zvířetem, 
kdy díky tzv. hobby aktivitám, předev!ím sportovnímu a rekreačnímu vyu"ití jejich stavy 
v posledních letech stoupají, a tím je nepřímo podpořen i chov koní jako zvířat 
hospodářsk#ch. Podpora dostihů je tak jedním z nástrojů vedoucích k naplnění 
Koncepce chovu koní, která je v gesci MZe, a cílem akce je tak nejen sportovní 
dostihov# závod a té" příspěvek k naplnění této koncepce, a tím i jedné z činností MZe. 
 

2. Předmětem této dohody je poskytnutí zá!tity ministra zemědělství pořadateli 130. 
Velké pardubické se Slavia poji!ťovnou konané dne 11. října 2020, (dále té" jako 
„V"znamná akce s podporou státu v sektoru zemědělství“ nebo „akce“), a to 
v případě finanční podpory prostřednictvím statutárního města jako spolupodílející se 
osoby na organizaci uvedené V#znamné akce s podporou státu v sektoru zemědělství.  
 
 

III. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Pořadatel se touto dohodou zavazuje, "e zajistí (i) zdárn# průběh uvedené v#znamné 

akce s podporou státu v sektoru zemědělství, tj. 130. ročníku Velké pardubické se 
Slavia poji!ťovnou konaného dne 11. října 2020 na dostihovém závodi!ti 
v Pardubicích a dále prohla!uje, "e (ii) splní v!echny povinnosti vypl#vající pro něj 
z této dohody. 
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2. Pořadatel se dále zavazuje  
 
a. uvést logo MZe a informaci o zá!titě na tiskov#ch materiálech (pozvánky, plakáty) 

a v rámci PR kampaně (inzerce) a na webov#ch stránkách pořadatele; 
b. předat MZe grafické návrhy informačních materiálů s logem ke schválení před 

zahájením tisku, přičem" MZe předá pořadateli závazné připomínky do 
3 pracovních dnů od obdr"ení návrhů, které pořadatel zapracuje do návrhů a vrátí 
ke konečnému schválení MZe nejméně dva dny před tiskem; 

c. zmínit převzetí zá!tity nad akcí v průběhu jejího moderování;  
d. umístit 2 bannery s logem MZe v dráze (rozměry 9,15 x 1,5m a 16 x 2,5m), dále 1 

vlajku s logem MZe u kolbi!tě (rozměry 140 x 258 cm) a 1 vlajku s logem MZe u 
vjezdu (rozměry 62 x 280 cm) do prostor konání akce; 

e. zajistit v případě předpokládané účasti ministra zemědělství nebo jiného 
pověřeného zaměstnance MZe na akci jejich účast; 

f. zajistit oti!tění úvodního slova ministra v doprovodn#ch tiskov#ch materiálech, 
popř. jeho uvedení v jin#ch informativních materiálech; 

g. pracovat během akce na svůj náklad a na své nebezpečí a dále pořadatel 
prohla!uje, "e má zaji!těny prostředky na konání předmětné akce, zejména na jeho 
plnění dle čl. I. MZe je oprávněno provádění akce a s ní souvisejících dal!ích 
činností průbě"ně kontrolovat, zejména dodr"ování povinností stanoven#ch čl. I. 
před zahájením i v průběhu akce. Na zji!těné nedostatky upozorní písemně 
pořadatele a po"ádá o jejich odstranění. Takové "ádosti je pořadatel povinen 
vyhovět. Pořadatel je povinen upozornit MZe na nevhodné pokyny nebo 
nevhodnost věcí mu předan#ch;  

 
3. Pořadatel odpovídá za to, "e  

a. akce bude probíhat v souladu s právním řádem České republiky, a "e zajistí 
bezpečnost účastníků akce, a to včetně dodr"ování v!ech opatření Ministerstva 
zdravotnictví, popř. jin#ch orgánů v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. 
Pořadatel dále odpovídá za ve!kerou majetkovou a nemajetkovou újmu (včetně 
újmy na zdraví), která mů"e v souvislosti s akcí vzniknout třetím stranám, tj. i MZe. 
V případě, "e by součástí akce byly atrakce, kde hrozí zranění jejích u"ivatelů 
(kolotoče, skákací hrad, atd.), odpovídá pořadatel za to, "e jeho dodavatel takové 
atrakce je řádně poji!těn a splňuje ve!keré bezpečnostní po"adavky na takovou 
atrakci; 

b. pokud by zpracovával osobní údaje, budou tyto osobní údaje zpracovány  
v souladu s příslu!n#mi právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejm. 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzick#ch osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zru!ení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) a takté" v souladu se zákonem  
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

 
 

4. Pořadatel předpokládá, "e při plnění povinnosti vypl#vajících z činností uveden#ch 
v předchozích odstavcích tohoto článku dohody (dále jen „činnosti“) mu vzniknou 
náklady, je" jsou uvedeny v tabulce tvořící Přílohu č. 1. této dohody.   

 
5. Spolupodílející se osoba (statutární město) se zavazuje poskytnout pořadateli při 

organizaci V#znamné akce s podporou státu v sektoru zemědělství podporu 
spočívající v logistické podpoře přípravy a údr"by vlastního dostihového závodi!tě, 
které je ve vlastnictví statutárního města.    

 
6. Statutární město se dále zavazuje nepřevést a" do konečného vyúčtování celé akce 

jedinou svoji akcii pořadatele na třetí osobu. 
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7. MZe se zavazuje podílet na akci tím, "e jí poskytne zá!titu a za podmínek uveden#ch 

v článku IV. této dohody uhradí v rámci poskytnuté zá!tity pořadateli finanční částku 
ve v#!i maximálně 2 500 000 Kč na úhradu nákladů za skutečně realizované činnosti 
dle odst. 1 a" 3. tohoto článku, a to na základě vyúčtování provedeného v souladu 
s odst. 10 tohoto článku dohody (dále jen „finanční částka“). Tato finanční částka bude 
pořadateli poskytnuta prostřednictvím statutárního města.  
 

8. Statutární město převede finanční částku pro pořadatele na účet pořadatele nejpozději 
ve lhůtě 14 dní poté, co bude příslu!ná finanční částka dle předchozího odstavce 
připsána na účet statutárního města.  
 

9. Pořadatel bere na vědomí, "e ze strany MZe nebudou pořadateli hrazeny náklady za 
mzdy, peně"ní odměny, jízdné, občerstvení a DPH, pokud si pořadatel uplatní její 
odpočet. 
 

10. Pořadatel do 45 dnů po skončení akce předá MZe (konkrétně Odboru kanceláře 
ministra Ministerstva zemědělství) závěrečnou zprávu o jeho plnění uvedeném v čl. II. 
a čl. III. odst. 1. a 2., včetně fotodokumentace a případného monitoringu médií. Přílohou 
této zprávy bude vyúčtování nákladů na akci uveden#ch v souladu s odst. 4 tohoto 
článku v Příloze č. 1. V závěrečné zprávě, resp. vyúčtování pořadatel uvede, zda 
z akce dosáhl zisku, a o tento eventuální zisk bude poní"ena finanční částka 
poskytnutá dle této dohody pořadateli. Závěrečná zpráva včetně vyúčtování musí b#t 
ověřena, zkontrolována a projednána a schválena Radou statutárního města, co" 
statutární město potvrdí ve svém samostatném dopise (zprávě) pro MZe (dále jen 
„samostatn" dopis (zpráva) statutárního města“). MZe mů"e uplatnit připomínky 
k rozsahu závěrečné zprávy a vyúčtování nákladů na akci. Těmto připomínkám je 
pořadatel povinen vyhovět, leda"e by u vyúčtování nákladů prokázal, "e byly 
vyúčtovány v souladu s touto dohodou a příslu!n#mi účetními standardy. V případě 
úpravy závěrečné zprávy a vyúčtování, podléhá tato úprava opětovně ověření, 
kontrole, projednání a schválení ze strany Rady statutárního města, včetně 
opětovného předání samostatného dopisu (zprávy) statutárního města. Do 14 dnů od 
odevzdání závěrečné zprávy, k ní" ji" nebude mít MZe připomínky a podpisu protokolu 
o převzetí dle článku IV. odst. 6. této dohody, vystaví pořadatel MZe Odboru kanceláře 
ministra Ministerstva zemědělství fakturu, a to k úhradě na bankovní účet statutárního 
města. Faktura musí splňovat po"adavky čl. IV odst. 7. 
 

11. MZe se zavazuje předat pořadateli podklady potřebné k zaji!tění práv a povinností 
smluvních stran dle čl. III. – jmenovitě logo MZe včetně platného logomanuálu. V!e 
v elektronické podobě, a to v termínu do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti 
této dohody. Pořadatel je oprávněn logo MZe pou"ít jen na akci, a to v souladu s jeho 
logomanuálem a případn#mi pokyny MZe. 
 
 

IV. 
V"!e poskytnuté finanční částky a platební podmínky 

 
1. Finanční částka bude na základě dohody smluvních stran poskytnuta v celkové maximální 

v#!i 2 500 000 Kč bez  DPH (slovy: dva miliony pět set tisíc korun česk#ch). Tato finanční 
částka bude proplacena maximálně ve v#!i pořadatelem řádně dolo"en#ch nákladů na 
realizované činnosti, ověřen#ch, zkontrolovan#ch a potvrzen#ch (schválen#ch) 
příslu!n#mi orgány statutárního města dle článku 3. odst. 10 této dohody. Finanční částka 
zahrnuje i náklady na činnosti pořadatele uvedené v této dohodě.  
 



5 

 

Finanční částka poskytnutá dle této dohody není zdaniteln#m plněním dle zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
 

2. Uvedená maximální v#!e finanční částky je nejv#!e přípustná a nepřekročitelná.  
 

3. MZe uhradí pořadateli finanční částku jen po řádném splnění a předání dohodnut#ch 
dokladů o realizovan#ch činnostech, včetně případného monitoringu médií a 
fotodokumentace předmětné akce MZe, a po podpisu protokolu o dolo"ení zaji!tění 
činností a takté" o uskutečnění akce. Finanční částka bude proplacena maximálně ve v#!i 
řádně dolo"en#ch nákladů o provedení příslu!n#ch činností. 

 
4. Pořadatel je povinen prokázat reálné čerpání a dodr"ení účelu pou"ití finančních 

prostředků ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtov#ch pravidlech a o změně 
někter#ch souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozděj!ích předpisů. 
Reálné čerpání je dolo"eno kopiemi daňov#ch/účetních dokladů za činnosti, jak jsou 
definovány v čl. III., odst. 4. Text daňov#ch/účetních dokladů zní na zaji!tění poskytnutí 
slu"eb spojen#ch s předmětem akce, na kterou je udělována zá!tita ministra. Dále je 
pořadatel povinen dolo"it doklady prokazující uhrazení skutečně vynalo"en#ch nákladů 
za činnosti, jak jsou definovány v čl. III., odst. 4 (doklad o platbě v hotovosti, v#pisy z účtu 
s realizovan#mi platbami, potvrzení o provedení transakce, apod.). 
 

5. Převod finanční částky, stejně jako její vyúčtování, se uskuteční prostřednictvím a za 
přispění statutárního města za podmínek uveden#ch v článku III. této dohody, zejména čl. 
III. odst. 7., 8. a 10.   

 
6. Splatnost faktury se stanoví do 30 dnů od jeho doručení MZe. Pořadatel není oprávněn 

vystavit fakturu dříve, ne" MZe předá v souladu s čl. III. odst. 10 této dohody závěrečnou 
zprávu, včetně vyúčtování a samostatného dopisu (zprávy) statutárního města, o jeho 
bezvadném a odsouhlaseném plnění, co" bude stvrzeno podpisem protokolu o převzetí, 
kter# podepí!í oprávnění zástupci v!ech tří smluvních stran. 

 
7. Faktura pořadatele musí obsahovat nále"itosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 

Sb. o účetnictví, v platném znění a dále musí obsahovat informace povinně uváděné na 
obchodních listinách dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občansk# zákoník 
(dále jen „občansk" zákoník“). Nebude-li faktura obsahovat stanovené nále"itosti, je MZe 
oprávněno ji vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale 
celá lhůta splatnosti bě"í znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury. 
Nedílnou součástí faktury je podrobné vyúčtování fakturované částky, kopie 
daňov#ch/účetních dokladů ve smyslu čl. IV. odst. 4 a závěrečná zpráva odsouhlasená ze 
strany MZe. 

 
8. Platba se pova"uje za uhrazenou odepsáním z účtu MZe. 

 
9. MZe neposkytne pořadateli zálohy. 

 
 

V. 
Místo a doba akce 

 
Místem akce konané dne 11. října 2020 je dostihové závodi!tě v Pardubicích. 
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VI. 
Sankce, náhrada !kody a odpovědnost za vady 

 
1. V případě, "e pořadatel nesplní některou z povinností stanoven#ch v článku III., odst. 2 

písm. a) a" f) uhradí pořadatel MZe smluvní pokutu ve v#!i 10 000,- Kč, a to za ka"d# 
jednotliv# případ poru!ení povinnosti. V případě nesplnění povinností stanoven#ch 
v článku III. odst. 2. písm. g) a odst. 10. a" 11. uhradí pořadatel MZe smluvní pokutu ve 
v#!i 5 % z maximální v#!e finanční částky, a to za ka"d# jednotliv# případ poru!ení 
povinnosti. 
 

2. V případě vadného plnění některé z povinností stanoven#ch v článku III. odst. 2. písm. a), 
b), d), e) a f), uhradí pořadatel smluvní pokutu ve v#!i 10 000,- Kč, a to za ka"d# jednotliv# 
případ vadného plnění. V případě uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odst. 2., nebude za 
toté" jednání/opomenutí uplatněna smluvní pokuta dle první věty odst. 1. tohoto článku. 
V případě uplatnění smluvní pokuty dle první věty odst. 1. tohoto článku, nebude za toté" 
jednání/opomenutí uplatněna smluvní pokuta dle tohoto odst. 2. 

 
3. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo MZe na náhradu !kody v plné v#!i, 

přičem" smluvní pokuta se na náhradu !kody nezapočítává.  
 

4. V případě prodlení MZe s platbou, na kterou vznikl pořadateli nárok, uhradí MZe úrok 
z prodlení ve v#!i 0,01 % z dlu"né částky za ka"d#, i započat# den prodlení.  
 

5. Za ka"dé poru!ení povinnosti dle článku VII. odst. 12. je pořadatel povinen uhradit MZe 
pokutu 10 000,- Kč do deseti dnů za ka"d# jednotliv# případ poru!ení povinnosti. 
 

6. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdr"ení v#zvy k jejich uhrazení, není-li ve v#zvě 
k uhrazení stanoveno jinak. 

 
 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato dohoda nab#vá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Dohoda 

nab#vá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvlá!tních podmínkách účinnosti někter#ch smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  
 

2. Pořadatel a statutární město sv#mi podpisy ní"e potvrzují, "e souhlasí s tím, aby obraz 
dohody včetně jejích příloh a případn#ch dodatků a metadata k této dohodě byla 
uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvlá!tních 
podmínkách účinnosti někter#ch smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozděj!ích předpisů. Smluvní strany se dohodly, "e 
podklady dle předchozí věty ode!le za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv 
MZe; tím není dotčeno právo pořadatele nebo statutárního města k jejich odeslání.  
 

3. Pořadatel tímto prohla!uje, "e je dr"itelem ve!ker#ch povolení a oprávnění umo"ňujících 
mu uskutečnit plnění dle této dohody. 

 
4. Statutární město prohla!uje, "e ve!kerá jednání dle této dohody učinilo v souladu se 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 
 

5. Pořadatel tímto prohla!uje, "e v době uzavření dohody není vůči němu vedeno řízení dle 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho ře!ení (insolvenční zákon) ve znění 
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pozděj!ích předpisů, a zavazuje se MZe bezodkladně informovat o v!ech skutečnostech 
o hrozícím úpadku, popř. o prohlá!ení jeho úpadku. 
 

6. K této dohodě neexistují "ádná vedlej!í ujednání. 
 
7. Tuto dohodu lze měnit a doplňovat pouze formou očíslovan#ch písemn#ch dodatků 

podepsan#ch oběma smluvními stranami. 
 

8. Tato dohoda byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nich" ka"dé má platnost originálu. 
Po jednom vyhotovení obdr"í pořadatel a statutární město a dvě vyhotovení obdr"í MZe. 
 

9. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou. Její účinnost končí jejím splněním.  Ukončením 
účinnosti této dohody nejsou dotčena ustanovení dohody t#kající se záruk, nároku 
z vadného plnění, nároku z náhrady !kody, nároku ze smluvních pokut nebo úroků 
z prodlení, ustanovení o mlčenlivosti, ani dal!í ustanovení a nároky, z jejich" povahy 
vypl#vá, "e mají trvat i po zániku účinnosti této dohody. 

 
10. Smluvní strany se dohodly, "e MZe mů"e od dohody odstoupit na základě písemného 

oznámení při poru!ení této dohody podstatn#m způsobem, bez práva na náhradu nákladů 
obou smluvních stran. Pro účely této dohody se za podstatné poru!ení povinností 
pova"uje nesplnění povinností pořadatele stanoven#ch v článku III. odst. 1 – 2. a čl. VII. 
odst. 15. – 16.   

 
11. Smlouva se ru!í s účinky ex tunc (od jejího samého počátku a bez jak#chkoliv sankcí vůči 

MZe) v případě, "e se akce neuskuteční; v tom případě MZe nevzniká povinnost uhradit 
smluvní cenu za zaji!tění slu"eb dle čl. III. odst. 7. a článku IV. této dohody. Pořadatel a 
statutární město prohla!ují, "e v tomto případě jim nevznikne vůči MZe "ádn# nárok na 
jakékoliv plnění související s touto smlouvou.  

 
12. Pořadatel a statutární město se zavazují během plnění dohody i po ukončení dohody 

zachovávat mlčenlivost o v!ech skutečnostech, o kter#ch se dozví od MZe v souvislosti 
s touto dohodou 

 
13. Pořadatel mů"e pověřit realizací části akce třetí osobu. Při realizaci akce touto třetí osobou 

má pořadatel odpovědnost, jako by realizaci této části akce prováděl sám. 
 
14. Pořadatel a statutární město jsou podle ustanovení § 2 písmeno e) zákona  

č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někter#ch zákonů (zákon 
o finanční kontrole), v platném znění osobou povinnou spolupůsobit při v#konu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zbo"í nebo slu"eb z veřejn#ch v#dajů. 

 
15. Pořadatel se sv#m podpisem zavazuje, "e činnosti, za jejich" zaji!tění se MZe zavázalo 

poskytnout úhradu (cenu) dle čl. III., odst. 7. ve spojení s článkem IV., nebude duplicitně 
hradit z jak#chkoliv jin#ch veřejn#ch prostředků, ani od příp. dal!ích partnerů předmětné 
akce. Poru!ení tohoto ustanovené mů"e mít za důsledek naplnění skutkové podstaty 
trestného činu podvodu. 

 
16. Pořadatel sv#m podpisem čestně prohla!uje, "e předmětná akce není financována z jin#ch 

prostředků Ministerstva zemědělství (jako např. dotace, honoráře, apod.), ne" z rozpočtu 
Odboru kanceláře ministra. 

 
17. V případě, "e práva a povinnosti smluvních stran nejsou upraveny touto dohodou, řídí se 

ustanoveními občanského zákoníku. 
 

18. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 – Předpokládané náklady pořadatele. 
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19. Smluvní strany po přečtení této dohody prohla!ují, "e souhlasí s jejím obsahem, "e tato 

byla sepsána na základě pravdiv#ch údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čeho" 
připojují obě smluvní strany své podpisy. 

 
 
 
Praha DD.MM.RRRR Místo podpisu DD.MM.RRRR 
 
 
MZe:                                                             Pořadatel: 
    
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 Statutární město Pardubice: 

 
 
 

                                                                              .................................................. 
                                                                                                      Ing. Martin Charvát 
                                                                                                             primátor 
 

……………..…..........….....……. 
Česká republika – Ministerstvo zemědělství 

Ing. Jiří Felčárek 
ředitel Odboru kanceláře ministra 

 

  
……………..…..........….....……. 

Dostihov# spolek a.s. 
Ing. Petr Kva! 

předseda představenstva 
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Příloha č. 1 - Předpokládané náklady pořadatele 

 
Rozpočet 130. Velké pardubické Náklady Po#adavek MZE 

A DPP (zdravotníci) 60 000,00 0,00 
A DPP (ostatní brigádníci podílející se na zaji!tění aktivit projektu) 150 000,00 0,00 
A HPP realizační t#m 750 000,00 0,00 
A dostihová komise 18 000,00 0,00 

  price money 6 970 000,00 0,00 

  občerstvení 1 000 000,00 0,00 
B Tiskoviny - programy, vstupenky, pozvánky, knihy, DVD 300 000,00 200 000,00 
B Trofeje 200 000,00 100 000,00 

B Spotřební materiál v souvislosti se zaji!těním aktivit projektu (vlajky, 
visačky, pásky, plachty, elektromateriál, dekorace, apod.) 

35 000,00 0,00 

B ostatní spotřební materiál 50 000,00 0,00 
B Steliva-seno,piliny,sláma, hnojiva 15 000,00 15 000,00 
B Spotřební materiál (náhradní díly, nářadí, úklid,…) 50 000,00 0,00 
B PHM - zemědělské stroje, sekačky,… 25 000,00 25 000,00 

D Úklidové a čistící práce, likvidace odpadů/septiku, likvidace odpadu 75 000,00 0,00 

D Elektrikářské práce vč. revizí připojen#ch el. zařízení po dobu realizace 
aktivit projektu 

110 000,00 0,00 

D doprava 50 000,00 50 000,00 
D Media, marketing, inzerce,reklama, video,foto,TV 1 700 000,00 530 000,00 
D ozvučení akcí 32 000,00 30 000,00 
D Ostraha 525 000,00 525 000,00 

D 
Slu"by pro dostihy - pronájem koní a příslu!enství v souvislosti s realizací 
dostihov#ch dnů (pronájem spře"ení, koní, moderování, podkovářské 
slu"by, kinobus) 

80 000,00 80 000,00 

D 

Slu"by pro dostihy - ostatní náklady v souvislosti s realizací dostihov#ch 
dnů  doprovodn# program, zaji!tění WC, stanů, tlumočení, hudební 
produkce, zapůjčení inventáře, topidel, radiostanic, kamerového systému 
apod.) 

640 000,00 600 000,00 

D Veterinární slu"ba 15 000,00 15 000,00 
D údr"ba zeleně a areálu 200 000,00 180 000,00 

D Parkování (nájem plochy jako dočasné parkovi!tě po dobu realizace 
aktivit projektu) 

210 000,00 150 000,00 

D Pronájem a opravy zemědělsk#ch strojů, údr"ba nářadí 100 000,00 0,00 

  CELKEM 13 360 000,00 2 500 000,00 

 
Poskytnutí fotodokumentace z akce pro informační účely MZe   ano 
Poskytnutí v"stupů v médiích pro informační účely MZe   ano 
Vytvoření závěrečné zprávy   ano 

 
 
 


