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Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory 
ekologické výchovy a osvěty pro rok 2021 

 

Čl. I 
Úvodní ustanovení 

1. Poskytování dotací z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty (dále také „Program“) se 
realizuje v souladu s následujícími právními normami: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon        
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,    
a související právní předpisy Evropské unie. Dále se poskytování těchto dotací řídí Zásadami pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Pardubice a těmito Pravidly pro poskytování dotací 
z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty (dále jen „Pravidla“). 

2. Celková výše Programu podpory ekologické výchovy a osvěty je limitována objemem finančních 
prostředků, které jsou vyčleněny ve schváleném rozpočtu města Pardubic. 

3. Na stejný projekt a veškeré jeho části (doprovodné akce apod.) může žadatel požádat o finanční 
podporu u statutárního města Pardubice pouze z jednoho zdroje, tzn. v případě poskytnutí 
dotace z tohoto Programu, neumožní získat podporu z jiných prostředků města, jakými jsou např. 
další jednotlivé programy podpory (sportu, volného času, cestovního ruchu apod.), dotace 
z rezervy rady města, primátora či náměstků primátora. 

4. Rada města Pardubic, případně Zastupitelstvo města Pardubic (v případě dotace nad 50.000 Kč) 
může poskytnout finanční dotaci ve výši navržené Komisí pro životní prostředí, pokud žadatel 
předloží elektronickou žádost včetně požadovaných příloh na zveřejněném formuláři ve 
stanoveném termínu dle zveřejnění a bude splňovat veškeré další podmínky stanovené pro 
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Pardubic. 

5. Dotace se poskytuje na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Pardubice (poskytovatelem) a žadatelem (příjemcem).  

6. Každá konkrétní dotace musí být posouzena z hlediska souladu s články 107 a násl. Smlouvy     
o fungování Evropské unie. Dle obsahu a rozsahu dotace bude vyhodnoceno, zda její poskytnutí 
nezakládá veřejnou podporu, zda bude poskytnuta v režimu podpory „de minimis“ ve smyslu 
Nařízení Komise Evropských společenství č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107   
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis či v jiném režimu podpory.  

 
 

Čl. II 
Účel pro užití dotace 

1. Smyslem a záměrem poskytování dotací z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty města 
Pardubic je jednak poskytnutí finančních prostředků k podpoře aktivit dětí i dospělých v oblasti 
ekologické výchovy a osvěty, které jsou realizovány na území města Pardubic. Preferovány jsou 
především akce a činnosti s výrazným ekovýchovným působením zvyšující ekologické povědomí 
dětí i veřejnosti, akce dlouhodobé s opakovaným dopadem, akce nesoutěžního charakteru. 
Dotace lze využít výhradně na konkrétní akce ekologické výchovy a činnosti s nimi spojené jako 
např. na osvětové kampaně obyvatel, na nájmy za použití potřebných prostor na tuto činnost, na 
náklady spojené s odměnami lektorů ekologické výchovy, činnost občanských spolků, 
nadstandardní ekovýchovné aktivity škol a školských zařízení atp. Dotaci lze také poskytnout na 
provoz spolků - sdružení, které svou činností dlouhodobě podporují osvětu v oblasti ochrany 
přírody a životního prostředí.  
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2. Dotace z Programu budou poskytovány pro tyto oblasti:  
 

I. Podpora projektů ekologické výchovy a osvěty: 

A. Ekologická výchova jako rámcový program ve „škole v přírodě", případně i jiné školní 
pobytové akce (školní výlet, výcvikový kurz ap.): 
Jde o realizaci programu (ů) ekologické výchovy mimo budovu školy. Výchovy „o" přírodě, „v" 
přírodě a „prostřednictvím" přírody. Toto téma by mělo zahrnovat náklady spojené s 
metodickým proškolením učitelů, zajištěním lektora (ů) na vlastní akci, náklady na přípravu 
pomůcek, úhradu za půjčku pomůcek. Jako součást žádosti bude požadován rámcový 
program celé akce. 
 
B. Zapojení do národní sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: 
Obsahem tohoto tématu je úhrada účastnického poplatku (příp. i nákladů na zakoupení 
programových pomůcek), realizovaných v rámci (mezinárodních) programů ekologické 
výchovy: „Ekoškola", „GLOBE", "Les ve škole - škola v lese", „M.R.K.E.V. (Metodika a realizace 
komplexní ekologické výchovy)", „Síť středisek ekologické výchovy Pavučina", „Mrkvička" atd. 
 
C. Aktivní, či netradiční formy ekologické osvěty občanů města, zpřístupnění informací o 
stavu a vývoji životního prostředí pardubické veřejnosti: 
V osvětě obyvatel, v oblasti životního prostředí je na Pardubicku stále co zlepšovat. Toto téma 
je tedy výzvou k hledání vhodných a účinných metod a forem působení na pardubickou 
veřejnost (např. e-learningové projekty, přednášky přírodovědného charakteru, výstavy). 
Vhodné též na podporu nápaditých akcí pro veřejnost k celosvětové kampani „Den Země".  
 
D. Mimoškolní akce pro děti i mládež s využitím programů ekologické výchovy: 
Toto téma je vhodné pro mimoškolní aktivity dětí a mládeže nevládních neziskových 
organizací (Skaut ap.), školských zařízení (Domy dětí a mládeže, zájmové kroužky, školní 
družiny apod.). Jako součást žádosti bude požadován program celé akce. Téma v sobě 
zahrnuje náklady na lektorné, účastnické poplatky za programy ekologické výchovy, náklady 
spojené s organizací programu. Akce mohou být krátkodobé až celodenní - jednorázové, 
periodické, či rámcově celoroční. 
 
E. Školící akce ekologické výchovy pro učitele či vychovatele: 
Toto téma v sobě zahrnuje příspěvky na účastnické poplatky, akreditované školící akce (kurzy, 
semináře, dílny), v rámci atestací učitelů a vychovatelů (MŠ, ZŠ, SŠ), jež jsou zaměřeny na 
oblast ekologické výchovy. Případný příspěvek se může vztahovat jak k podpoře školící akce 
pro tým učitelů či vychovatelů z jednoho výchovného zařízení, tak i k podpoře jednoho 
pedagoga, který se účastní některé ze školících akcí v oblasti environmentální výchovy u jiné 
organizace. 
 
F. Ekologický chod školy či jiného výchovného zařízení: 
Takovou akcí může být: separovaný sběr odpadů, energetické úspory, úspory pitné vody, 
propagace zdravého životního stylu. Nezahrnuje náklady na pořízení nákladných zařízení s 
možností využití pro jiné účely v rámci chodu školy. 
 
G. Program ekologické výchovy pro děti či mládež v rámci běžné školní docházky: 
Toto téma v sobě zahrnuje náklady na lektorné, účastnické poplatky za programy ekologické 
výchovy, náklady spojené s organizací programu. Tyto programy mohou být krátkodobé až 
celodenní - jednorázové, periodické, či rámcově celoroční. 
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H. Projekty ekologické výchovy se vztahem k regionu: 
Cílem tohoto tématu je přiblížit zejména dětem a mládeži problematiku životního prostředí 
v rámci ekovýchovných projektů v zařízeních (Ekocentrum PALETA, Oucmanice, Pasíčka). 
Téma zahrnuje náklady na organizaci akcí v oblasti ekologické výchovy, či na realizaci 
(případně i distribuci) učebních pomůcek.  
 
CH. Volné téma 
Toto téma zahrnuje jakoukoliv jinou formu ekologické výchovy či osvěty pro pardubické 
občany, jež není uvedena výše. Nápaditosti se meze nekladou. Jako součást žádosti bude 
požadován program celé akce. Téma v sobě zahrnuje náklady na lektorné, drobné pomůcky, 
účastnické poplatky za programy ekologické výchovy, náklady spojené s organizací programu, 
akce mohou být krátkodobé až celodenní - jednorázové, periodické, či rámcově celoroční. 
 

II. Dotace na provoz organizací s environmentální tématikou, např. ekocentra, záchranné  
 stanice nemocných zvířat, zájmový spolek.  

 
Tato mimořádná účelová dotace bude poskytována na základě žádosti o poskytnutí 
individuální dotace z rozpočtu MmP. Individuální dotace nejsou dalším dotačním titulem v 
rámci dotační politiky MmP, ale jsou zavedeny jako doplňkový postup pro podporu žádosti 
na pokrytí provozních nákladů vybraných spolků.  
O individuální dotaci lze požádat v případě, že na daný účel není v době podání žádosti vypsán 
žádný dotační program a musí žadatel prokázat jeho přínos nebo využitelnost ve veřejném 
zájmu. Individuální dotace může být poskytnuta jako investiční i neinvestiční, je přísně 
účelová a její čerpání je vázáno jen na financování akce/projektu, na kterou/ý byla 
poskytnuta.  
   

3. Z žádné dotace (PPEVO ani z dotace na provoz) nesmí být hrazeny výdaje na: 
• stravování, občerstvení, ceny do soutěží, peněžní dary 
• výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární  

orgán či člen statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či 
jiného orgánu příjemce dotace 

• splátky finančních závazků, pokuty, sankce, leasingové splátky apod.  
• nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit) 
• položky uhrazené formou vzájemného zápočtu 
• podporu politických stran, církví a náboženských společností, extremistických hnutí a služby  
      poskytované v rozporu s dobrými mravy  
• činnosti přímo nesouvisející s podporovanou akcí 
• náklady za ubytování 
• jízdné (např. MHD a taxi) a parkovné, cestovné 
 
4.     Dále nesmí být z PPEVO hrazeny výdaje na: 
• daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet  

této daně  
• nákup PC, notebooků, tabletů, osvětlovací techniky, interaktivních knih, elektronické – tužky  
      (Albi), publikace a DVD,  
• investiční výdaje 
• pomůcky k projektu, které budou nad jeho rámec určeny i mimo program PPEVO  
      k prezentaci a prodeji  
• telefonní služby 
• vedení účetnictví, bankovní poplatky, právní služby 
• altány, lavičky, terénní úpravy, palisády, kotvící patky, vybavení učeben apod.  
• stravování a občerstvení  
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• na nákup stromů, keřů, zvířat, krmení, zahradního nářadí, zeminy, semen rostlin bez  
      projektového spojení s environmentálním charakterem 
• akce bez projektového spojení s environmentálním charakterem (např: ukázka výcviku 

dravců, program Ještěři, program Kozí farma, program v AZ Garden, programy s ukázkami 
živých zvířat, Hvězdárna a planetárium, návštěva ZOO, mini ZOO) 

• mzdové náklady mimo odměn externích lektorů (lektorného) 
 

Čl. III. 
Podání žádosti 

 
1. 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. 
 

2. Žadatel o dotaci 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 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. 
 

3. Žádost o dotaci bude možno podat pouze ve stanovený termín zveřejněný na Portálu občana. 
Mimo tento termín nebude možno žádost podat.  
 

4. Pro každý projekt bude podána samostatná žádost. 
 

5. Elektronická žádost o dotaci, která bude předložena na jiném než zveřejněném formuláři nebo 
mimo stanovený termín, nebude přijata a bude z posuzování o přidělení dotace vyloučena. OŽP 
MmP předloží jednotlivé žádosti k projednání - vyhodnocení v komisi. 
 

6. Rozpočet uvedený v žádosti bude výchozí při schvalování dotace. Žadatel, kterému bude dotace 
navržena v jiné výši, než o kterou žádal, dodá na základě vyzvání 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 

 
7. Nesplnění všech náležitostí žádosti je důvodem k vyřazení žádosti z posuzování o zařazení do 

Programu. 
  

8. Termín pro podání žádosti: 
 

Termín vyhlášení dotačního kola – podání žádostí    8.1.2021 – 5.2.2021  
Projednání v orgánech města únor – březen 2021 
Podpis smluv o poskytnutí dotací duben - květen 2021 
Termín vyúčtování poskytnutých dotací 31. 12. 2021 
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Čl. IV 
Všeobecné podmínky 

 
1. Dotace může být poskytnuta, pokud žadatel předloží projekt pro rozpočtové období, základní 

rozvahu pro finanční krytí, předpokládaný zdroj a výši příjmů (včetně příjmů ze vstupného, 
prodeje brožur, osvětových materiálů), způsob využití příjmů, organizační zajištění akce a ostatní 
povinné přílohy.  

 
2. Komise pro životní prostředí posoudí individuálně každou žádost o dotaci a v případě potřeby si 

může vyžádat další doklady či osobní účast zástupce žádající organizace na jednání komise.  
 

3. Každá žádost bude vyhodnocena dle stanovených kritérií, a to po stránce formální, věcné a 
obsahové.  

 
Formální a věcná správnost: 

Tuto fázi provádí a je za ni odpovědný odbor životního prostřední MmP. Kontrola spočívá v ověření, 
zda je žádost úplná a v souladu s požadovanými náležitostmi, zda předložená žádost a žadatel 
vyhovují podmínkám daného programu.  
 
Kritéria:  

- podání žádosti ve stanoveném termínu v elektronické verzi  
- podání žádosti na zveřejněném formuláři  
- úplné a správné vyplnění žádosti včetně rozpočtu  
- dodání všech požadovaných příloh  
- podepsání žádosti předepsaným způsobem  
- projekt je v souladu se zadáním  
- projekt je v souladu s předmětem činnosti či podnikání žadatele  

 
Žádosti, které nesplní výše uvedené náležitosti, nebudou komisi pro životní prostředí předloženy 
k hodnocení a posouzení. Komisi bude pouze předložen na vědomí seznam vyřazených žádostí 
s důvodem vyřazení. 

 
Posouzení žádostí o poskytnutí dotace:  

Tuto fázi provádí a je za ni zodpovědná komise pro životní prostředí Rady města. Výstupem této 
fáze hodnocení je návrh vybraných projektů doporučených k udělení dotace (konečný počet bodů a 
navrhovaná výše dotace).  
 
 
4. Kritéria pro posuzování žádostí o poskytnutí dotací z Programu podpory ekologické výchovy    

a osvěty: 
 

Kritéria pro posuzování žádostí o poskytnutí dotace možný počet 
dosažitelný 

bodů 
Posouzení projektu z hlediska ekovýchovné tématiky, a to jak z hlediska podílu ekovýchovné 
tématiky na popsaném projektu, tak z hlediska kvality náplně a přínosu pro cílovou skupinu 
 

   
max. 50 

 
Hospodárnost a efektivita rozpočtu projektu (rozpočet je jasný a zároveň podrobný, navrhované 
výdaje jsou nezbytné pro dosažení cíle a přesně jsou definovány výdaje, které budou hrazeny 
z dotace města) 

   
max. 20 

Připravenost žadatele a úroveň zpracování projektu (jasná formulace obsahu a cíle, personální 
zajištění projektu, stanovený konkrétní realizační plán) max. 10 



6 

Náklady na projekt tvoří účastnický poplatek nebo lektorné ekovýchovného centra: 
- plně 
- z části 
- netvoří 

max. 10 
10 
5 
0 

Projekt je / není navazujícím na projekt realizovaný v minulém dotačním období:  
- je 
- není 

max. 10  
10 
0 

 
Celkem je možné dosáhnout max. 100 bodů. Pro úspěšnost a finanční podporu projektu je třeba, 
aby bylo dosaženo min. 60 bodů. Při hodnocení projektu se vypočte průměr obdržených bodů na 
daný projekt.  

 
Zásady stanovení výše dotace na základě získaných bodů 
 
   Výše poskytnuté dotace bude závislá na počtu dosažených bodů v rámci „Kritérií posouzení 

předloženého projektu“. Poskytovaná dotace může být do výše 100 % skutečně požadované 
částky. 

    
   Oblast výpočtu výše dotace, včetně případného krácení vypočítané částky provede odbor 

životního prostředí MmP dle níže uvedených pravidel. Podkladem bude bodové hodnocení 
projektu, které provede komise pro životní prostředí.  

 
Hodnotící tabulka PPEVO 
 

Počet dosažených bodů % požadované dotace 
60 až 64 60 
65 až 69 65 
70 až 79 75 
80 až 89 85 

90 až 100 100 
 
Vypočítané částky v Kč budou zaokrouhlovány na „desítky“.   
 
Krácení vypočítané částky dotace v případě překročení limitu z rozpočtu města 
 
V případě, že suma vypočtených dotací překročí částku schválenou pro PPEVO, bude provedeno 
krácení dotací dle následujících kroků: 
 
1.  Krácení všech dotací stejně až o 50 % ve skupině dotací, která obdržela nejnižší počet bodů 
2.  V případě, že suma vypočtených dotací i po krácení dle bodu 1 překročí částku schválenou pro    
    PPEVO, bude provedeno krácení všech dotací stejně až o 30 % ve skupině dotací, která   
    Obdržela druhý nejnižší počet bodů 
3.  V případě, že suma vypočtených dotací i po krácení dle bodu 2 překročí částku schválenou pro  
    PPEVO, bude provedeno krácení všech dotací stejně až o 20 % ve skupině dotací, která  
    obdržela třetí nejnižší počet bodů 
4.  V případě, že suma vypočtených dotací i po krácení dle bodu 3 překročí částku schválenou pro  
    PPEVO, bude provedeno krácení všech dotací stejně až o 20 % ve skupině dotací, která  
    obdržela čtvrtý nejnižší počet bodů  
5.  V případě, že suma vypočtených dotací i po krácení dle bodu 4 překročí částku schválenou pro  
    PPEVO, bude provedeno krácení všech dotací stejně až o 20 % ve skupině dotací, která  
    obdržela pátý nejnižší počet bodů 
 
  Krácené částky v Kč budou zaokrouhlovány na „desítky“.   
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5. Příjemce dotace se zavazuje: 
a) použít poskytnutou dotaci pouze na projekt či 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) umožnit členům komise pro životní prostředí a úředníkům z MmP seznámit se s realizací 

činnosti, související s poskytnutou finanční dotací a poskytnout součinnost při provádění 
finanční kontroly, 

d) umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných 
v rámci dotovaného projektu.  

e) neprodleně oznámit odboru životního prostředí změnu stanov, bankovního spojení, 
statutárního zástupce a jiné změny (např. změna v projektu), které mohou podstatně ovlivnit 
náplň aktivit a způsob finančního hospodaření, 

f) při propagaci projektu a použití loga Magistrátu města Pardubic, musí být jeho podoba 
schválena Kanceláří primátora, úsekem vnějších vztahů Magistrátu města Pardubic, 
z hlediska souladu s logomanuálem města. Náhledy na schválení použití loga bude příjemce 
dotace zasílat na e-mailovou adresu propagace@mmp.cz,  

g) při použití dotace dodržovat související právní předpisy, Zásady pro poskytování dotací 
z rozpočtu statutárního města Pardubice, tato Pravidla a ustanovení smlouvy o poskytnutí 
dotace.  
 

6. Na přidělenou dotaci není právní nárok. 
 

V. 
Vyúčtování dotací 

 
1. Příjemce má povinnost vést získanou dotaci ve svém účetnictví odděleně tak, aby z něj bylo 

možno zjistit údaje o použití dotace, a to řádně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 
2. Poskytnutá dotace v roce 2021 musí být využita a řádně vyúčtována nejpozději do 31.12.2021, 

není-li ve smlouvě o poskytnutí dotace uvedeno jinak. 
 
3. 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. 
 

4. Pokud bude dotace použita k jiným účelům, než je předmětem smlouvy, vrátí příjemce příslušnou 
finanční částku bez odkladu na účet poskytovatele. Komise si vyhrazuje právo vyhodnotit 
podporovaný projekt či činnost a v případě neúčelně vynaložených prostředků navrhnout 
požadavek k vrácení dotace, či její části. 

 

5. V případě, že vyúčtování nebude doloženo v řádném termínu stanoveném ve smlouvě o 
poskytnutí dotace, bude postupováno dle smlouvy o poskytnutí dotace a zákona              
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.  

6. V případě, že se projekt neuskuteční, vrátí žadatel poskytnutou dotaci statutárnímu městu 
Pardubice bez zbytečného odkladu na účet uvedený ve smlouvě. Nevyčerpané prostředky na 
realizaci projektu, který byl realizován úsporněji nebo částečně, je příjemce dotace povinen vrátit 
ihned po ukončení projektu (dle podmínek stanovených ve smlouvě). Avízo o provedené vratce 
žadatel zašle na adresu roman.slach@mmp.cz a dotacemmp@mmp.cz.  
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Čl. VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Výsledky dotačního řízení budou bezodkladně zveřejněny na internetových stránkách města 

Pardubic. Podmínkou je přijatí usnesení příslušnými orgány města. 
 

2. Žadatel, jemuž byla schválena dotace, poskytne odboru životního prostředí Magistrátu města 
Pardubic potřebnou součinnost k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

 
3. Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem jejich schválení v Radě města Pardubic. Nabytím účinnosti 

těchto Pravidel se ruší pravidla doposud platná, schválená Radou města Pardubic usnesením    
č. R/2501/2019 ze dne 2.12. 2019. 

 
4. Tato Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty byla 

schválena usnesením Rady města Pardubic č. R/………../2020 ze dne ……… 2020. 
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Zástavní smlouva k nemovité věci  
uzavřená dle ust. § 1309 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1.  Statutární město Pardubice  
sídlo: Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice  
IČ: 00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
(dále jen „zástavní věřitel“) 

 
a  
 
2.  Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I 
  sídlo: Jiráskova 29, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice 
  IČ: 00527785 
  zastoupená: p. Vítem Drašarem, starostou TJ  
                                     Ing. Pavlou Avramovou, jednatelkou TJ 
               zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 27605 
  (dále jen „zástavce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2015 Smlouvu o zápůjčce finančních prostředků ve výši 
10,000.000,- Kč na předfinancování dotačního projektu „III. etapa modernizace Sportovního areálu 
Tělocvičné jednoty Sokol Pardubice I“ (dále jen „projekt“), se splatností zápůjčky do 31.12.2015. 
K této smlouvě byl dne 15.12.2015 uzavřen Dodatek č. 1, jímž byla prodloužena splatnost zápůjčky 
do 31.12.2020, dne 28.12.2016 byl uzavřen Dodatek č. 2, jímž byla dohodnuta splatnost zápůjčky 
ve dvou splátkách do 31.1.2017 a do 31.12.2020, a dne 28.6.2017 byl uzavřen Dodatek č. 3, jímž 
byly sjednány nové podmínky zápůjčky, zejména byla upravena splatnost zápůjčky na bázi 
splátkového kalendáře s dohodnutými 40 splátkami s termínem poslední splátky do 31.12.2057 a 
vytvořen systém prominutí některých splátek v případě řádného splácení až o téměř 7 splátek, čímž 
by se zkrátil termín splacení zápůjčky, se splatností poslední splátky ke dni 31.12.2051 (vše dále jen 
„Zajištěná smlouva“). 

 
2. Ke dni uzavření této zástavní smlouvy činí dluh zástavce z nesplacené jistiny zápůjčky 8,344.073,96 

Kč. Zápůjčka na základě Zajištěné smlouvy je sjednána jako bezúročná.  
 
3. V souladu s ujednáním v Zajištěné smlouvě je zástavní věřitel v případě prodlení zástavce se 

splácením zápůjčky oprávněn od něj požadovat úroky z prodlení ve výši stanovené právními 
předpisy. 

 
4. Smluvní strany se dále v Zajištěné smlouvě dohodly na závazku zástavce po dobu alespoň 20-ti let 

od uzavření Dodatku č. 3, tj. do 28.6.2037, nejdéle však do doby splacení poslední splátky zápůjčky, 
nepřevést na třetí osobu vlastnické právo k objektům, které byly předmětem modernizace v rámci 
projektu, a zachovat účel využití majetku získaného nebo zhodnoceného finančními prostředky ze 
zápůjčky obdržené na základě Zajištěné smlouvy (tj. přispívat prostřednictvím tělesné výchovy a 
sportu, společenské a kulturní činnosti, ke zvyšování fyzické, společenské, kulturní a duchovní 
úrovně demokratické společnosti a k výchově k mravnosti a společenské odpovědnosti).  
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5. V případě porušení kteréhokoliv ze závazků dle odst. 4 této smlouvy ze strany zástavce v období do 

20 let od uzavření Dodatku č. 3 Zajištěné smlouvy, tj. do 28.6.2037, je dle Zajištěné smlouvy zástavce 
povinen uhradit zástavnímu věřiteli smluvní pokutu ve výši 28,500.000,- Kč. V případě porušení 
kteréhokoliv z těchto závazků ze strany zástavce v období po uplynutí 20-ti let od uzavření Dodatku 
č. 3 Zajištěné smlouvy, tj. od 29.6.2037, až do úplného splacení zápůjčky je vydlužitel povinen 
uhradit zapůjčiteli smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat výši nesplacené části zápůjčky dle 
Zajištěné smlouvy ke dni porušení závazku zástavcem.  

 
6. Smluvní strany se v Zajištěné smlouvě dohodly, že pro období po uplynutí doby udržitelnosti 

projektu uzavřou mezi sebou zástavní smlouvu k nemovitostem za účelem zajištění závazku 
vydlužitele splatit zápůjčku dle této Zajištěné smlouvy a zajištění závazku vydlužitele uhradit 
smluvní pokutu dle odst. 5 této smlouvy. Zástavní smlouva musí být uzavřena nejpozději do 
31.12.2020, a to na základě písemné výzvy kterékoliv ze smluvních stran k uzavření zástavní 
smlouvy, která musí být učiněna v období od 18.9.2020 do 31.10.2020.  

 
 

III. Předmět zástavního práva 
 
1. Zástavce je výlučným vlastníkem pozemku označeného jako stavební parcela číslo 1923 o výměře 

2232 m2 v katastrálním území a obci Pardubice, jehož součástí je budova čp. 29 – objekt občanské 
vybavenosti (Sokolovna), část obce Zelené Předměstí, na jejíž modernizaci byly v rámci projektu 
zástavci zástavním věřitelem poskytnuty finanční prostředky z výše uvedené Zajištěné smlouvy. 
Tato nemovitá věc je zapsána na listu vlastnictví č. 10605 vedeném Katastrálním úřadem pro 
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, pro obec a katastrální území Pardubice. 

 
2. Nemovitá věc specifikovaná v odst. 1 tohoto článku včetně všech součástí, příslušenství a 

případných přírůstků je dále v textu této smlouvy označována též jen jako "zástava".  
 

IV. Zřízení zástavního práva 
 
1. Touto smlouvou zřizuje zástavce ve prospěch zástavního věřitele zástavní právo k zástavě, a to 

k zajištění těchto dluhů:  
a) dluhu zástavce vůči zástavnímu věřiteli představující nesplacenou část jistiny vyplývající ze 

Zajištěné smlouvy, která činí ke dni uzavření této smlouvy 8,344.073,96 Kč, a příslušenství tohoto 
dluhu spočívajícího v úroku z prodlení, 

b) dluhu zástavce vůči zástavnímu věřiteli z titulu smluvní pokuty vyplývající ze Zajištěné smlouvy, 
kterou je zástavce povinen uhradit zástavnímu věřiteli v případě porušení závazku zástavce 
nepřevést na třetí osobu vlastnické právo k objektům, které byly předmětem modernizace 
v rámci projektu, nebo závazku zástavce zachovat účel využití majetku získaného nebo 
zhodnoceného finančními prostředky ze zápůjčky poskytnuté na základě Zajištěné smlouvy, 
přičemž výše této smluvní pokuty činí maximálně 28,500.000,- Kč v případě, že porušení některé 
z výše uvedených povinností  zástavcem nastane v období alespoň 20 let od uzavření Dodatku č. 
3 Zajištěné smlouvy, tj. do 28.6.2037, nejdéle však do doby splacení poslední splátky zápůjčky;  
v případě porušení některé z těchto povinností zástavcem v období po uplynutí 20 let od 
uzavření Dodatku č. 3 Zajištěné smlouvy, tj. od 29.6.2037, až do úplného splacení zápůjčky je 
smluvní pokuta sjednána ve výši nesplacené části zápůjčky vyplývající ze Zajištěné smlouvy ke 
dni porušení kterékoliv z uvedených povinností zástavcem,  

      vše dále jen „Zajištěné dluhy“, maximálně do výše 36,844.073,96 Kč.  
 
2. Zástavní věřitel zástavní právo dle odst. 1 tohoto článku přijímá. 
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V. Prohlášení a povinnosti zástavce 

  
1. V návaznosti na ujednání v čl. II. odst. 4 této smlouvy zástavní věřitel a zástavce sjednávají závazek 

zástavce, že v období do zániku zástavního práva podle této smlouvy zástavu nezcizí a dále ani 
zástavu nezatíží jakýmkoli právem ve prospěch třetí osoby bez souhlasu zástavního věřitele, přičemž 
tento zákaz se zřizuje jako věcné právo ve prospěch zástavního věřitele a vzniká vkladem do katastru 
nemovitostí.  
 

2. Zástavce tímto prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy zástava není zatížena zástavním právem 
ani jiným právem obdobné povahy, věcným břemenem, právem stavby, předkupním právem, 
právem zpětné koupě, koupě na zkoušku, výhradou vlastnictví či lepšího kupce nebo jiným věcným 
či závazkovým právem zřízeným ve prospěch třetí osoby, které by zástavce omezovalo v možnosti 
disponovat se zástavou nebo mohlo jinak ohrozit právní postavení zástavního věřitele. Na zástavě 
nevázne přednostní pořadí pro jakékoli věcné právo či přednostní právo ke zřízení jakéhokoli 
věcného práva. Dále zástavce prohlašuje, že se nezavázal zřídit k zástavě ve prospěch třetí osoby 
jakékoli z výše uvedených práv ani přednostní pořadí, že zástava nenáleží k věci hromadné, zejména 
pak závodu, který je zatížen zástavním právem, ani se nezavázal ji na nikoho převést.  

 
3. Zástavce dále prohlašuje, že mu ke dni uzavření této smlouvy není známo, že byl na jeho majetek 

prohlášen konkurz či vstoupil do likvidace, nebo že probíhá konkurzní řízení nebo řízení vyrovnací, 
nebo že vůči němu probíhá či bylo zahájeno řízení dle insolvenčního zákona nebo nařízena exekuce 
na jeho majetek. Zástavce prohlašuje, že nejsou splněny podmínky pro zahájení insolvenčního řízení 
vůči zástavci, a že neexistuje žádný nesplněný závazek zástavce, který by mohl způsobit zahájení 
insolvenčního nebo exekučního řízení vůči zástavci nebo vznik jiného zástavního práva k zástavě.  

 
4. Zástavce se zavazuje, že po dobu trvání zástavního práva zástavu ani její část nepřevede, nedaruje, 

nevloží do žádného základního kapitálu, nezatíží ji ani její část zástavním právem, žádnou vadou, 
služebností, reálným břemenem, jiným věcným právem, ani jinak nezhorší postavení zástavního 
věřitele při realizaci zástavy.  

 
5. Zástavce se zavazuje, že se o zástavu bude starat s péčí řádného hospodáře, že nezmění její 

podstatu či účelové určení, že se zdrží všeho, co by bylo způsobilé ohrozit nebo poškodit práva 
Banky k zástavě, např. ji neučiní součástí hromadné věci, která byla zastavena dříve, než vzniklo 
zástavní právo podle této smlouvy, a že učiní veškerá možná opatření, aby takové negativní 
skutečnosti nebyly vyvolány ani činností či jednáním jakékoliv třetí osoby, či k nim nedošlo jinak. 
Zástavce se zavazuje písemně informovat zástavního věřitele o jakékoli skutečnosti, která by mohla 
mít podstatný negativní vliv na hodnotu zástavy, a to bez zbytečného odkladu poté, co taková 
skutečnost nastane.  

 
6. Zástavce se zavazuje, že uhradí nebo zajistí úhradu všech poplatků, daní a nákladů, které jsou 

povinni uhradit v souvislosti s vlastnictvím zástavy. Zástavce výslovně uděluje zástavnímu věřiteli 
oprávnění požadovat informace od věřitelů pohledávek týkajících se zástavy, zejména pak dává 
výslovný souhlas pro správce daně v souladu s ust. § 52, odst. 2), zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, v platném znění, jakož i pro další věřitele, aby zástavnímu věřiteli, po dobu trvání zástavního 
práva k zástavě, poskytli údaje o výši dosud nesplacených pohledávek týkajících se zástavy.  

 
7. Zástavce se zavazuje pojistit zástavu, včetně jejího příslušenství. Pojištění bude sjednáno tak, aby 

pojistná částka byla stanovena na 100 % věcné hodnoty zástavy, včetně příslušenství s tím, že 
pojištění musí pokrýt veškeré náklady na odstranění škody vzniklé na zástavě, a to jak v důsledku 
jednání třetích osob, tak v důsledku jiných skutečností nezávislých na vůli zástavce nebo třetích 
osob (vandalismus, živelní událost, odcizení, apod.) Zástavce se zavazuje pojištění udržovat po celou 



4 

 

dobu trvání zástavního práva a řádně platit pojistné. Zástavce je povinen nejméně 3 (tři) pracovní 
dny před splatností prokázat zástavnímu věřiteli zaplacení pojistného na další pojistné období. 
Zástavce je povinen písemně oznámit pojišťovně zřízení zástavního práva k zástavě a bere na 
vědomí, že zástavní věřitel může existenci zástavního práva příslušné pojišťovně kdykoliv rovněž 
prokázat.  

 
VI. Vznik zástavního práva 

  
1. Zástavní právo k zástavě zřízené dle této smlouvy ve prospěch zástavního věřitele vzniká vkladem 

do katastru nemovitostí.  
 
2. Návrh na vklad zástavního práva a dalších práv dle čl. V. odst. 1 této smlouvy bude podán u 

Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice, neprodleně, nejpozději 
do 10 (deseti) pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Podání návrhu na vklad podle 
této smlouvy je povinen zabezpečit zástavce.  

 
3. Ustanovení odst. 2 tohoto článku nezbavuje zástavního věřitele práva podat návrh na vklad sám, 

přičemž zástavce se zavazuje poskytnout zástavnímu věřiteli k tomu i v průběhu celého řízení o 
povolení vkladu veškerou potřebnou součinnost. 

 
4. Správní poplatky spojené s podáním návrhu na vklad zástavního práva dle této smlouvy ponese 

zástavce.  
 
5. Smluvní strany se tímto zavazují poskytnout si navzájem veškerou součinnost tak, aby návrh na 

vklad zástavního práva dle této smlouvy byl předložen do 10 (deseti) pracovní dnů ode dne 
podpisu této smlouvy smluvními stranami. Do dne vydání rozhodnutí katastrálního úřadu jsou 
smluvní strany svým projevem vůle vázány.  

 
6. Jestliže katastrální úřad návrh na vklad zamítne nebo řízení o povolení vkladu zastaví, je zástavce 

povinen poskytnout zástavnímu věřiteli potřebnou součinnost, aby případné překážky bránící 
zápisu práv ve prospěch zástavního věřitele byly bez zbytečného odkladu odstraněny. 

  
VII. Výkon zástavního práva 

 

1. Nebude-li některý ze Zajištěných dluhů uhrazen řádně a včas, je zástavní věřitel oprávněn uspokojit 
se z výtěžku zpeněžení zástavy.  
 

2. Zástavní věřitel písemně oznámí započetí výkonu zástavního práva zástavci, a to nejpozději 3 měsíce 
před předpokládaným dnem zpeněžení zástavy. V takovém oznámení zástavní věřitel zároveň sdělí, 
jakým způsobem své zástavní právo vykoná. 

 
3. Zástavní věřitel je oprávněn podle své úvahy a na náklady zástavce zástavu prodat ve veřejné dražbě 

či jiným způsobem stanoveným pro prodej zástavy příslušnými právními předpisy. 
 
4. Zástavce je povinen zpeněžení zástavy a uspokojení Zajištěných dluhů z výtěžku zpeněžení zástavy 

umožnit a strpět, poskytne zástavnímu věřiteli veškerou potřebnou součinnost a vydá mu zástavu i 
s listinami potřebnými k jejímu převzetí, užívání a požívání.  

 
5. Zástavní věřitel je oprávněn uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy do výše Zajištěných dluhů ke 

dni zpeněžení zástavy.  
 

6. Z výtěžku zpeněžení zástavy bude uspokojen kterýkoliv ze Zajištěných dluhů včetně jeho 
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příslušenství a nákladů souvisejících s prodejem zástavy. Bude-li výnos z prodeje zástavy vyšší, než 
bude činit dluh ze Zajištěné smlouvy, včetně jeho příslušenství, zavazuje se zástavní věřitel vyplatit 
zástavci částku představující rozdíl mezi částkou získanou prodejem zástavy a celkovou výší dluhu 
ze Zajištěné smlouvy, včetně příslušenství a nákladů souvisejících s prodejem zástavy. 

 
VIII. Zánik zástavního práva 

  
V případě, že Zajištěné dluhy vyplývající ze Zajištěné smlouvy budou řádně a včas splaceny, předá 
zástavní věřitel zástavci do 60 (šedesáti) kalendářních dnů návrh na vklad zániku zástavního práva k 
zástavě. Správní poplatek spojený s návrhem na výmaz zástavního práva k zástavě ponese zástavce.   
 
 

IX. Ostatní ujednání 
  
1. Zástavce není oprávněn postoupit jakákoliv svá práva z této smlouvy na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu zástavního věřitele, a to ani částečně.  
 
2. V případě porušení jakékoliv povinnosti podle této smlouvy zástavcem je zástavní věřitel oprávněn 

požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorunčeských) v každém 
jednotlivém případě. Sjednáním smluvní pokuty ani jejím uhrazením není dotčeno právo na 
náhradu škody, případně jiné újmy v celém rozsahu. Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy 
zaslané zástavním věřitelem zástavci, a to ve lhůtě v této výzvě uvedené. 

 
 

X. Závěrečná ustanovení 
  
1. Zástavce prohlašuje, že se seznámil se Zajištěnou smlouvou, vše mu bylo vysvětleno, porozuměl 

jejímu textu, s obsahem předložených listin souhlasí.  
 
2. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít 

vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude 
odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto smlouvou jako celkem.  

 
3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 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.  

 
4. Smluvní strany se dohodly, že zástavní věřitel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 

smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy město bezodkladně 
informuje druhou smluvní stranu, nebyly-li kontaktní údaje zástavce uvedeny 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 s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

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

občanského zákoníku). 
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7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž zástavní věřitel 
obdrží jedno vyhotovení a zástavce obdrží dva stejnopisy. Zástavce předloží jedno vyhotovení s 
úředně ověřenými podpisy příslušnému katastrálnímu úřadu pro účely vkladu zástavního práva 
dle této smlouvy do katastru nemovitostí.  

 
8. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 
9. Veškeré změny této smlouvy musí být vyhotoveny písemně formou číslovaných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami.  
 
10. Smluvní strany se dohodly na prodloužení promlčecí lhůty z této smlouvy na dobu 10 (deseti) let.  
 
11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly s náležitou péčí, jejímu obsahu plně 

porozuměly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.  
  
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
Za zástavního věřitele:                                                           Za zástavce: 
 
 
 
 
 
...................................                                    ............................................              
Ing. Martin Charvát                                                                                Vít Drašar                             
   primátor města                                  starosta TJ                     
 
 
 
 
 
                                                                                                    ............................................ 
                                                                                                             Ing. Pavla Avramová 
                                                                                                                     jednatelka TJ 
                                                                                                                       

 
 

 



  
Příloha návrhu usnesení č. 1  

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace  
č. D1734/00441/20 ze dne 9.10.2020 

 
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: 

ART STORM CZ, s.r.o.,    
 sídlo: Dubové návrší 749, 530 12 Pardubice – Studánka,   
 IČ: 27933733,  
 číslo bankovního účtu: 223703491/0300,   
 zastoupen: Jiřím Ševčíkem, jednatelem společnosti 
 (dále jen „příjemce“) 
 

 
II. Úvodní ustanovení 

 
 
1. Smluvní strany uzavřely dne 9.10.2020 mezi sebou veřejnoprávní Smlouvu o poskytnutí dotace č. 

D1734/00441/20, na základě níž poskytovatel poskytnul příjemci dotaci z Programu podpory kultury 
v celkové výši 82.200, - Kč na realizaci projektu „PIRATE SWING Band Gala 2020, Galakoncert s hostem 
Danielem Bártou“ (dále jen „Smlouva“). 

 
2. Dne 9. 11. 2020 příjemce dotace podal žádost o změnu (snížení) výše dotace na projekt PIRATE SWING 

Band Gala 2020 (dále také „projekt“) a o změnu nákladového rozpočtu ze dne 226.6.2020 přiloženého 
k žádosti o poskytnutí dotace v podobě úprav (zvýšení, resp. snížení) některých položek, neboť vlivem 
opatření orgánů veřejné moci vydaných k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a 
rozšíření onemocnění SARS CoV-2 na území ČR nebylo možné akci v plánovaném termínu 2.12.2020 
realizovat. 

 
3. Statutární město Pardubice deklaruje snahu pomoci pandemií zasaženým subjektům působícím 

v kulturní oblasti a má jednoznačně zájem na zachování dosavadních společenských aktivit ve městě. 
Proto umožňuje příjemcům dotací, v případě zrušení jejich akce z výše uvedených důvodů, částečné 
pokrytí nákladů prokazatelně vynaložených na akci v její přípravné fázi z prostředků dotace 
z rozpočtu města. Maximální hranice kompenzace byla stanovena na 75 % finančních prostředků ze 
schválené dotace. 

 
4. S ohledem na mimořádnou situaci poskytovatel žádosti vyhověl a smluvní strany v souladu 

s ustanovením čl. XI. bod 8. Smlouvy přistoupily k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen 
„dodatek“). 



 
 
  

II. Předmět dodatku 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem poskytovatel poskytne příjemci dotaci z Programu 

podpory kultury pro rok 2020 ve výši celkem 61.650, - Kč (slovy: šedesát jeden tisíc šest set padesát 
korun českých) na projekt „PIRATE SWING Band Gala 2020, Galakoncert s hostem Danielem Bártou“, 
což představuje 75 % původně schválené dotace ve Smlouvě, která činila 82.200, - Kč.  
 

2. Smluvní strany se dále dohodly, že původní příloha č. 1 Smlouvy (Rozpočet vyhotovený dne 26.6.2020) 
se nahrazuje jejím novým zněním (Rozpočet vyhotovený dne 9.11.2020). Nová příloha č. 2 Smlouvy 
tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.  
 

3.  Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci na položky stanovené v této nové příloze č. 4 a 
předložit vyúčtování poskytovateli dotace v termínu stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. g) Smlouvy (tj. 
do 31.12.2020).  

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn a jsou 

nadále platná a účinná.  
 
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. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 

5. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno 
vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.  

 
6. 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. 2 Smlouvy) 
 
V Pardubicích dne:  
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Jiří Ševčík    
 
Předmět Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/     
/2020 ze dne 17.12.2020 
 

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



 
 
  

Příloha.č. 1 Dodatku ke Smlouvě  

 

Název akce (projektu)
Termín realizace projektu 

Náklady na projekt/akci  (rozpočet je jasný a zároveň 
podrobný, navrhované výdaje jsou nezbytné pro 
dosažení cíle a přesně jsou definovány výdaje, které 
budou hrazeny z dotace města)

Celkem v Kč
Požadovaná dotace ze 

statutárního města 
Pardubice v Kč

1 2 3
Noty, hudební aranžmá, tisk not, tonery 8 000,00 8 000,00
Grafika vizuálů 20 000,00
Výlep + promo tiskoviny 20 000,00 13 650,00
Propagace 40 000,00 40 000,00
Výroba videopozvánky s Danem Bártou, hostem koncertu 7 000,00
Produkční náklady (poštovné, PHM, spedice tiskovin, atd.) 12 000,00
Tvorba animovaného videospotu 25 000,00
Konfetová děla, pódiové efekty 7 000,00
Produční příprava akce 5 000,00
Dosavadní náklady na přeložení akce (nové vizuály, radio spot, TV spot, 
atd.) 22 000,00
Celkové náklady na projekt/akci 166 000,00 61 650,00

Předpokládané zdroje finančního krytí Celkem v Kč

vstupné (bude-li vyprodáno) 0,00
prodej CD, DVD (zprůměrováno) 0,00
Výše dotace města Pardubice 61 650,00
požadovaná výše dotace z kraje 0,00
členské příspěvky, sponzorské dary …
vlastní zdroje 104 350,00

Celkové příjmy z akce/projektu 166 000,00

Vypracoval: Jiří Ševčík
Dne: 18.11.2020

PIRATE SWING Band Gala 2020, Galakoncert s hostem Danem Bártou

ART STORM CZ, s.r.o.

Náklady na realizaci (nový termín 2.12.2021)

Věnujte sestavení rozpočtu pozornost. Jednotlivé nákladové položky jsou závazné, pouze jejich  výběr a 
výše budoou upraveny v rámci upraveného rozpočtu, který se přikládá ke smlouvě o poskytnutí dotace.



Příloha návrhu usnesení č. 2        
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace  
č. D1734/00327/20 ze dne 7.8.2020 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
 Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“) 

 
2. Příjemce dotace: 
 Divadlo Exil, z.s.,      
 sídlo: Havlíčkova 841, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,  
 IČ: 70157642,   
 číslo bankovního účtu: 164792753/0300,    
 zastoupen: Ing. Radkou Chladovou, místopředsedkyní správní rady   
 (dále jen „příjemce“)  
 

 
II. Úvodní ustanovení 

 
 
1. Smluvní strany uzavřely dne 7.8.2020 mezi sebou veřejnoprávní Smlouvu o poskytnutí dotace č. 

D1734/00327/20, na základě níž poskytovatel poskytnul příjemci individuální dotaci z Programu 
podpory kultury v celkové výši 200.000, - Kč na realizaci projektu „Úprava prostor pod Machoňovou 
pasáží pro nový provoz Divadla Exil – vybavení prostor sálu a přilehlých prostor“ (dále jen „projekt“).  
 

2. Z důvodu přijatých opatření k ochraně veřejného zdraví obyvatelstva, vyhlášeného nouzového stavu 
a v neposlední řadě zpoždění lhůt ze strany orgánů státní správy ve věci zajištění stavebního povolení 
se mění lhůty s tím související (termíny dosažení účelu a čerpání dotace, případného vrácení dotace a 
jejího vyúčtování).  

 
3. Příjemce proto požádal poskytovatele o změny souvisejících sjednaných termínů týkajících se 

poskytnuté dotace pro období roku 2020 (termíny dosažení účelu a čerpání dotace, případného 
vrácení dotace a jejího vyúčtování). S ohledem na mimořádnou situaci poskytovatel žádosti vyhověl 
a smluvní strany v souladu s ustanovením čl. XI. bod 8. Smlouvy přistoupily k uzavření tohoto Dodatku 
č. 1 ke Smlouvě (dále jen „dodatek“).    

 
III. Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že text čl. V. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním: 

 
„Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 30.6.2021.“  
 

2.  Smluvní strany se dohodly, že text čl. VI. odst. 1 písm. g) Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním: 
 

„g) předložit poskytovateli nejpozději do 30. 6. 2021 vyúčtování dotace v listinné podobě s připojeným 
podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití prostředků dotace,  

 
 



 

3. Smluvní strany se dohodly, že text čl. VII. odst. 2 se nahrazuje novým zněním, které zní:  
 
„Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 30. 6. 2021“.  

 
4. Smluvní strany se dohodly, že text čl. VII. odst. 4 se nahrazuje tímto novým zněním:   

 
„Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 
finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 30. 6. 2021“.  

 
5. Smluvní strany se dohodly, že text čl. VII. odst. 5 se nahrazuje tímto novým zněním: 

 
„V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30. 6. 2021“. 

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškerá ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají zachována a v platnosti.  
 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.   

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

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

4. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno 
vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.  

 
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 

po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Ing. Radka Chladová 
           
        
 
 

Předmět Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/     
/2020 ze dne 17.12.2020 

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



Příloha návrhu usnesení č. 3      
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace  
č. D1734/00328/20 ze dne 7.8.2020 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
 Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“) 

 
2. Příjemce dotace: 
 Divadlo Exil, z.s.,      
 sídlo: Havlíčkova 841, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,  
 IČ: 70157642,   
 číslo bankovního účtu: 164792753/0300,    
 zastoupen: Ing. Radkou Chladovou, místopředsedkyní správní rady   
 (dále jen „příjemce“)  
 

 
II. Úvodní ustanovení 

 
 
1. Smluvní strany uzavřely dne 7.8.2020 mezi sebou veřejnoprávní Smlouvu o poskytnutí dotace č. 

D1734/00328/20, na základě níž poskytovatel poskytnul příjemci individuální dotaci z Programu 
podpory kultury v celkové výši 100.000, - Kč na realizaci projektu „Úprava prostor pod Machoňovou 
pasáží pro nový provoz Divadla Exil – zhotovení nové elektroinstalace“ (dále jen „projekt“). 
 

2. Z důvodu přijatých opatření k ochraně veřejného zdraví obyvatelstva, vyhlášeného nouzového stavu 
a v neposlední řadě zpoždění lhůt ze strany orgánů státní správy ve věci zajištění stavebního povolení 
se mění lhůty s tím související (termíny dosažení účelu a čerpání dotace, případného vrácení dotace a 
jejího vyúčtování).  

 
3. Příjemce proto požádal poskytovatele o změny souvisejících sjednaných termínů týkajících se 

poskytnuté dotace pro období roku 2020 (termíny dosažení účelu a čerpání dotace, případného 
vrácení dotace a jejího vyúčtování). S ohledem na mimořádnou situaci poskytovatel žádosti vyhověl 
a smluvní strany v souladu s ustanovením čl. XI. bod 8. Smlouvy přistoupily k uzavření tohoto Dodatku 
č. 1 ke Smlouvě (dále jen „dodatek“).    

 
III. Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že text čl. V. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním: 

 
„Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 30.6.2021.“  
 

2.  Smluvní strany se dohodly, že text čl. VI. odst. 1 písm. g) Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním: 
 

„g) předložit poskytovateli nejpozději do 30. 6. 2021 vyúčtování dotace v listinné podobě s připojeným 
podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití prostředků dotace,  

 
 



 

3. Smluvní strany se dohodly, že text čl. VII. odst. 2 se nahrazuje novým zněním, které zní:  
 
„Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 30. 6. 2021“.  

 
4. Smluvní strany se dohodly, že text čl. VII. odst. 4 se nahrazuje tímto novým zněním:   

 
„Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 
finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 30. 6. 2021“.  

 
5. Smluvní strany se dohodly, že text čl. VII. odst. 5 se nahrazuje tímto novým zněním: 

 
„V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30. 6. 2021“. 

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškerá ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají zachována a v platnosti.  
 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.   

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

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

4. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno 
vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.  

 
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 

po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Ing. Radka Chladová 
           
        
 
 
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 
 



Dodatek č. 3 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
uzavřené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007 a zákona č. 194/2010 Sb. 

Smluvní strany: 

1. Dopravní podnik města Pardubice, a.s.  
IČO: 632 17 066  

se sídlem: Teplého 2141, 532 20 Pardubice, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Hradci Králové pod spis. Zn. B 1241,  

zastoupený:  Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 

 (dále jen „dopravce“) 

 

2. Statutární město Pardubice 
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice – Staré Město 

IČ: 00274046 

DIČ: CZ00274046 

zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem  

bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice  

číslo účtu: 326561/0100 

 (dále jen „objednatel“) 

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

dodatek č. 3 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících  
I.  

Úvodní ustanovení 
1) Dne 29. 12. 2015 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o veřejných službách v přepravě 

cestujících (dále jen „smlouva“). Ve smlouvě se dopravce zavázal objednateli zajistit ve vlastní režii 

dopravní obslužnost na území města Pardubic městskou hromadnou dopravou (dále jen „MHD“) a 

objednatel se zavázal dopravci uhradit za plnění závazku veřejné služby kompenzaci. 

2) Zjara roku 2020 propukla pandemie nemoci označované jako COVID-19. V důsledku epidemie došlo 

k významnému poklesu zájmu o cestování městskou hromadnou dopravou a dopravci se tak snížily 

oproti výchozímu finančnímu modelu tržby z jízdného v míře, kterou nebylo možno předvídat. 

Kompenzace, jejíž výše je stanovena na základě výchozího finančního modelu, tak při klesnuvších 

tržbách nepostačuje ke krytí ztrát z provozu MHD plynoucích. 

3) Lze předpokládat, že dopady epidemie, zejména dopady na ochotu obyvatel využívat ke svým cestám 

veřejnou dopravu, přetrvají i do roku 2021. 

4) Uvedenou změnu okolnosti považují smluvní strany za tak podstatnou, že zakládá zvlášť hrubý nepoměr 

v právech a povinnostech stran. Za účelem zachování ekonomické rovnováhy závazku se proto smluvní 

strany dohodly na navýšení kompenzace. 

II.  
Předmět dodatku 

1) Objednatel se zavazuje uhradit dopravci za kalendářní rok 2020 kompenzaci navýšenou oproti nároku 

vyplývajícímu z výchozího finančního modelu o částku 10 000 000 Kč. Částka navýšení kompenzace je 

splatná do 31. 12. 2020. 

2) Navýšení kompenzace pro rok 2021 bude určeno na základě upravených výchozích finančních modelů 

na rok 2021 pro veřejnou drážní dopravu a veřejnou linkovou dopravu, jež jsou přílohami č. 1 a č. 2 



tohoto dodatku. V upravených výchozích finančních modelech jsou nad rámec úpravy jednotlivých 

položek nákladů a výnosů dle pravidel pro změnu kompenzace obsažených ve smlouvě poníženy 

položky tržeb z jízdného vždy o 13 %, jakožto předpokládaného dopadu epidemie COVID 19 na tržby 

z jízdného v roce 2021. 

III.  
Závěrečná ustanovení 

1) Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn a v platnosti. 

2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 340/2015 Sb., 

zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

3) Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k 

řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku město Pardubice bezodkladně informuje 

ostatní smluvní strany, nebyl-li jejich kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro 

notifikaci o uveřejnění. 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je 

následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

5) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

občanského zákoníku).  

6) Smluvní strany se dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez podpisů.  

7) Tento dodatek je uzavřen ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a jedno dopravce. 

8) Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že byl 

sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 

vlastnoruční podpisy. 

 
 
objednatel: dopravce:  

 

V ………………………… dne ………………… V ………………………… dne …………………  

 

 

 

……………………………………………… ……………………………………………… 

     Ing. Martin Charvát Ing. Tomáš Pelikán                   

 



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O REKLAMĚ, PROPAGACI  
A SPOLUPRÁCI (č. 41/2020/ES) 

uzavřené podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občansk! zákoník, ve znění pozděj"ích předpisů 
 
Statutární město Pardubice 
adresa:   Pern!t"nské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
IČ:     00274046 
DIČ:    CZ00274046 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   326561/0100 
zastoupen":   Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
dále jen „zadavatel“ 
 
a 
 
Dostihov! spolek a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku, veden"m Krajsk"m soudem v Hradci Králové, oddíl B, vlo#ka 918 
adresa:   Pra#ská 607, 530 02 Pardubice 
IČ:    481 55 110 
DIČ:    CZ48155110 
bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
číslo účtu:   1732107/0300 
zastoupen":   Mgr. Jaroslavem Müllerem, členem představenstva 
dále jen „dodavatel“ 
 
 
uzavírají ní#e uvedeného dne, měsíce a roku tento  
 
 

dodatek č. 1 ke smlouvě o reklamě, propagaci a spolupráci 
 

 
 
 

1. Úvodní ustanovení 
1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 27.4.2020 Smlouvu o reklamě, propagaci a 

spolupráci, na základě ní# se dodavatel zavázal zajistit pro zadavatele reklamní servis v 
areálu Dostihového závodi!tě Pardubice a zadavatel se zavazuje za zaji!tění reklamního 
servisu dodavateli zaplatit odměnu v dohodnuté v"!i (dále jen „Smlouva“). 

1.2. V čl. 6.3 Smlouvy se smluvní strany zároveň dohodly, #e v případě nekonání některé z akcí či 
v případě jejího konání bez účasti veřejnosti vzniká zadavateli vůči dodavateli právo na 
finanční vyrovnání v dohodnuté v"!i, které je dodavatel povinen převést na bankovní účet 
zadavatele nejpozději do 30.11. daného kalendářního roku. Vzhledem k tomu, #e 
během dostihové sezóny roku 2020 nastaly v důsledku restriktivních opatření vydan"ch 
orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a jako prevence vzniku a roz!íření onemocnění 
SARS CoV-2 skutečnosti předvídané v čl. 6.3 Smlouvy, vzniklo zadavateli právo na v"!e 
uvedené finanční vyrovnání. 

1.3. V důsledku finančně nepříznivého v"voje dostihové sezóny roku 2020 po#ádal dodavatel 
zadavatele o prodlou#ení termínu sjednaného k úhradě finančního vyrovnání dle čl. 6.3 
Smlouvy a zadavatel jeho #ádosti vyhověl. Smluvní strany proto přistupují k uzavření 
následujícího Dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“).    

 
2. Předmět Dodatku 
2.1 Smluvní strany se dohodly na změně ujednání obsa#eného ve větě druhé čl. 6.3 Smlouvy, a 

to takto: 
„Dodavatel je povinen zadavateli poskytnout finanční vyrovnání dle přílohy Smlouvy t"kající se 
těch akcí v dostihové sezóně roku 2020, které se neuskutečnily vůbec (Překá#kové dostihy, 
Závěrečn" dostihov" den) a které se uskutečnily bez účasti veřejnosti (Velká pardubická), 
nejpozději do 31.3.2021, a to bezhotovostním převodem na účet zadavatele uveden" 
v záhlaví Smlouvy.“ 



2.2 Pro vyloučení v!ech pochybností smluvní strany v"slovně prohla!ují, #e změna dohodnutá 
v čl. 2.1 tohoto Dodatku se uplatní pouze ve vztahu k dostihové sezóně roku 2020. Pro období 
dostihov"ch sezón 2021 a 2022 zůstává v platnosti pro poskytnutí finančního vyrovnání 
původně dohodnut" termín (30.11. daného kalendářního roku). 

 
 

3. Závěrečná ustanovení 
3.1 Tento Dodatek nab"vá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho zveřejněním v registru smluv. 
3.2  Smluvní strany se dohodly, #e zadavatel bezodkladně po uzavření této smlouvy ode!le tento 

Dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění Dodatku zadavatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní 
údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění.  

3.3   Smluvní strany prohla!ují, #e #ádná část Dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 
504 zákona č.  89/2012 Sb., občansk" zákoník, v platném znění (dále jen „občansk" 
zákoník“)).  

3.4   Smluvní strany berou na vědomí, #e nebude-li Dodatek uveřejněn prostřednictvím registru 
smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, #e je zru!en od počátku. 

3.5   Tento Dodatek, jako# i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto Dodatku nebo v 
souvislosti s ním, se řídí právním řádem České republiky, zejména občansk"m zákoníkem. 

3.6    Dodavatel není oprávněn bez souhlasu zadavatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z 
Dodatku třetí osobě.  

3.7      Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Ka#dá ze smluvních stran obdr#í po jednom   
vyhotovení. 

3.8  Smluvní strany prohla!ují, #e obsah Dodatku je pro ně dostatečně určit" a srozumiteln", #e 
Dodatek byl sepsán na základě pravdiv"ch údajů a vyjadřuje jejich vá#nou vůli, na důkaz 
čeho# připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

 
 

 
 
V Pardubicích dne  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
Ing. Martin Charvát 

primátor města 
za zadavatele 

 Mgr. Jaroslav Müller 
člen představenstva 

za dodavatele 

 
 



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O U!ÍVÁNÍ PROSTOR č. 40/2020/ES 
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občansk" zákoník, ve znění pozděj#ích předpisů 

 
Statutární město Pardubice 
adresa:   Pern!t"nské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
IČ:     00274046 
DIČ:    CZ00274046 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   326561/0100 
zastoupen":   Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
dále jen „Partner“ 
 
a 
 
Dostihov" spolek a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku, veden"m Krajsk"m soudem v Hradci Králové, oddíl B, vlo#ka 918 
adresa:   Pra#ská 607, 530 02 Pardubice 
IČ:    481 55 110 
DIČ:    CZ48155110 
bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
číslo účtu:   1732107/0300 
zastoupen":   Mgr. Jaroslavem Müllerem, členem představenstva 
dále jen „DS“ 
 
uzavírají ní#e uvedeného dne, měsíce a roku tento   
 

dodatek č. 1 ke smlouvě o u$ívání prostor 
1. Úvodní ustanovení 
1.1 Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 27.4.2020 Smlouvu o u#ívání prostor, na základě ní# se DS 

zavázal poskytnout v období dostihov"ch sezón 2020, 2021 a 2022 při vymezen"ch akcích Partnerovi 
prostory nacházející se v areálu Dostihového závodi!tě Pardubice a Partner se zavázal za u#ívání takov"ch 
prostor zaplatit DS odměnu v dohodnuté v"!i (dále jen „Smlouva“). 

1.2 V čl. 6.3 Smlouvy se smluvní strany zároveň dohodly, #e v případě nekonání některé z akcí či v případě 
jejího konání bez účasti veřejnosti vzniká Partnerovi vůči DS právo na finanční vyrovnání v dohodnuté v"!i, 
které je DS povinen převést na bankovní účet Partnera nejpozději do 30.11. daného kalendářního roku. 
Vzhledem k tomu, #e během dostihové sezóny roku 2020 nastaly v důsledku restriktivních opatření 
vydan"ch orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a jako prevence vzniku a roz!íření onemocnění 
SARS CoV-2 skutečnosti předvídané v čl. 6.3 Smlouvy, vzniklo Partnerovi právo na v"!e uvedené finanční 
vyrovnání. 

1.3 V důsledku finančně nepříznivého v"voje dostihové sezóny roku 2020 po#ádal DS Partnera o prodlou#ení 
termínu sjednaného k úhradě finančního vyrovnání dle čl. 6.3 Smlouvy a Partner jeho #ádosti vyhověl. 
Smluvní strany proto přistupují k uzavření následujícího Dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“).    

 
2. Předmět Dodatku 
2.1 Smluvní strany se dohodly na změně ujednání obsa#eného ve větě druhé čl. 6.3 Smlouvy, a to takto: 

„DS je povinen Partnerovi poskytnout finanční vyrovnání dle přílohy Smlouvy t"kající se těch akcí v dostihové 
sezóně roku 2020, které se neuskutečnily vůbec (Překá#kové dostihy, V!estrannost, Závěrečn" dostihov" 
den) a které se uskutečnily bez účasti veřejnosti (Velká pardubická), nejpozději do 31.3.2021, a to 
bezhotovostním převodem na účet Partnera uveden" v záhlaví Smlouvy.“ 

2.2 Pro vyloučení v!ech pochybností smluvní strany v"slovně prohla!ují, #e změna dohodnutá v čl. 2.1. tohoto 
Dodatku se uplatní pouze ve vztahu k dostihovému období roku 2020. Pro období dostihov"ch sezón 2021 
a 2022 zůstává v platnosti pro poskytnutí finančního vyrovnání původně dohodnut" termín (30.11. daného 
kalendářního roku). 

 
 

3. Závěrečná ustanovení 
3.1 Tento Dodatek nab"vá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

zveřejněním v registru smluv. 
3.2  Smluvní strany se dohodly, #e Partner bezodkladně po uzavření této smlouvy ode!le tento Dodatek k 

řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění Dodatku Partner 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

3.3   Smluvní strany prohla!ují, #e #ádná část Dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č.  
89/2012 Sb., občansk" zákoník, v platném znění (dále jen „občansk" zákoník“)).  



3.4   Smluvní strany berou na vědomí, #e nebude-li Dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří 
měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, #e je zru!en od počátku. 

3.5   Tento Dodatek, jako# i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto Dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí 
právním řádem České republiky, zejména občansk"m zákoníkem. 

3.6    DS není oprávněn bez souhlasu Partnera postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z Dodatku třetí osobě.  
3.7       Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Ka#dá ze smluvních stran obdr#í po jednom vyhotovení. 
3.8  Smluvní strany prohla!ují, #e obsah Dodatku je pro ně dostatečně určit" a srozumiteln", #e Dodatek byl 

sepsán na základě pravdiv"ch údajů a vyjadřuje jejich vá#nou vůli, na důkaz čeho# připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

 
 
 

 
V Pardubicích dne  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
Ing. Martin Charvát 

primátor města 
za Partnera 

 Mgr. Jaroslav Müller 
člen představenstva 

za DS 
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis ze 71. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 30.11.2020 od 10:00 hodin  

prostřednictvím videokonference 

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

 

I. 
Schválení programu jednání 

V programu byly navrženy následující změny: 

- zařazena nová zpráva „Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu – MpP“ jako bod č. 27 

- zařazena nová zpráva „Smlouva č. OR/20/24547 o poskytnutí dotace v rámci programu 
Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2…“ jako bod č. 28 

- zařazena nová zpráva „Přijetí daru“ jako bod č. 29 

- stažena zpráva č. 21 „Strategie bydlení pro město Pardubice“ 
 

Program 71. řádné schůze RmP dne 30.11.2020 byl schválen takto: (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

1. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
- OMI 

P: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

2. Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty pro rok 2021 
P: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Slach Roman, odbor životního prostředí 
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3. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
– OIT 

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

4. Veřejné zakázky KT 
P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Z: Baladová Květa, kancelář tajemníka 

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

Vodrážková Soňa, odbor majetku a investic 
6. Revokace usnesení - bytové domy a nebytové prostory 

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

Valášková Kristina, odbor majetku a investic 
Kudrnová Romana, odbor majetku a investic 

7. Dohoda o splacení dluhu 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Bobková Jitka, odbor majetku a investic 

Koblížková Jana, odbor majetku a investic 
8. Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města 

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

Valášková Kristina, odbor majetku a investic 
9. Změna identifikační listiny projektu-Dukla sportovní 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Vojta Vít, odbor rozvoje a strategie 
Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 

10. Identifikační listina projektu - CPD a Gampa-realizace díla 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Vojta Vít, odbor rozvoje a strategie 

Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 
11. Projektový záměr a identifikační listina projektu - městský útulek 

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

12. Identifikační listina projektu - Rekonstrukce mostu M 117 - nadjezd Kyjevská 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 
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13. Zrušení usnesení č. R/6186/2017 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

14. XIII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

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

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

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Denková Monika, odbor ekonomický 

16. Uzavření zástavní smlouvy s TJ Sokol Pardubice I 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Dvořáková Petra, odbor ekonomický 
17. Revokace usnesení a dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 

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

Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 
18. Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Komorní filharmonie Pardubice 

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

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
19. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu - OŠKS - Rozvoz stravy ze školních vývařoven na výdejny pro období 3 let 

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

Šťásková Dana, odbor školství, kultury a sportu 
20. Souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru v rámci projektu Obědy pro děti 

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

Šťásková Dana, odbor školství, kultury a sportu 
21. Strategie bydlení pro město Pardubice - STAŽENO 

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

Štefanča Branislav, odbor rozvoje a strategie 
22. Další postup přípravy Domova pro seniory v ulici Štrossova 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 
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23. Dodatek č. 3 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
P: Pelikán Tomáš, člen rady města a místopředseda představenstva společnosti DPmP a.s. 
Z: Pelikán Tomáš, člen rady města a místopředseda představenstva společnosti DPmP a.s. 

24. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu - KP 

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

25. Posunutí termínu pro finanční vyrovnání - smlouvy s Dostihovým spolkem, a.s. 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 
26. Program XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Kutálková Lucie, kancelář primátora 

Pešková Alena, kancelář primátora 
27. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu - MpP 

P: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 
Z: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 

28. Smlouva č. OR/20/24547 o poskytnutí dotace v rámci programu Podpora přechodu na vysílací 
standard DVB-T2 pro zařízení sociálních služeb v Pardubickém kraji 

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

Burdová Martina, odbor sociálních věcí 
29. Přijetí daru 

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

30. Diskuse 
 
 
V den jednání členové RmP obdrželi tyto materiály: 

- zprávu č. 26 „Program XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020“ 
 

 
 

II. 
Jmenování ověřovatelů ze 71. řádné schůze RmP dne 30.11.2020 

Ověřovateli zápisu ze 71. řádné schůze RmP byli jmenováni Jan Nadrchal 
            Vít Ulrych 
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III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Rozprava: 

- na dotaz náměstka J. Mazucha bylo objasněno navýšení realizačních nákladů na přeložku 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (viz návrh č. 003)  

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4716/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'R/3885/2020'. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4717/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'R/3886/2020'. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4718/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Mění 
stávající text uvedený v usnesení č. 'R/3884/2020' týkající se výše předpokládané ceny realizačních 
nákladů na přeložku distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v rámci akce 
„Terminál JIH, Pardubice - PD" společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, z původního textu 
„2.290.000,- Kč“ na text „3.575.000,- Kč“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/4719/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 13 odst. 
7 písm. b) směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci podlimitní veřejné 
zakázky č. OVZ-VZZR-2020-008 „RPS Polabiny – ul. Gagarinova – XV. etapa“, zadané v otevřeném 
řízení o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5.6.2020, a to na základě změnového listu č. 
1, upravujícího změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci s dodavatelem MIROS Pardubice a.s., 
se sídlem Hradecká 545, 533 52 Pardubice, IČO: 27523934 s cenou víceprací ve výši 290.120,27 Kč 
bez DPH a  cenou méněprací ve výši  - 94.112,76  Kč bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5.6.2020 s dodavatelem MIROS Pardubice a.s. se 
sídlem: Hradecká 545, 533 52 Pardubice, IČO: 27523934 v rámci realizace akce " RPS Polabiny – ul. 
Gagarinova – XV. etapa“, na základě změnového listu č. 1, upravujícího změnu stavby vzniklou při 
její vlastní realizaci, s cenou prací (vícepráce a méněpráce) v celkové výši 196.007,51 Kč bez DPH. 
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 31.12.2020 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/4720/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů a na základě čl. 
13 odst. 7 písm. b) směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky na služby zadávané v návaznosti na soutěž o návrh v jednacím řízení bez uveřejnění č. 
OVZ/VZZR/2018/008 „Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - PD“, o uzavření dodatku 
č. 3 a to na základě změnového listu č.1, upravujícího rozsah díla jeho rozšířením o změnu způsobu 
založení části stavby dle skutečně zjištěných základových poměrů se zhotovitelem Ing. arch. MgA. 
Janem Žalským, IČO: 728834579, se sídlem Chocholouškova 138/4, 180 00 Praha 8, s cenou 
víceprací ve výši 79.500,- Kč bez DPH. Zadání zakázky bude realizováno uzavřením dodatku č. 3 ke 
smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2018/008 ze dne 27.3.2018. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 27.3.2018 se zhotovitelem Ing. arch. MgA. Janem 
Žalským, IČO 728834579, se sídlem Chocholouškova 138/4, 180 00 Praha 8, v rámci realizaci akce 
„Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - PD“ na základě změnového listu č.1 
upravujícího změnu díla jeho rozšířením o jiný způsob založení části stavby s cenou víceprací ve 
výši 79.500,00 Kč bez DPH. 
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Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 31.12.2020 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/4721/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 13 odst. 
7 písm. b) směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci podlimitní veřejné 
zakázky č. OVZ-VZZR-2020-002 "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“ zadané v 
otevřeném řízení o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 3.4.2020 a to na základě 
změnových listů č. 2 - 4, upravujících změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s dodavatelem 
SKOS s.r.o., Skuteč, IČO: 62027077, s cenou víceprací ve výši 905.507,93 Kč bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 3.4.2020 s dodavatelem SKOS s.r.o., Skuteč, IČO: 
62027077, v rámci realizace akce "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“, na základě 
změnových listů č.2 – č.4, upravujících změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s cenou 
dodatečných prací (vícepráce) v celkové výši 905.507,93 Kč bez DPH. 
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 31.12.2020 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/4722/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-084 „Rekonstrukce mostu M 117 - nadjezd Kyjevská - koordinátor 
BOZP“ dodavateli TURKE CZ s.r.o., č.p. 37, 539 61 Vortová, IČO: 27524141, s nabídkovou cenou 
423.000,- Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/4723/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
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2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-088 „ZŠ E. Košťála - vegetační střechy - PD“ dodavateli PRODIN a.s., K 
Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 25292161, s nabídkovou cenou 894.000,- 
Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/4724/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-089 „DDM Alfa - oprava hřiště“ dodavateli MIROS Pardubice a.s., 
Pardubice – Polabiny, Hradecká 545, PSČ 53352, IČO: 27523934, s nabídkovou cenou 478.028,15 Kč 
bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/4725/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-090 „Rekonstrukce zastávky MHD - Okrajová směr do centra“ 
dodavateli BAUSET CZ, a.s., Nemošická 1495, Pardubice, IČO: 63217139, s nabídkovou cenou 
2.339.508,10 Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/4726/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-091 „Rekonstrukce zastávky MHD - U Kostelíčka směr do centra“ 
dodavateli BAUSET CZ, a.s., Nemošická 1495, Pardubice, IČO: 63217139, s nabídkovou cenou 
1.404.877,59 Kč bez DPH. 
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2 
Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty 

pro rok 2021 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4727/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty na rok 2021, 
která jsou přílohou tohoto usnesení. 

 

3 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu – OIT 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál, k návrhu č. 002 informoval o zásadním nedostatku 

notebooků na trhu. 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4728/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-17 "Dodávka 1 ks serveru“ dodavateli AUTOCONT 
a.s.,Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Hornopolní 3322/34, IČ: 04308697, s nabídkovou cenou 
280 900,- Kč bez DPH (339 889,- Kč včetně DPH). 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4729/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-18 "Dodávka 15 ks notebooků s dokovací stanicí“ 
dodavateli AUTOCONT a.s.,Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Hornopolní 3322/34, IČ: 04308697, 
s nabídkovou cenou 408 200,- Kč bez DPH (493 922,- Kč včetně DPH). 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4730/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-19 "Nákup licencí Checkpoint Endpoint Protection pro 
zabezpečení koncových stanic na 1 rok“ dodavateli ICZ a.s.,Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 
1718/10, IČ: 25145444, s nabídkovou cenou 696 507,- Kč bez DPH (842 773,47 Kč včetně DPH). 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/4731/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-20 "Nákup 200 ks licencí Check Point SandBlast Mobile 
a Check Point Capsule Workspace and Docs“ dodavateli ICZ a.s.,Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 
1718/10, IČ: 25145444, s nabídkovou cenou 397 440,- Kč bez DPH (480 902,40 Kč včetně DPH). 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/4732/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-21 "Prodloužení podpory LOGmanager-L o jeden rok“ 
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dodavateli ICZ a.s.,Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/10, IČ: 25145444, s nabídkovou cenou 88 
200,- Kč bez DPH (106 722,- Kč včetně DPH). 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/4733/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-22 "Prodloužení podpory virtuálních desktopů o jeden 
rok“ dodavateli AUTOCONT a.s.,Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Hornopolní 3322/34, IČ: 
04308697, s nabídkovou cenou 165 000,- Kč bez DPH (199 650,- Kč včetně DPH). 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/4734/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-23 "Prodloužení podpory Flowmon o jeden rok“ 
dodavateli Mopos Communications, a.s.,Pardubice V, Zelené Předměstí, Rokycanova 2798, IČ: 
26222396, s nabídkovou cenou 166 000,- Kč bez DPH (200 860,- Kč včetně DPH). 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/4735/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-24 "Dodávka 6 ks multifunkčních zařízení A4“ 
dodavateli SENTA, spol. s r.o.,Hradec Králové, Malšovice, Náhon 277/56, IČ: 48153028, s 
nabídkovou cenou 109 500,- Kč bez DPH (132 495,- Kč včetně DPH). 

4 
Veřejné zakázky KT 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
- stručně okomentoval předložené návrhy na usnesení 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4736/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 
odst. 4 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o přímém zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu kategorie II. dodavateli Jana Karásková, se sídlem Brožíkova 431, 530 09 
Pardubice, IČO: 76200311 s max. limitem čerpání do 200 tis. Kč bez DPH. Předmětem zakázky je 
provedení mimořádného úklidu s požadavkem na okamžité provedení desinfekce prostor v 
administrativních budovách Magistrátu města Pardubic.   
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4737/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 
odst. 2 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu „Mimořádné úklidové práce v budovách Magistrátu města Pardubic“ dodavateli Hlídací a 
úklidová agentura s.r.o., se sídlem Milheimova 809, 530 02 Pardubice, IČO: 27482260 s nabídkovou 
cenou uvedenou v nabídkovém listu, který je přílohou tohoto usnesení, s max. limitem čerpání ve 
výši 1 mil. Kč bez DPH za dobu trvání rámcové smlouvy. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4738/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu   ,,Oprava výtahu U Divadla 828 Pardubice“ dodavateli OTIS a.s., se sídlem Palackého 248, 
530 02 Pardubice, IČO: 42324254, s nabídkovou cenou ve výši 1.027.290,- Kč vč. DPH uvedenou v 
cenové nabídce, která je přílohou tohoto usnesení. 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/4739/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky 
malého rozsahu č. KT-VZMR-019 s názvem: ,,Dodávka kopírovacího papíru pro Magistrát města 
Pardubic“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
• O P A Z s.r.o., Lonkova 535, 530 09 Pardubice, IČO: 46505466 
• A-Z papír spol. s r.o., Dobšická 3498/13, 669 02 Znojmo, IČO: 26223244 
• MIKO Office s.r.o., 1. máje 123, 676 02 Moravské Budějovice, IČO: 05438683 
• TechDraw Office s.r.o., Farského 2569/6, 326 00 Plzeň, IČO: 27160556 
• Diana Houdová, Na Okrajích 156, 530 02 Spojil, IČO: 75061198 
• Výzva bude zveřejněna na www stránkách zadavatele 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky 
malého rozsahu č. KT-VZMR-019 s názvem: ,,Dodávka kopírovacího papíru pro Magistrát města 
Pardubic“ hodnotící komisi v tomto složení: 
• Mgr. Jiří Turek – vedoucí KT 
• Petr Marek – KT, OHS 
• Hana Malátová – KT, OHS 

5 
Revokace usnesení - pozemky 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4740/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 
stávající text uvedený v usnesení č. 'R/3542/2020', týkajícího se zřízení budoucího věcného 
břemene a věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 179/9 v k.ú. Pardubičky ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, ve znění „a následně zřízení věcného břemene“ bez náhrady. Ostatní text 
zůstává beze změny. 
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6 
Revokace usnesení - bytové domy a nebytové prostory 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4741/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Mění 
stávající text uvedený v bodě I. podbodě 7. usnesení Rady města Pardubic č. R/4234/2020 ze dne 
21. 9. 2020, týkající se ulice a č.p. vraceného bytu z původního textu: „v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice“ na text „v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice.“ Ostatní text zůstává beze změny. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4742/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'R/3959/2020' Rady města Pardubic ze dne 20.7.2020. 

 

7 
Dohoda o splacení dluhu 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4743/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
dohodu o splacení dluhu s dlužníkem statutárního města Pardubice panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx ve 
znění v jakém je uvedena v příloze tohoto usnesení 
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8 
Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4744/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 2+1 (59 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a paní 
XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX na dobu určitou – do 31. 12. 2021, s automatickým 
obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 1. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4745/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (34,16 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 31. 12. 2021, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za 
nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 1. 2021 
 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4746/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+1 (53,55 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a panu 
XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, dle § 2270 obč. zák., na dobu určitou – do 31. 12. 2021, s 
automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 1. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/4747/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti jedné místnosti (36,77 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 31. 12. 2021, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za 
nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 1. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/4748/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 3+1 (59,11 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXXna dobu určitou – po 
dobu trvání pracovního poměru ke Statutárnímu městu Pardubice - OIT – oddělení technické 
podpory, za nájemné ve výši 80,--Kč/m2/1měsíc. 
Jedná se o služební byt. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 1. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/4749/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (59,11 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – po 
dobu trvání pracovního poměru ke Statutárnímu městu Pardubice - OSV – oddělení sociální péče, 
za nájemné ve výši 80,--Kč/m2/1měsíc. 
Jedná se o služební byt. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 1. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/4750/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (67,05 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – od 
15. 9. 2020 do 14. 9. 2022, za nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 1. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/4751/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (59,57 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
30. 6. 2021, za nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 1. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/4752/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti jedné místnosti (34,16 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 30. 6. 2021, za nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 1. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/4753/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (59,57 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a paní 
XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 31. 12. 2021, za nájemné ve výši 
72,69 Kč/m2/1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 1. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/4754/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (27,31 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
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na dobu určitou – od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 
měsíců, za nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 1. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/4755/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
1. ukončení nájmu bytu dohodou k 30. 11. 2020 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX byt č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, 
ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
2. ukončení nájmu bytu dohodou k 30. 11. 2020 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX nar. 
XXXXXXXXXXXXX, byt č.XXXXXXXXXXXXX o velikosti jedné místnosti, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, 
ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
3. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 12. 2020 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX nar. 
XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 2+1, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
4. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 12. 2020 s nájemcem panem XXXXXXXXXXXXX, 
nar.XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti, v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
5. ukončení nájmu bytu dohodou k 15. 12. 2020 s nájemcem panem XXXXXXXXXXXXX nar. 
XXXXXXXXXXXXX a paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 
1+1, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
6.     ukončení nájmu bytu dohodou k 30. 11. 2020 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX nar. 
XXXXXXXXXXXXX byt č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti jedné místnosti, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, 
ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 28. 2. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 013 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 3) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX nar. XXXXXXXXXXXXX a panu XXXXXXXXXXXXX nar. 
XXXXXXXXXXXXX, oba bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 1. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 014 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 3) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 1. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 015 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 3) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 1. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 016 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 3) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 1. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 017 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 3) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 1. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 018 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 3) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 1. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 019 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 3) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 1. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 020 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 3) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní Ing. XXXXXXXXXXXXX nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, 
Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 1. 2021 
 

9 
Změna identifikační listiny projektu-Dukla sportovní 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4756/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
v rámci projektového řízení projektů, v souladu s metodikou projektového řízení a směrnicí 
č.10/2019-Řízení projektů, změnu identifikační listiny projektu s názvem "Dukla sportovní", 
zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-19-025. 

 

10 
Identifikační listina projektu - CPD a Gampa-realizace díla 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4757/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
v rámci projektového řízení projektů, v souladu s metodikou projektového řízení a směrnicí 
č.10/2019-Řízení projektů, Identifikační listinu projektu s názvem "Centrální polytechnické dílny a 
Galerie města Pardubic (Realizace projektu)", zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-19-
018. 



  23 

11 
Projektový záměr a identifikační listina projektu - městský útulek 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4758/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Projektový záměr s názvem "Městský útulek Pardubice" v rámci projektového řízení projektů a v 
souladu s metodikou projektového řízení, projektu zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-
19-033. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
v rámci projektového řízení projektů, v souladu s metodikou projektového řízení a směrnicí 
č.10/2019-Řízení projektů, Identifikační listinu projektu s názvem " Městský útulek Pardubice", 
zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-19-033. 

 

12 
Identifikační listina projektu - Rekonstrukce mostu M 117 - nadjezd Kyjevská 

Zpravodaj: Petr Kvaš, Jan Nadrchal – náměstci primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Rozprava: 
T. Pelikán – vznesl dotaz na neobsazenou pozici manažera projektu 
Reagoval P. Kvaš – projektový manažer bude jmenován v nejbližší době 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4759/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
v rámci projektového řízení projektů, v souladu s metodikou projektového řízení a směrnicí 
č.10/2019-Řízení projektů, Identifikační listinu projektu s názvem "Rekonstrukce mostu M 117 – 
nadjezd Kyjevská", zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-19-028. 
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13 
Zrušení usnesení č. R/6186/2017 

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

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4760/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. R/6186/2017 ve znění – citace: „Rada města Pardubic Požaduje Po RFP a.s. v době 
nejdéle do 1 roku po převodu všech 3 nemovitostí předložit finanční bilanci, která bude zahrnovat 
oba převody, daňové dopady a předpokládané finanční krytí požadované rekonstrukce č.p.363 a 
č.p.372 v ul. Jana Palacha Z: Jiří Komárek T: 31. 8. 2018“. 

 

14 
XIII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření 

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

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4761/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 295. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
140,0 tis. v rámci položky "Sociální fond MmP" z "Pojištění na životní nebo penzijní pojištění" na 
"Příspěvek na stravování zaměstnanců". 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 295. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6,0 
tis. v rámci položky "Sociální fond MmP" z "Pojištění na životní nebo penzijní pojištění" na 
"Příspěvek zdravotně znevýhodněným osobám". 
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III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 295. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
533,0 tis. v rámci položky "Sociální fond MmP" z "Pojištění na životní nebo penzijní pojištění" na 
"Komplexní ozdravný program". 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4762/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 296. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
240,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce MK v ul. Plemenářský podnik v Nemošicích - 
vlastní zdroje" na kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - ul. Gagarinova - XV. etapa - vlastní 
zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4763/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 297. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 349,2 tis. položka 411. 
"Dotace MŠMT - MŠ Pastelka (Rosická) - projekt v rámci OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Pastelka (Rosická) - projekt v rámci OPVVV" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 297. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 353,5 tis. položka 411. 
"Dotace MŠMT - MŠ Kamarád (Teplého) - projekt v rámci OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Kamarád (Teplého) - projekt v rámci 
OPVVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 297. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 469,5 tis. položka 411. 
"Dotace MŠMT - MŠ Brožíkova - projekt v rámci OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Brožíkova - projekt v rámci OPVVV" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 297. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 427,6 tis. položka 411. 
"Dotace MŠMT - MŠ Zvoneček (Sluneční) - projekt v rámci OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části 
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rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Zvoneček (Sluneční) - projekt v rámci 
OPVVV" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 297. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 296,1 tis. položka 411. 
"Dotace MŠMT - ZŠ Studánka - projekt v rámci OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Studánka - projekt v rámci OPVVV" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 297. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 060,5 tis. položka 411. 
"Dotace MŠMT - ZŠ Štefánikova - projekt v rámci OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Štefánikova - projekt v rámci OPVVV" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 297. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 147,2 tis. položka 411. 
"Dotace MŠMT - ZŠ Dubina (E. Košťála) - projekt v rámci OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Dubina (E. Košťála) - projekt v rámci OPVVV" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
VIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 297. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 291,1 tis. položka 411. 
"Dotace MŠMT - ZŠ Prodloužená - projekt v rámci OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Prodloužená - projekt v rámci OPVVV" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
IX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 297. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 919,4 tis. položka 411. 
"Dotace MŠMT - ZŠ Svítkov - projekt v rámci OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Svítkov - projekt v rámci OPVVV" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/4764/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 298. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 91,3 tis. položka 221. "FV 
minulých let - Ratolest - skupina Berušky" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "Dotace MPSV - Ratolest - skupina Berušky - FV minulých let" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 298. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 33,8 tis. položka 221. "FV 
minulých let - Ratolest - skupina Zajíčci" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
položky "Dotace MPSV - Ratolest - skupina Zajíčci - FV minulých let" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/4765/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 299. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 27,0 tis. položka 411. 
"Hospodaření v lesích" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace 
MZe - Hospodaření v lesích" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) ve stejné výši. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 299. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 85,3 tis. položka 411. 
"Hospodaření v lesích" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace 
MZe - Hospodaření v lesích" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/4766/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 300. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
882,3 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na běžné výdaje položky "Opravy 
cyklostezek" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 300. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 
000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky 
"Správa a údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/4767/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 301. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
60,0 tis. v rámci položky "MŠ Grusova - rekonstrukce kuchyně a gastro" z kapitálových výdajů na 
běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 301. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
302,0 tis. v rámci položky "MŠ L. Matury - rekonstrukce kuchyně a gastro" z běžných výdajů na 
kapitálové výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 301. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
302,0 tis. v rámci položky "MŠ L. Matury - rekonstrukce přípravny jídel" z kapitálových výdajů na 
běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/4768/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 302. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 17,0 tis. položka 411. 
"Dotace MV - JSDH Hostovice" a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 411. "Dotace MV - 
JSDH Hostovice - transfer na MO VIII" ve stejné výši. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 302. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 
000,0 tis. z položky 312. "Dotace MMR - ZŠ E. Košťála - odborné učebny - II. etapa" na položku 421" 
Dotace MMR - ZŠ E. Košťála - odorné učebny - II. etapa" ve stejné výši. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 302. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 588,3 tis. položka 421. 
"Dotace MMR - ZŠ E. Košťála - odborné učebny - II. etapa" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu kapitálové výdaje položky "Dotace MMR - ZŠ E. Košťála - odborné učebny - II. etapa" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 302. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 
228,0 z položky 23. "Dotace MPSV - Pilotní ověření systému sociálního bydlení" na položku 41" 
Dotace MPSV - Pilotní ověření systému sociálního bydlení" ve stejné výši. 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 302. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 
402,4 z položky 31. "Dotace MMR - Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček" na položku 
421" Dotace MMR - Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček" ve stejné výši. 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 302. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 042,0 tis. položka 411. 
"Dotace MPSV - SSmP - příspěvek na provoz" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
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transfery položky "Dotace MPSV - SSmP - příspěvek na provoz" (správce 6131 - Odbor sociálních 
věcí) ve stejné výši. 

15 
Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

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

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4769/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'R/3193/2020'. 

16 
Uzavření zástavní smlouvy s TJ Sokol Pardubice I 

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

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4770/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zástavní smlouvu mezi statutárním městem Pardubice jako zástavním věřitelem a Tělocvičnou 
jednotou Sokol Pardubice I, IČO: 00527785, se sídlem Jiráskova 29, Zelené Předměstí (Pardubice I), 
530 02 Pardubice, jako zástavcem, kterou se ve prospěch zástavního věřitele zřizuje zástavní právo 
k nemovité věci ve vlastnictví zástavce, a to k pozemku označenému jako stavební parcela číslo 
1923 o výměře 2232 m2 v katastrálním území a obci Pardubice, jehož součástí je budova čp. 29 – 
objekt občanské vybavenosti (Sokolovna), část obce Zelené Předměstí, k zajištění dluhů zástavce ze 
smlouvy o zápůjčce ze dne 29. 6. 2015, v platném znění. Znění zástavní smlouvy je přílohou tohoto 
usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít zástavní smlouvu k nemovité věci mezi statutárním městem Pardubice jako zástavním 
věřitelem a Tělocvičnou jednotou Sokol Pardubice I, IČO: 00527785, se sídlem Jiráskova 29, Zelené 
Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice, jako zástavcem dle bodu I. tohoto usnesení, ve znění, 
které je přílohou tohoto usnesení. 
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Z: Ing. Martin Charvát, primátor 
T: 31. 12. 2020 

17 
Revokace usnesení a dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 

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

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4771/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury s 
příjemcem dotace ART STORM CZ, s.r.o., se sídlem Dubové návrší 749, Pardubice, PSČ 530 12, IČ: 
27933733, na realizaci projektu "PIRATE SWING Band Gala 2020, Galakoncert s hostem Danielem 
Bártou",  č. D1734/00441/20, uzavřené dne 9.10.2020, jímž se na žádost příjemce dotace snižuje 
původně schválená dotace  v částce 82.200,- Kč na částku 61.650,- Kč,  a to s ohledem na zrušení 
výše uvedeného projektu v důsledku restriktivních opatření přijatých orgány veřejné moci k 
ochraně obyvatelstva a jako prevence vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2. Znění dodatku je 
přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4772/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000,- Kč se 
subjektem Divadlo Exil, z.s., se sídlem Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice, IČ: 70157642, na realizaci 
projektu "Úprava prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil - vybavení prostor 
sálu a přilehlých prostor", č. D1734/00327/20, uzavřené dne 7.8.2020, jímž se na žádost příjemce 
dotace v důsledku změny původně stanoveného termínu realizace projektu do 31.12.2020 kvůli 
přijatým opatřením k ochraně veřejného zdraví obyvatelstva, vyhlášeného nouzového stavu a v 
neposlední řade zpoždění lhůt ze strany orgánů státní správy ve věci zajištění stavebního povolení 
mění lhůty s tím související (termíny dosažení účelu a čerpání dotace, případného vrácení dotace a 
jejího vyúčtování). Znění dodatku je přílohou tohoto usnesení. 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4773/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace ve výši 100.000,- Kč se 
subjektem  Divadlo Exil, z.s., se sídlem Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice, IČ: 70157642 na realizaci 
projektu "Úprava prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil - zhotovení nové 
elektroinstalace",  č. D1734/00328/20, uzavřené dne 7.8.2020,  jímž se na žádost příjemce dotace v 
důsledku změny původně stanoveného termínu realizace projektu do 31.12.2020 kvůli přijatým 
opatřením k ochraně veřejného zdraví obyvatelstva, vyhlášeného nouzového stavu a v neposlední 
řadě zpoždění lhůt ze strany orgánů státní správy ve věci zajištění stavebního povolení mění lhůty s 
tím související (termíny dosažení účelu a čerpání dotace, případného vrácení dotace a jejího 
vyúčtování). Znění dodatku je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/4774/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury uzavřené dne 
8.7.2020 s příjemcem dotace WAMAK CZ, s.r.o., se sídlem U Fotochemy 1602/4z, Pražské 
Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27510590, na realizaci projektu "Regionální ozvěny 
Febiofestu v Pardubicích“, č. D1734/00063/20, jímž se na žádost příjemce dotace snižuje původně 
schválená výše dotace v částce 27.200,- Kč na částku 20.400,- Kč,  a to s ohledem na zrušení výše 
uvedeného projektu v důsledku restriktivních opatření přijatých orgány veřejné moci k ochraně 
obyvatelstva a jako prevence vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury ve výši 20.400,- 
Kč se subjektem WAMAK CZ, s.r.o., se sídlem U Fotochemy 1602/4z, Pražské Předměstí, 500 02 
Hradec Králové, IČ: 27510590, na realizaci projektu "Regionální ozvěny Febiofestu v Pardubicích".  
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31.12.2020 

18 
Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Komorní filharmonie Pardubice 

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

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4775/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného příspěvkovou organizací Komorní 
filharmonie Pardubice se sídlem Sukova 1260, 530 02 Pardubice, IČ: 00088447. Odpisový plán je 
přílohou tohoto usnesení. 

19 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OŠKS - Rozvoz stravy ze školních vývařoven na výdejny pro období 
3 let 

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

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4776/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OŠKS-VZMR-2020-007 „Rozvoz stravy ze školních vývařoven na výdejny na období 3 let“ 
dodavateli Multi-Invent s.r.o., Anenská 1715, 530 02 Pardubice, IČ: 42937574, s nabídkovou cenou 
za 1 den rozvozu pro okruh rozvozu stravy ve výši 1.195,-- Kč bez DPH a ( celková nabídková cena za 
předpokládaných 650 dnů rozvozu stravy pro okruh rozvozu stravy činí 776.750,-- Kč bez DPH). 

 

20 
Souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru v rámci projektu Obědy pro děti 

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

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4777/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Uděluje 
předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 3.600,- Kč od Women for Women, 
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti 
prostřednictvím Základní školy Pardubice-Spořílov, Kotkova 1287, za účelem uhrazení stravného 
pro 1 žákyni ve školním roce 2020/2021 a to v období od 01.11.2020 do 30.6.2021. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
oznámit Základní škole Pardubice-Spořilov, Kotkova 1287, udělení souhlasu s přijetím účelově 
určeného finančního daru 3.600,- Kč od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 
Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení stravného pro 1 žákyni 
ve školním roce 2020/2021 a to v  období od 01.11.2020 do 30.6.2021. 

 

21 
Strategie bydlení pro město Pardubice  

- STAŽENO 

 

22 
Další postup přípravy Domova pro seniory v ulici Štrossova 

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

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4778/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 
s dalším postupem přípravy projektu návrhu stavby DS Štrossova ul. dle důvodové zprávy. 



  34 

 

 

23 
Dodatek č. 3 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 

Zpravodaj: Tomáš Pelikán, člen rady města a místopředseda představenstva společnosti DPmP a.s. 
- podrobně okomentoval předložený materiál  

 
Rozprava: 
Široká diskuse se týkala plánované výrazné redukce podpory regionální dopravy ze strany Krajského 
úřadu Pardubického kraje. V této souvislosti byly podány T. Pelikánem informace o nutném omezení 
spojů do okolních obcí, a to v termínu od 7.3.2021 s tím, že předběžný plán omezení obdržel od 
krajského úřadu minulý týden. V něm je však potřeba udělat určité korektury a poté je možné zaslat 
jej pro informaci vedení města (termín byl přislíben na 2.12. nebo 3.12.2020). Upozornil, že pokud 
krajský úřad přestane přispívat na dopravní obslužnost některých obcí, musí si obce na tuto službu 
přispívat samy, bez toho je dopravní podnik nemůže obsluhovat. Krajský úřad bude v nejbližší době 
informovat starosty dotčených obcí, s těmi pak následně bude vyjednávat dopravní podnik. V této 
věci přislíbil další informování členů rady na příštím jednání rady města. 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
Tomáše Pelikána podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4779/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh uzavřít dodatek č. 3 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené dne 
259.12.2015 mezi statutárním městem Pardubice jako objednatelem a Dopravním podnikem města 
Pardubic a.s., se sídlem Teplého 2141, Zelené Předměstí, 531 21 Pardubice, IČO: 63217066 (ve 
znění jejích dodatků), jako dopravcem, na základě něhož bude městem navýšena Dopravnímu 
podniku města Pardubic a.s. z důvodu propadu tržeb z jízdného v důsledku epidemie nemoci 
COVID -19 kompenzace nákladů za výkon veřejné služby v přepravě cestujících (provoz městské 
hromadné dopravy) za r. 2020 o částku 10 mil. Kč a upraveny (sníženy) předpokládané tržby pro 
určení výše kompenzace pro období r. 2021 dle finančních modelů, které jsou přílohou tohoto 
dodatku. Znění dodatku č. 3 tvoří přílohu tohoto usnesení.   
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24 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - KP 

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

 
Rozprava: 

- na upozornění náměstka J. Rychteckého byl upraven návrh č. 001 (vyjmutí časopisu To jsou 
Pardubice) 

- na dotaz V. Ulrycha byla podána informace, ve kterých médiích má město svoji reklamu 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4780/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 4 a 5 Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu "Zajištění fotomateriálu pro Radniční zpravodaj a zajištění fotodokumentace z významných 
akcí konaných městem Pardubice a významných akcí na území města Pardubic v roce 2021“ 
dodavateli Tomáš Kubelka, xxxxxxxxxxxxx, IČ: 88065332, s nabídkovou cenou ve výši maximálně do 
195.000,-- Kč bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
zajistit vystavení celoroční objednávky na dodavatele Tomáš Kubelka, xxxxxxxxxxxxxxx, IČ: 
88065332, s nabídkovou cenou ve výši maximálně do 195.000,-- Kč bez DPH.  
T: 15. 1. 2021 
Z: Radim Jelínek, vedoucí KP 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4781/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 4 a 5 Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu "Zajištění ozvučení a nahrávání Zastupitelstev města Pardubic a zajištění ozvučení a 
nahrávání zvláštních zasedání rad města a prezentačních akcí města dle požadavků organizačního 
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oddělení MmP v roce 2021" dodavateli MINISTR SYSTEMS s.r.o., Pod Hrází 91, 530 02 Spojil, IČ: 
01863045 s nabídkovou cenou ve výši maximálně do 195.000,-- Kč bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
zajistit vystavení objednávky na dodavatele MINISTR SYSTEMS s.r.o., Pod Hrází 91, 530 02 Spojil, 
IČ: 01863045 s nabídkovou cenou ve výši maximálně do 195.000,-- Kč bez DPH. 
T: 15. 1. 2021 
Z: Radim Jelínek, vedoucí KP 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4782/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 4 a 5 Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu "Zajištění občerstvení při akcích města v budovách magistrátu, akcích města a dalších 
akcích mimo budovy magistrátu a konzumace v restauraci Bonté restaurant na Masarykově 
náměstí 1458 v Pardubicích v roce 2021" dodavateli BONTÉ CLASS, s.r.o., Mezi Mosty 711, 533 04 
Sezemice, IČ: 275 50 192 ve výši maximálně do 195.000,-- Kč bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
zajistit vystavení celoroční objednávky na uvedené služby na dodavatele BONTÉ CLASS, s.r.o., Mezi 
Mosty 711, 533 04 Sezemice, IČ: 275 50 192 ve výši maximálně do 195.000,- Kč bez DPH. 
Z: R. Jelínek, vedoucí KP 
T: 31. 12. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/4783/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 4 a 5 Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého " 
Zajištění občerstvení při akcích města v budovách magistrátu, akcích města a dalších akcích mimo 
budovy magistrátu v roce 2021“ dodavateli Radek Pelikán, Sportovní 205, 530 03 Pardubice - 
Nemošice, IČ: 668 14 910 s nabídkovou cenou ve výši maximálně do 195.000,-- Kč bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
zajistit vystavení celoroční objednávky na uvedené služby na dodavatele Radek Pelikán, Sportovní 
205, 530 03 Pardubice - Nemošice, IČ: 668 14 910 s nabídkovou cenou ve výši maximálně do 
195.000,-- Kč bez DPH.  
Z: R. Jelínek, vedoucí KP 
T: 15. 01. 2020 
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Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/4784/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 4 a 5 Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu "Vytváření a dodávání monitoringu médií“ dodavateli NEWTON Media, a.s., Na Pankráci 
1683/127, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 28168356 od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 s nabídkovou cenou ve 
výši maximálně 116.000,- Kč bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
zajistit smluvně zakázku Vytváření a dodávání monitoringu médií  s dodavatelem  NEWTON Media, 
a.s., Na Pankráci 1683/127, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 28168356 od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 s 
nabídkovou cenou ve výši maximálně 116.000,- Kč bez DPH. 
Z: Radim Jelínek, vedoucí KP 
T: 31. 12. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/4785/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 4 a 5 Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu "Uveřejnění inzerce v tištěných, elektronických i internetových médiích vydavatelského 
domu skupiny MAFRA, a.s. v roce 2021“ dodavateli MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 
5, IČ: 45313351, s nabídkovou cenou ve výši maximálně do 195.000,- Kč bez DPH.   
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
zajistit vystavení rámcové objednávky na uvedené služby na dodavatele  MAFRA, a.s., Karla Engliše 
519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, s nabídkovou cenou ve výši maximálně do 195.000,- Kč bez 
DPH v roce 2021.  
Z: Radim Jelínek, vedoucí KP 
T: 15. 1. 2021 

 

25 
Posunutí termínu pro finanční vyrovnání - smlouvy s Dostihovým spolkem, a.s. 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora; Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
- stručně okomentovali předložený materiál 
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Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
Ludmily Ministrové a Petra Kvaše podána informace o jejich poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4786/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o reklamě, propagaci a spolupráci uzavřené dne 27.4.2020 mezi 
statutárním městem Pardubice a obchodní společností Dostihový spolek a.s., se sídlem Pražská 
607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 481 55 110, jímž bude prodloužen termín pro 
poskytnutí sjednaného finančního vyrovnání Dostihovým spolkem a.s. městu z důvodu konání akce 
Velká pardubická 2020 bez diváků a z důvodu nekonání akcí Překážkové dostihy a Závěrečný 
dostihový den, a to  z původního termínu 30.11.2020 na nový termín 31.3.2021. Znění Dodatku č. 1 
je přílohou tohoto snesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o reklamě, propagaci a spolupráci uzavřené dne 27.4.2020 mezi 
statutárním městem Pardubice a obchodní společností Dostihový spolek a.s., se sídlem Pražská 
607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 481 55 110, dle bodu I. tohoto usnesení, ve znění, 
které je přílohou tohoto usnesení.  
T: 30.11.2020 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4787/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o užívání prostor uzavřené dne 27.4.2020 mezi statutárním městem 
Pardubice a obchodní společností Dostihový spolek a.s., se sídlem Pražská 607, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice, IČO: 481 55 110, jímž bude prodloužen termín pro poskytnutí sjednaného 
finančního vyrovnání Dostihovým spolkem a.s. městu z důvodu konání akce Velká pardubická 2020 
bez diváků a z důvodu nekonání akcí Překážkové dostihy, Všestrannost a Závěrečný dostihový den, 
a to z původního termínu 30.11.2020 na nový termín 31.3.2021. Znění Dodatku č. 1 je přílohou 
tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o užívání prostor uzavřené dne 27.4.2020 mezi statutárním městem 
Pardubice a obchodní společností Dostihový spolek a.s., se sídlem Pražská 607, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice, IČO: 481 55 110, dle bodu I. tohoto usnesení, ve znění, které je přílohou tohoto 
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usnesení.  
T: 30.11.2020 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor 

 

26 
Program XXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 17.12.2020 

Návrh programu nadcházejícího zasedání Zastupitelstva města Pardubic byl upraven dle jednotlivých 
požadavků členů rady. 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4788/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
program XXV. zasedání ZmP dne 17.12.2020 včetně předkladatelů takto: 
 
1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
2. Dukla sportovní - revokace usnesení č. Z/1080/2020 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
3. Smlouva o poskytnutí dotace formou vyrovnávací platby pro PAP PARDUBICE o.p.s. na rok 2021 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
4. XX. změna Územního plánu města Pardubice 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
5. Smluvní vztahy s a.s. Dostihový spolek 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
6. Předložení závěrečného účtu a schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 
2019 svazku obcí Pardubická labská a DSO Hradubická labská 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
7. Problematika HC Dynamo Pardubice a. s. 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
8. Památník Zámeček 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Mazuch Jan, náměstek primátora 
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9. XIV. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
10. Informace o schváleném rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2020 a jeho skutečném 
plnění 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
11. Střednědobý výhled rozpočtu města Pardubic na roky 2021-2025 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
12. Významné investiční akce do roku 2023 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
13. Vyčleňovací usnesení v rozpočtech města Pardubic na roky 2021 a 2022 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
14. Revokace usnesení - čerpání úvěrového rámce 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
15. Návrh rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2021 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
16. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města a Pravidla pro poskytování dotací z dotačních 
programů v roce 2021 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
17. Revokace usnesení a dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
18. Dodatek č.6 Příkazní smlouvy na provozování veřejných pohřebišť se SmP a.s. 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Nadrchal Jan, náměstek primátora 
 
19. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
 
20. Dodatek č. 7 smlouvy o poskytování služeb se SmP a.s. - Služby svozu a odstraňování odpadu 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
 
21. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
 
22. Dodatek č. 3 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
P: Pelikán Tomáš, zastupitel města Pardubic 
 
23. Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení 
ZmP 
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P: Kutílek Jakub, zastupitel města Pardubic 
 
24. Strategie bydlení pro město Pardubice 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
25. Pardubice - město přátelské rodině 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
26. Pravidla pro poskytování dotací z dotačních programů v rámci OSV 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
27. Diskuse 
 
Informativní zprávy: 
 
Změny rozpočtu města Pardubic na rok 2020 v kompetenci RmP 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
Výhled finanční náročnosti odpadového hospodářství v roce 2021 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
 
Stav pořizování územního plánu, změn územního plánu a územně plánovacích podkladů 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

 

27 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - MpP 

Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4789/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu „Zakoupení osobního automobilu Auto IN s. r. o., Poděbradská 
292, 530 09 Pardubice, IČ 25298828, za celkovou nabídkovou cenu 930 064,- Kč včetně DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na dodání osobního automobilu Ford Transit Custom M1, s dodavatelem 
Auto IN s. r. o., Poděbradská 292, 530 09 Pardubice, IČ 25298828, za celkovou nabídkovou 
cenu  930 064,- Kč včetně DPH. 
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Z: Hübl Rostislav, ředitel MpP 
T: 31.12.2019 

28 
Smlouva č. OR/20/24547 o poskytnutí dotace v rámci programu Podpora přechodu 

na vysílací standard DVB-T2 pro zařízení sociálních služeb v Pardubickém kraji 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4790/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
přijetí smlouvy č. OR/20/24547 v rámci programu Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 
pro zařízení sociálních služeb v Pardubickém kraji dle přílohy č.1 tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavřít smlouvu č. OR/20/24547 v rámci programu Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 
pro zařízení sociálních služeb v Pardubickém kraji dle přílohy č.1 tohoto usnesení. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu č. OR/20/24547 v rámci programu Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 
pro zařízení sociálních služeb v Pardubickém kraji dle přílohy č.1 tohoto usnesení. 
Z: Ing. Martin Charvát 
T: 15.12.2020 

29 
Přijetí daru 

Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4791/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi dárcem SEN WORLD s.r.o. se sídlem: Sokolovská 668/136d, Karlín, 
186 00 Praha 8, IČO: 03500608, DIČ: CZ03500608 a  obdarovaným, kterým je statutární město 
Pardubice se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice, IČO: 
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00274046, DIČ: CZ00274046, prostřednictví které dárce obdarovanému daruje 5.000 kusů 
obličejových masek pro běžné použití s nanovlákennou membránou YourMASK NANOFIBER, v 
celkové hodnotě 64.500,- Kč (slovy: šedesát čtyři tisíc pět set korun českých) bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít darovací smlouvu mezi dárcem SEN WORLD s.r.o. se sídlem: Sokolovská 668/136d, Karlín, 
186 00 Praha 8, IČO: 03500608, DIČ: CZ03500608 a  obdarovaným, kterým je statutární město 
Pardubice se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice, IČO: 
00274046, DIČ: CZ00274046, prostřednictví které dárce obdarovanému daruje 5.000 kusů 
obličejových masek pro běžné použití s nanovlákennou membránou YourMASK NANOFIBER, v 
celkové hodnotě 64.500,- Kč (slovy: šedesát čtyři tisíc pět set korun českých) bez DPH. 

 

30 
Diskuse 

 
Vít Ulrych 

- vznesen dotaz na sharingové služby (Next bike apod.), zda opravdu město za prvních 15 minut 
zdarma nic neplatí 
Reagoval P. Kvaš – v jiných městech na tuto službu přispívá samospráva, ale město Pardubice 
má po určitou dobu tuto službu zdarma z důvodu toho, že společnost Next bike chtěla zjistit, jaký 
by byl ve městě o tuto službu zájem. Nyní probíhají jednání s HK o dalším postupu, uvažuje se o 
dvou variantách. První nepočítá s žádnou podporou, což ovšem může přinést určitá rizika 
v podobě konkurenceschopnosti této formy dopravy vůči městské hromadné dopravě. Další 
zvažovanou variantou je částečná podpora s tím, že to bude součástí městské hromadné 
dopravy. Co se týká podpory sdílených koloběžek, v této věci město jednoznačně s žádnou 
podporou nepočítá. 

- požádal o možnost kontaktování kompetentní osoby ze Služeb města Pardubic a.s. ve věci 
zajištění úklidu odpadkových košů v centru města, které jsou značně přeplněné → zajistí 
náměstek Nadrchal 

- vznesl dotaz k dalšímu vývoji ve věci výběrového řízení na dodavatele revitalizace letního 
stadionu 
Reagoval J. Nadrchal – pokud nepřijdou žádné námitky, 3. 12. ve 13:00 hodin by mělo 
proběhnout otevírání obálek.  

 
Tomáš Pelikán 

- uvedl, že 31.10. končí plavidlu Arnošt z Pardubic způsobilost k plavbě, 6. 12. končí smlouvy mezi 
Pardubickou plavební a.s. a Dopravním podnikem města Pardubice a.s. Příští rok by mělo dojít 
k vypořádání se s první rekonstrukcí a zároveň s tím, zda bude či nebude plavba po tomto datu 
na Labi možná. Řešení je několik, avizoval zpracování materiálu s informacemi o aktuální situaci 
a zaslání vedení města. 

 
Petr Kvaš 
- poukázal na schvalování víceprací v rámci projektu Památník Zámeček a uvedl, že akceptuje 

vysvětlení, že jde o důsledek systému zadávání veřejných zakázek (především nutnosti výběru 
dle nejnižší nabídkové ceny), kdy se často stává, že město vybere nekvalitního projektanta, 
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z čehož pak následně plynou vícepráce. Toto se netýká pouze Památníku Zámeček, ale i dalších 
projektů jako GAMPA, zrušené akce Lávka Poseidon apod. Domnívá se, že je proto na místě (a 
v tomto smyslu i vyzval koaliční kolegy), aby se začalo uvažovat nad případnou změnou systému 
tak, aby v první fázi procesu příprav projektu byla maximálně eliminována tato rizika a nebylo 
nutné v průběhu realizace projektu schvalovat další finanční prostředky. 
Reagoval M. Charvát – prvním krokem ke koncepční změně je vznik oddělení projektového řízení 
na odboru rozvoje a strategie. Dále ale uvedl, že město je při výběrových řízeních zásadně 
omezováno zákonem o zadávání veřejných zakázek. Osobně je připraven jednat o jakémkoliv 
návrhu. 

 
 
_____________________________________________________________________________ 

Schůze byla ukončena v 11:10 hodin. 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

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

 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
…………………………………………….        
Jan  N a d r c h a l 
 
 
 
 
……………………………………………… 
Vít  U l r y ch 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice 02.12.2020          (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační odd. KP 
Celkem 44 stran originálu zápisu. 
 
 


