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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis ze 108. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 17.01.2022 od 10:00 hodin  

formou videokonference 

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

 

I. 
Schválení programu jednání 

Program 108. mimořádné schůze RmP dne 17.01.2022 byl schválen takto: (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
 
1. Závěrečná změna rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - rozpočtová opatření 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

2. I. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2022 - rozpočtová opatření 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

3. Schválení dotační smlouvy na provoz MFA se společností RFP a.s. 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Šebestyánová Kamila, odbor rozvoje a strategie 

4. Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál s DpmP a.s. 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
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5. Bytové družstvo Poseidon 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 
Horníčková Erika, kancelář tajemníka 

6. Poskytnutí dotace a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 

7. Dodatky ke smlouvám se Službami města Pardubic a.s. – zajištění provozu svět. signalizačního 
zařízení, služba svícení 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

Z: Bureš Pavel, odbor dopravy 
Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 

8. Pravidla pro poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 
Stránská Michaela, odbor sociálních věcí 

9. Dotace a veřejnoprávní smlouvy na azylové domy 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 
Víznerová Daniela, odbor sociálních věcí 

10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na zajištění projektu "Ordinace 
praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením" 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 
Stránská Michaela, odbor sociálních věcí 

11. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Kroupová Jana, odbor školství, kultury a sportu 

12. Zřízení služebnosti na p.p.č. 3647/38, p.p.č. 3794/1, p.p.č. 3741/11, vše k.ú. Pardubice 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

13. Diskuse 
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II. 
Schválení usnesení z 107. řádné schůze RmP dne 10.01.2022  a jmenování 

ověřovatelů ze 108. mimořádné schůze RmP dne 17.01.2022 

Zápis a usnesení ze 107. řádné schůze dne 10.01.2022 byly schváleny. 

Ověřovateli zápisu ze 108. mimořádné schůze RmP byli jmenováni Jan Nadrchal 
                       Petr Kvaš 

 
 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Závěrečná změna rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - rozpočtová opatření 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- Informoval o úpravách v návrzích č. 026 a 027 – viz přijatá usnesení 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7123/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 183,8 tis. položka 23xx "Předpokládaná 
dotace - Zprostředkující subjekt Integrované územní investice" a zároveň snížení výdajové části 
rozpočtu běžné výdaje položky "Platy zaměstnanců MmP - Zprostředkující subjekt Integrované 
územní investice" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na finančních prostředků ve výši Kč 165,0 tis. z běžných výdajů položky "Platy zaměstnanců 
MmP vč. OON" na běžné výdaje položky "ITI - Zprostředkující subjekt Integrované územní 
investice" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/7124/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 17 984,9 tis. z položky 
31. "Předpokládaná dotace - Centrální polytechnické dílny" na položku 421. "Centrální 
polytechnické dílny - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 46 015,1 tis. položka 31. "Předpokládaná 
dotace - Centrální polytechnické dílny" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu 
kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/7125/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 15 837,7 tis. v příjmové části rozpočtu položka 
31. "Předpokládaná dotace - Rekonstrukce Památníku Zámeček" na položku 42. "Rekonstrukce 
Památníku Zámeček - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2,3 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - 
Rekonstrukce Památníku Zámeček" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu kapitálové 
výdaje položky "Rekonstrukce Památníku Zámeček - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/7126/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši 1 712,8 tis. z položky 23. 
"Předpoklad dotace - ITI - Řízení strategie Integrované územní investice" na položku 41. "ITI - 
Řízení strategie Integrované územní investice - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši 200,0 tis. z položky 23. 
"Předpoklad dotace - ITI - Řízení strategie Integrované územní investice" na položku 41. "ITI - 
Řízení strategie Integrované územní investice - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
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III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši 943,2 tis. z položky 23. "Předpoklad dotace - ITI - 
Řízení strategie Integrované územní investice" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu 
běžné výdaje položky "ITI - Řízení strategie Integrované územní investice - dotace" (správce 914 - 
Kancelář tajemníka). 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/7127/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 12 750,0 tis., položka 31. "Předpokládaná výše 
dotace - SSmP - nákup elektromobilů" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu 
kapitálové výdaje položky "SSmP - nákup elektromobilů - dotace" (správce 6131 - Odbor sociálních 
věcí) ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/7128/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4,3 tis. položka 41. "Dotace MF - kompenzační 
bonus SR" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 18,0 tis. položka 23. "Refundace nákladů v 
době nouzového stavu" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/7129/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 4 623,6 tis. v příjmové části rozpočtu položka 31. 
"Předpokládaná dotace - Galerie města Pardubic" na položku 42. "Galerie města Pardubic - dotace" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 376,4 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace 
- Galerie města Pardubic" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje 
položky "Galerie města Pardubic- dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/7130/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) 
na běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka). 

 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/7131/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic zrušit Usnesení č. Z/2731/2018  
Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá Ekonomickému odboru MmP zařadit do návrhu rozpočtu 
města Pardubic na rok 2022 vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 214,9 tis. jako min. 
vlastního podílu žadatele na realizaci dotačního projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II - 
vlastní zdroje" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Projekt bude realizován po dobu 48 
měsíců v letech 2019 - 2022.  
Z: vedoucí oddělení rozpočtu  
T: 31.12.2022 

II. Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic zrušit Usnesení č. Z/2731/2018  
Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá Ekonomickému odboru MmP zařadit do návrhu rozpočtu 
města Pardubic na rok 2021 vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 214,9 tis. jako min. 
vlastního podílu žadatele na realizaci dotačního projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II - 
vlastní zdroje" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Projekt bude realizován po dobu 48 
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měsíců v letech 2019 - 2022.  
Z: vedoucí oddělení rozpočtu  
T: 31.12.2021 

 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/7132/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. v rámci 
položky "IDS - radiová síť" (správce 214 - Městská policie) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 

 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/7133/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 13,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu II. (Covid19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné 
výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/7134/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců 
MmP vč. OON - Příspěvek na výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/7135/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 708,8 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - 
RPS Polabiny - ul. K. Šípka - XVI. etapa" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje 
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položky "RPS Polabiny - ul. K. Šípka - XVI. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) 
ve stejné výši. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 190,5 tis. z položky 
31. "Předpokládaná dotace - RPS Polabiny - ul. K. Šípka - XVI. etapa" na položku 42. "Dotace SFPI - 
RPS ul. K. Šípka - XVI. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/7136/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 054,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace 
- Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu 
kapitálové výdaje položky "Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova - dotace" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/7137/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun Snížení příjmové části rozpočtu ve výši 73 353,2 položka 31. "Předpokládaná 
dotace - Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu 
kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/7138/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 55,7 tis. položka 23. "Přijaté pojistné náhrady" 
a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "SOU Labská a SOU Pardubice - 
pojistné náhrady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/7139/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 220,0 tis. položka 24. "Přijaté splátky půjčených 
prostředků - TJ Sokol Pardubice I" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 24. "Přijaté splátky půjčených 
prostředků - Česká abilympijská asociace" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/7140/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4,0 tis. položka 41. "Převody mezi rozpočty obcí 
- veřejnoprávní smlouvy" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 40,9 tis. položka 41. "Převody mezi rozpočty 
obcí - veřejnoprávní smlouvy" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. R/7141/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. položka 23. "ORS - předpokládané 
příjmy ze vstupného - zimní sportovní park" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu 
běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
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Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. R/7142/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Audit, ekonomické poradenství" na běžné výdaje položky "Finanční operace - 
služby finančních ústavů" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. R/7143/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 114,5 tis. z běžných 
výdajů položky "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - dotace" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka) na běžné výdaje položky "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - dotace" (správce 
1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. R/7144/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 751,0 tis. položka 11. "Daň z příjmů FO (1,5 
%)" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 13 398,1 tis. položka 11. "Daň z příjmů FO 
(závislá činnost)" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 14 220,4 tis. položka 11. "Daň z příjmů FO 
(poplatníci)" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8 359,1 tis. položka 11. "Daň z příjmů FO 
(vybíraná srážkou)" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 155 845,3 tis. položka 11. "Daň z příjmů PO" a 
zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" 
(správce 598 - Ekonomický odbor). 

 
Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. R/7145/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 26 455,8 tis. položka 31. "Příjmy z prodeje 
pozemků" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 401,1 tis. položka 31. "Příjmy z prodeje bytů" 
a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 20 800,0 tis. položka 31. "Příjmy z prodeje 
ostatních nemovitostí" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

 
Číslo návrhu: 024 
Přijaté usnesení č. R/7146/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 14,7 tis. položka 41. "Dotace z rozpočtu Pk - MŠ 
Mozaika - potravinová pomoc" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
položky "Dotace Pk - MŠ Mozaika - potravinová pomoc" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2,9 tis. položka 22. "FV minulých let - MŠ Duha 
- vratka dotace" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "FV - 
MŠ Duha - vratka dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 34,1 tis. položka 22. "FV minulých let - MŠ 
Mladých - vratka dotace" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
položky "FV - MŠ Mladých - vratka dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 20,8 tis. položka 22. "FV minulých let - MŠ 
Klubíčko - vratky dotací" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
položky "FV - MŠ Klubíčko - vratky dotací" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2,3 tis. položka 22. "FV minulých let - MŠ 
Wintrova - vratka dotace" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
položky "FV - MŠ Wintrova - vratka dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 92,2 tis. položka 22. "FV minulých let - 
ZŠ Br. Veverkových - vratka dotace" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "FV - ZŠ Br. Veverkových - vratka dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 
a sportu). 

VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 18,3 tis. položka 22. "FV minulých let - ZŠ 
Družstevní - vratka dotace" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
položky "FV - ZŠ Družstevní - vratka dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

VIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na příjmové části rozpočtu ve výši Kč 0,5 tis. položka 22. "FV minulých let - ZŠ Prodloužená - 
vratka dotace" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "FV - ZŠ 
Prodloužená - vratka dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

IX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 117,6 tis. položka 22. "FV minulých let - DDM 
Alfa - vratka dotace" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky 
"FV - DDM Alfa - vratka dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

 
Číslo návrhu: 025 
Přijaté usnesení č. R/7147/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 31,0 tis. položka 41. "DDM Alfa - dotace Pk - 
soutěže" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace Pk - 
DDM Alfa - soutěže" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 943,0 tis. položka 41. "SSmP - dotace na 
provoz" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "SSmP - 
dotace na provoz" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 110,5 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - 
URBACT - Tech Revolution" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "URBACT - Tech Revolution" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 440,5 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - 
MAP II" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "MAP II - dotace" 
(správce 911 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 
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V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace 
- MAP II" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "MAP II - 
dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 026 
Přijaté usnesení č. R/7148/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 115,6 tis. položka 22. "Finanční vypořádání 
minulých let - dotace volby" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

 
Číslo návrhu: 027 
Přijaté usnesení č. R/7149/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh přesunu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 84,0 tis. v rámci položky 
"Památník Zámeček - expozice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z kapitálových výdajů na 
běžné výdaje. 

2 
I. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2022 - rozpočtová opatření 

 
Zpravodaj. Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Informoval o úpravě v návrhu č. 027 – viz přijaté usnesení 
 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7150/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 514,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 
do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor 
informačních technologií). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 072,0 tis. z rozpočtu na rok 
2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "Výpočení technika" (správce 1814 - Odbor 
informačních technologií). 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/7151/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 48,4 tis. z rozpočtu na rok 2021 
do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "Technická pomoc (průzkumné a projektové 
práce" (správce 811 - Odbor hlavního architekta). 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/7152/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 298,6 tis. z rozpočtu na rok 
2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "IDS - radiová síť" (správce 214 - 
Městská policie). 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/7153/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 165,5 tis. z rozpočtu na rok 2021 
do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položku "Strojní investice" (správce 214 - Městská 
policie). 
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Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/7154/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 78,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 
do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položku "Systém měření úsekové rychlosti" (správce 
214 - Městská policie). 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/7155/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 152,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 
do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "ZŠ E. Košťála - vybavení pro potřeby ZŠ 
Montessori" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/7156/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 250,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 
do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "BD Sokolovská 2721 - sanace střešního 
pláště - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/7157/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 2 000,0 tis. z rozpočtu na rok 
2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "Bytové domy - platby za energie BJ a NP" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/7158/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 300,0 tis. z rozpočtu na rok 
2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "MŠ Svítkov - stávající budova - 
zprovoznění" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/7159/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 177,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 
do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "VČD - oprava a nátěr oken - PD" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/7160/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 600,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 
do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "MŠ Lány na Důlku - celková rekonstrukce 
objektu - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/7161/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 6 860,0 tis. z rozpočtu na rok 
2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "ZŠ Studánka - oprava střechy nad hlavním 
pavilonem" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/7162/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 94,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 
do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce 
bazénů včetně navazujících staveb" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/7163/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 652,0 tis. z rozpočtu na rok 
2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "Aquacentrum - výměna osvětlení" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/7164/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 350,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 
do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "Areál Skateparku - oprava překážek" (správce 
711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/7165/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 300,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 
do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "Implementace metody BIM" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/7166/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 650,0 tis. z rozpočtu na rok 
2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "Terminál B - ostatní náklady" (správce 
711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/7167/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 80,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 
do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "Památník Zámeček - údržba venkovních ploch a 
zeleně" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - ostatní náklady" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. R/7168/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 50,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 
do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "MŠ Mladých - rekonstrukce soc. zařízení - 
PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 150,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 
do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "MŠ Ke Kamenci - zřízení venkovního soc. 
zařízení - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. R/7169/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 30 700,0 tis. z rozpočtu na rok 
2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd 
Kyjevská - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 73 475,2 tis. položka 31. "Předpokládaná 
dotace - Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce mostu M117 - Nadjezd Kyjevská - dotace" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. R/7170/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 514,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 
do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "MŠ Gebauerova - rekonstrukce fasády a 
plochých střech - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. R/7171/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 823,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 
do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "Areál MAS Dukla - úprava střechy tribuny" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. R/7172/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 300,0 tis. z rozpočtu na rok 
2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků - vyvlastnění CS I/36 
Trnová, Fáblovka, Dubina - SV obchvat" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 024 
Přijaté usnesení č. R/7173/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostřdků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové 
výdaje položky "CS Svítkov - PD a pozemky" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 025 
Přijaté usnesení č. R/7174/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostřdků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové 
výdaje položky "ZŠ Gorkého - rekonstrukce odborných učeben - PD" (správce 711 - Odbor majetku 
a investic). 

 
Číslo návrhu: 026 
Přijaté usnesení č. R/7175/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "ZŠ Štefánikova - rekonstrukce odborných učeben - PD" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 027 
Přijaté usnesení č. R/7176/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové transfery položky "P-PINK - Revitalizace objektu J. Palacha 363 a 372 - dotace" (správce 
1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

 
Číslo návrhu: 028 
Přijaté usnesení č. R/7177/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2,3 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery 
položky "DDM Beta - KD Dubina - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). 

 
Číslo návrhu: 029 
Přijaté usnesení č. R/7178/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 173,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 
do rozpočtu na rok 2022 na běžné transfery položky "Program podpory volnočasových a 
vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

 
Číslo návrhu: 030 
Přijaté usnesení č. R/7179/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 262,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 
do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "Městský kamerový systém - provoz" (správce 
214 - Městská policie). 
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Číslo návrhu: 031 
Přijaté usnesení č. R/7180/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "Provoz městské policie vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). 

 
Číslo návrhu: 032 
Přijaté usnesení č. R/7181/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 323,4,0 tis. v rámci 
položky "Projektové řízení - Terminál JIH (služby manažera)" z běžných výdajů na kapitálové výdaje 
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

 
Číslo návrhu: 033 
Přijaté usnesení č. R/7182/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 1 472,0 tis. z rozpočtu na rok 
2021 do rozpočtu na rok 2022 na běžné výdaje položky "Krizová rezerva II - (Covid19) (" (správce 
598 - Ekonomický odbor). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová 
rezerva II (Covid19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "BD Husova 1117-
1119 - karanténní opatření" (6131 - Odbor sociálních věcí). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová 
rezerva II (Covid19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva 
II" (914 - Kancelář tajemníka). 
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IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová 
rezerva II (Covid19)" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Krizová rezerva 
II" (214 - Městská policie). 

 
Číslo návrhu: 034 
Přijaté usnesení č. R/7183/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 15 000,0 tis. položka 425. "Převod z MO II - RPS 
- Pravý břeh Labe - Centrum Sever část A" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové 
výdaje položky "RPS Pravý břeh Labe - Centrum Sever část A - převod z MO II" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) ve stejné výši. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 7 000,0 tis. z rozpočtu na rok 
2021 do rozpočtu na rok 2022 na kapitálové výdaje položky "RPS - Pravý břeh Labe - Centrum Sever 
část A - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 035 
Přijaté usnesení č. R/7184/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 401,0 tis. z rozpočtu na rok 2021 
do rozpočtu na rok 2022 na běžné transfery položky "MŠ Stonožka (Odborářů) - příspěvek na 
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

 
Číslo návrhu: 036 
Přijaté usnesení č. R/7185/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 820,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "Provoz energetického dispečinku" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné výdaje položky "Energetický dispečink - rozšíření" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

3 
Schválení dotační smlouvy na provoz MFA se společností RFP a.s. 

Zpravodaj. Jan Mazuch, náměstek primátora 
- Uvedl zprávu s tím, že se jedná o každoroční záležitost. 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7186/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout dotaci společnosti Rozvojový fond Pardubice a. s., IČ: 252 91 408, se sídlem 
Pardubice, Zelené Předměstí, třída Míru 90, ve výši 20 mil. Kč určené ke krytí rozdílu mezi náklady a 
výnosy vzniklými při realizaci služeb obecného hospodářského zájmu (vyrovnávací platba) při 
provozu MFA v období r. 2022. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace společnosti Rozvojový fond Pardubice a. s., IČ: 252 91 
408, se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, třída Míru 90, ve výši 20 mil. Kč určené ke krytí rozdílu 
mezi náklady a výnosy vzniklými při realizaci služby obecného hospodářského zájmu (vyrovnávací 
platba) v rámci provozu MFA v období r. 2022. Znění smlouvy je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

4 
Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál s DpmP a.s. 

Zpravodaj. Jan Mazuch, náměstek primátora 
- Krátce okomentoval předložený návrh 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7187/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 

s návrhem na uzavření Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 2,500.000,- Kč 
společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 632 170 66. Návrh smlouvy o poskytnutí 
příplatku je přílohou tohoto návrhu usnesení. 

5 
Bytové družstvo Poseidon 

Zpravodaj. Jan Mazuch, náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7188/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh smluv o smlouvách budoucích o převodu vlastnického práva k nemovitostem ve znění, které 
tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení, (dále jen „smlouva o převodu vlastnického práva k 
nemovitostem“) ve spojení s údaji doplněnými do smlouvy o převodu vlastnického práva k 
nemovitostem dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, přičemž předmětem jednotlivé smlouvy o smlouvě 
budoucí o převodu vlastnického práva k nemovitostem je: 
 
a) budoucí převod (darování) spoluvlastnického podílu Statutárního města Pardubic o velikosti 
ideální 3013/10000 vzhledem k celku na příslušné bytové jednotce vymezené v domě č.p. 2737, 
2738, 2739, 2740, Zelené Předměstí, bytový dům (dále jen „Dům“), stojící na pozemcích parc. č. st. 
10022, parc. č. st. 10024, parc. č. st. 10025 (dále jen „Pozemky“), vše v obci Pardubice, část obce 
Zelené Předměstí, a katastrálním území Pardubice, zapsaných na listu vlastnictví č. 67395 vedeném 
u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice (dále jen „bytová 
jednotka“) spolu s bytovou jednotkou neoddělitelně spjatého spoluvlastnického podílu na 
společných částech Domu o velikosti dle údajů v evidenci v katastru nemovitostí  zapsaných na listu 
vlastnictví č. 67395 vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště 
Pardubice, který tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení, 
b) budoucí převod (prodej) s bytovou jednotkou neoddělitelně spjatého spoluvlastnického podílu 
Statutárního města Pardubic na Pozemcích o velikosti dle údajů v evidenci v katastru nemovitostí 
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zapsaných na listu vlastnictví č. 67395 vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, 
Katastrální pracoviště Pardubice, který tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení, za kupní cenu uvedenou 
v příloze č. 2 tohoto usnesení,  
 
a to do vlastnictví člena (či společných členů) Bytového družstva POSEIDON, IČ: 25930079, se 
sídlem Závodu míru 2737, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, (dále jen „BD Poseidon“), tak jak 
uvedeno v příloze č. 2 tohoto usnesení, za předpokladu, že mezi členem (či společnými členy) BD 
Poseidon, BD Poseidon a Statutárním městem Pardubice byla uzavřena smlouva o uzavření 
budoucí smlouvy na základě usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. 460 Z ze dne 11. 12. 2001 
(dále jen „smlouva o uzavření budoucí smlouvy“), případně smlouva o uzavření budoucí smlouvy 
byla uzavřena právními předchůdci člena (či společných členů) BD Poseidon, přičemž na člena (či 
společné členy) BD Poseidon přešla práva a povinnosti za smlouvy o uzavření budoucí smlouvy, 
 
to vše za podmínky, že: 
i) před uzavřením smluv o smlouvách budoucích o převodu vlastnického práva k nemovitostem a 
před založením společenství vlastníků jednotek dle bodu ii) tohoto usnesení Statutární město 
Pardubice a BD Poseidon uzavřou Dohodu spoluvlastníků o užívání, správě a financování společné 
nemovité věci ve znění, které tvoří přílohu č. 4 tohoto usnesení; 
ii) před uzavřením smluv o smlouvách budoucích o převodu vlastnického práva k nemovitostem 
Statutární město Pardubice a BD Poseidon založí společenství vlastníků jednotek schválením 
stanov ve znění, které tvoří přílohu č. 5 tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh Dohody spoluvlastníků o užívání, správě a financování společné nemovité věci ve znění, 
které tvoří přílohu č. 4 tohoto usnesení. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh založení společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 2737, 2738, 2739, 2740, Zelené 
Předměstí, bytový dům, stojící na pozemcích parc. č. st. 10022, parc. č. st. 10024, parc. č. st. 10025 
(dále jen „Pozemky“), a Pozemky, vše v obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, a katastrálním 
území Pardubice, ve znění stanov, které tvoří přílohu č. 5 tohoto usnesení. 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh podání Žádosti obce o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty 
postavenými s dotací MMR ČR v letech 2000 až 2013, evidenční číslo akce 317420 2083 a evidenční 
číslo akce 317420 0985 a dále předložení zprávy o jejím vyřízení. 

PŘÍLOHY OBSAHUJÍ CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE, PROTO NEBUDOU ZVEŘEJNĚNY. 
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6 
Poskytnutí dotace a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu 

podpory kultury 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7189/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury pro rok 2022 ve výši 100.000,- 
Kč veřejné vysoké škole Univerzita Pardubice, se sídlem: Studentská 95, 530 09 Pardubice - 
Polabiny, IČ: 00216275, na realizaci projektu "Rozjeď to". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de 
minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
kultury pro rok 2022 ve výši 100.000,- Kč s veřejnou vysokou školou Univerzita Pardubice, se 
sídlem: Studentská 95, 530 09 Pardubice - Polabiny, IČ: 00216275, na realizaci projektu "Rozjeď to", 
která je přílohou tohoto usnesení. 

7 
Dodatky ke smlouvám se Službami města Pardubic a.s. – zajištění provozu svět. 

signalizačního zařízení, služba svícení 

 
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7190/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb (Služba provozu světelně 
signalizačních zařízení) mezi statutárním městem Pardubice, IČO: 274046, a akciovou společností 
Služby města Pardubic, IČO: 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, 
jímž se aktualizuje rozsah poskytovaných služeb a související ceník služeb pro období r. 2022. 
Dodatek č. 6 je přílohou tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytování 
služeb (Služba provozu světelně signalizačních zařízení) mezi statutárním městem Pardubice, IČO: 
274046, a akciovou společností Služby města Pardubic a.s., IČO: 25262572, se sídlem Hůrka 1803, 
Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, ve znění dle bodu II. tohoto usnesení.  
Z: Ing. Petr Kvaš, náměstek primátora 
T: 20.1.2022 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/7191/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb (Služba svícení) mezi statutárním 
městem Pardubice, IČO: 274046, a akciovou společností Služby města Pardubic, IČO: 25262572, se 
sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, jímž se aktualizuje rozsah poskytovaných 
služeb a související ceník služeb pro období r. 2022. Dodatek č. 6 je přílohou tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytování 
služeb (Služba svícení) mezi statutárním městem Pardubice, IČO: 274046, a akciovou společností 
Služby města Pardubic a.s., IČO: 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, 
ve znění dle bodu II. tohoto usnesení.  
Z: Ing. Petr Kvaš, náměstek primátora 
T: 20.1.2022 

8 
Pravidla pro poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování 

bezpečnosti 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7192/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh Pravidel pro poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti, 
která jsou přílohou č. 1 tohoto návrhu usnesení. 

9 
Dotace a veřejnoprávní smlouvy na azylové domy 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Rozprava: 

- M. Charvát: vznesl dotaz, jak se bude řešit nárůst energií → reagoval J. Rychtecký s tím, že 
dotace poskytne MPSV, a dále není zatím vzhledem k rozpočtovému provizoriu jasné. 

 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7193/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na poskytnutí individuální dotace v celkové výši 1.026 000 Kč z rozpočtu města, s žadatelem 
SKP-Centrum, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, na zajištění 
komplexních sociálních služeb poskytovaných v objektu Městského azylového domu pro ženy a 
matky s dětmi č.p. 809 v ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích, ve znění dle přílohy č.1 návrhu 
tohoto usnesení č. 1. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace v celkové výši 1.026 000 
Kč z rozpočtu města, s žadatelem SKP-Centrum, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 02 
Pardubice, IČO 27534804, na zajištění komplexních sociálních služeb poskytovaných v objektu 
Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi č.p. 809 v ulici Na Spravedlnosti v 
Pardubicích, ve znění dle přílohy č.1 návrhu tohoto usnesení č. 1. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/7194/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na poskytnutí individuální dotace v celkové výši 1 300 000 Kč z rozpočtu města, s žadatelem 
SKP-Centrum, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, na zajištění 
komplexních sociálních služeb poskytovaných v objektu Azylového domu pro muže čp. 694 v 
Milheimově ulici v Pardubicích, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 2. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace v celkové výši 1 300 000 
Kč z rozpočtu města, s žadatelem SKP-Centrum, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 02 
Pardubice, IČO 27534804, na zajištění komplexních sociálních služeb poskytovaných v objektu 
Azylového domu pro muže čp. 694 v Milheimově ulici v Pardubicích, ve znění dle přílohy č. 1 
návrhu tohoto usnesení č. 2. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/7195/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na poskytnutí individuální dotace v celkové výši 553 300 Kč z Programu podpory v sociální a 
zdravotní oblasti, s žadatelem SKP-Centrum, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 02 
Pardubice, IČO 27534804, na úhradu nájemného nebytových prostor města poskytovaných v 
objektu Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi č.p. 809 v ulici Na Spravedlnosti v 
Pardubicích, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 3. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace v celkové výši 553 300 
Kč z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti, s žadatelem SKP-Centrum, o.p.s., se sídlem 
Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, na úhradu nájemného nebytových prostor 
města poskytovaných v objektu Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi č.p. 809 v 
ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 3. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/7196/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh na poskytnutí individuální dotace v celkové výši 181 000 Kč z Programu podpory v sociální a 
zdravotní oblasti, s žadatelem SKP-Centrum, o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 530 02 
Pardubice, IČO 27534804, na úhradu nájemného nebytových prostor města v objektu Azylového 
domu pro muže čp. 694 v Milheimově ulici v Pardubicích, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto 
usnesení č. 4. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace v celkové výši 181 000 
Kč z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti, s žadatelem SKP-Centrum, o.p.s., se sídlem 
Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, IČO 27534804, na úhradu nájemného nebytových prostor 
města v objektu Azylového domu pro muže čp. 694 v Milheimově ulici v Pardubicích, ve znění dle 
přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení č. 4. 

10 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na zajištění projektu 

"Ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením" 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7197/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši 200 000 Kč z rozpočtu 
města se subjektem MUDr. Radoslav Svoboda s.r.o., se sídlem Rabštejnská Lhota - Rabštejn 17, 537 
01, IČO 28782089, na realizaci projektu "Ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním 
vyloučením", ve znění přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení. 

11 
Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
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S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů rady Ludmily Ministrové, Víta Ulrycha, Jana Mazucha, Petra Kvaše, Vladimíra Martince, Jakuba 
Rychteckého podána informace o jejich poměru k projednávané věci. 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7198/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 4.695.000,- Kč subjektu 
Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, sídlo: K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice na realizaci projektu "Sportovní činnost mládeže". Dotace nebude poskytnuta v režimu 
"de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
sportu ve výši 4.695.000,- Kč se subjektem Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, sídlo: K 
Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Sportovní činnost mládeže" 
ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/7199/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 900.000,- Kč subjektu FK 
PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na 
realizaci projektu "Dívčí a ženský fotbal". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
sportu ve výši 900.000,- Kč se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 
215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na realizaci projektu "Dívčí a ženský fotbal" ve znění, které je 
přílohou tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/7200/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 3.800.000,- Kč subjektu FK 
PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na 
realizaci projektu "Sportovní činnost mládežnických družstev - muži". Dotace nebude poskytnuta v 
režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
sportu ve výši 3.800.000,- Kč se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie 
Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na realizaci projektu "Sportovní činnost 
mládežnických družstev - muži" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/7201/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 1.300.000,- Kč subjektu FK 
PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na 
realizaci projektu "Klubová akademie FK Pardubice". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de 
minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
sportu ve výši 1.300.000,- Kč se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie 
Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice na realizaci projektu "Klubová akademie FK 
Pardubice" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/7202/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 300.000,- Kč subjektu 
Basketbalový klub Pardubice z.s., IČO: 67441629, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 
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Pardubice, na realizaci projektu "Evropské poháry a turnaje". Dotace nebude poskytnuta v režimu 
"de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
sportu ve výši 300.000,- Kč se subjektem Basketbalový klub Pardubice z.s., IČO: 67441629, sídlo: V 
Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Evropské poháry a turnaje" ve 
znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/7203/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 2.850.000,- Kč subjektu 
Basketbalový klub Pardubice z.s., IČO: 67441629, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice, na realizaci projektu "Činnost Basketbalového klubu Pardubice". Dotace nebude 
poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
sportu ve výši 2.850.000,- Kč se subjektem Basketbalový klub Pardubice z.s., IČO: 67441629, sídlo: 
V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Činnost Basketbalového 
klubu Pardubice" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/7204/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 1.400.000,- Kč subjektu 
Nadační fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje, IČO: 05092302, sídlo: 17. 
listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Regionální fotbalová 
akademie Pardubického kraje". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
sportu ve výši 1.400.000,- Kč se subjektem Nadační fond regionální Fotbalové akademie 
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Pardubického kraje, IČO: 05092302, sídlo: 17. listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na 
realizaci projektu "Regionální Fotbalová akademie Pardubického kraje" ve znění, které je přílohou 
tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/7205/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 240.000,- Kč subjektu 
Univerzitní sportovní klub Pardubice, z.s., IČO: 46494049, sídlo: Univerzita Pardubice, Studentská 
95, 532 10 Pardubice na realizaci projektu "Podpora univerzitního sportu". Dotace nebude 
poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
sportu ve výši 240.000,- Kč se subjektem Univerzitní sportovní klub Pardubice, z.s., IČO: 46494049, 
sídlo: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice na realizaci projektu "Podpora 
univerzitního sportu" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/7206/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 100.000,- Kč subjektu 
HOCKEY CLUB UNI Pardubice, z.s., IČO: 09341391, sídlo: Lonkova 510, Polabiny, 530 09 Pardubice, 
na realizaci projektu "ULLH-Riders Univerzita Pardubice". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de 
minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
sportu ve výši 100.000,- Kč se subjektem HOCKEY CLUB UNI Pardubice, z.s., IČO: 09341391, sídlo: 
Lonkova 510, Polabiny, 530 09 Pardubice, na realizaci projektu " ULLH-Riders Univerzita Pardubice" 
ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/7207/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 120.000,- Kč subjektu 
Pardubická sportovní organizace, z.s., IČO: 60159910, sídlo: Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 530 
02 Pardubice na realizaci projektu "Regionální olympiáda dětí a mládeže 2022". Dotace nebude 
poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
sportu ve výši 120.000,- Kč se subjektem Pardubická sportovní organizace, z.s., IČO: 60159910, 
sídlo: Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Regionální 
olympiáda dětí a mládeže 2022" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/7208/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 17.100.000,- Kč subjektu HOCKEY 
CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 60112476, sídlo: Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice na realizaci projektu "Podpora mládežnického hokeje v roce 2022". Dotace nebude 
poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 
17.100.000,- Kč subjektu HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 60112476, sídlo: Sukova 
třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci projektu "Podpora mládežnického 
hokeje v roce 2022" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/7209/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 3.600.000,- Kč subjektu BK 
Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci 
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projektu "Provozní náklady A-týmu BK Pardubice". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de 
minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 
3.600.000,- Kč subjektu BK Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 
02 Pardubice na realizaci projektu "Provozní náklady A-týmu BK Pardubice" ve znění, které je 
přílohou tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/7210/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 1.450.000,- Kč subjektu BK 
Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na realizaci 
projektu "Projekt Golden Talents 2022". Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace  z rozpočtu města ve 
výši 1.450.000,- Kč subjektu BK Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice na realizaci projektu "Projekt Golden Talents 2022" ve znění, které je přílohou 
tohoto usnesení. 

 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/7211/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 3.300.000,- Kč subjektu Dostihový 
spolek a.s., IČO: 48155110, sídlo: Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci 
projektu "Podpora dostihových sportů a udržení kvality dostihového závodiště v Pardubicích". 
Dotace bude poskytnuta v režimu „blokové výjimky“, ve formě provozní dotace na sportovní 
infrastrukturu. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 
3.300.000,- Kč se subjektem Dostihový spolek a.s., IČO: 48155110, sídlo: Pražská 607, Zelené 
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Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Podpora dostihových sportů a udržení kvality 
dostihového závodiště v Pardubicích" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

PŘÍLOHY JSOU PRO SVOU OBSÁHLOST K DISPOZICI NA ORG. ODD. KP. 

12 
Zřízení služebnosti na p.p.č. 3647/38, p.p.č. 3794/1, p.p.č. 3741/11, vše k.ú. 

Pardubice 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7212/2022               (pro 10, proti 0, nehl. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení budoucích služebností a zřízení služebností na částech pozemků označených jako p.p.č. 
3647/38, p.p.č. 3794/1, p.p.č. 3741/11, vše v k.ú. Pardubice ve vlastnictví Univerzity Pardubice, IČO 
00216275, se sídlem Studentská 95, Polabiny, 530 09 Pardubice, 
a) ve prospěch statutárního města Pardubice jako vlastníka 3 tabulí informačního systému včetně 
kabeláže, přístřešku MHD, reklamní tabule včetně kabeláže, kabelů pro osvětlení přístřešku včetně 
rozvaděčů – 2 ks,  dešťové kanalizace – trativodu, 2ks označníků zastávek na pozemku označeném 
jako p.p.č. 3647/38, vše v k.ú. Pardubice, 
mobiliáře (15 laviček, 7 košů) na pozemcích označených jako p.p.č. 3647/38, p.p.č. 3794/1, vše v 
k.ú. Pardubice, 
b) ve prospěch statutárního města Pardubice jako vlastníka a každého vlastníka cyklistické stezky, 
chodníku na pozemcích označených jako p.p.č. 3647/38, p.p.č. 3794/1 a p.p.č. 3741/11, vše v k.ú. 
Pardubice, souboru veřejného osvětlení (4 stožáry) včetně kabelového vedení na pozemku 
označeném jako p.p.č. 3794/1 v k.ú. Pardubice, 
(dále společně jen jako oprávněné nemovitosti), 
spočívajících ve strpění oprávněných nemovitostí za jednorázovou náhradu ve výši pětinásobku 
ročního užitku za 1 m2 plochy, tj. 35,-Kč/m2 + DPH. Rozsah služebností bude upřesněn 
geometrickým plánem. 

13 
Diskuse 

Vít Ulrych: vznesl dotaz na poptání ceny za respirátory FFP 2 a výši bankovních poplatků města při 
placení platební kartou. 
→ M. Zitko: dle pokynu rady byla kontaktována Nemocnice Pardubice, která nakupuje respirátory za 
cenu 5,90 Kč bez DPH, což je pouze o 50 haléřů méně, než vysoutěžilo město. Město nakupuje od 
českého dodavatele a s kvalitou respirátorů je u zaměstnanců spokojenost. Nedoporučil čínské 
respirátory. 
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V. Ulrych: respektuje postoj rady a tajemníka, nicméně doporučil jít cestou výběrového řízení. 
→ J. Mazuch: uvedl, že výše poplatku při placení platební kartou je 1,5 % z částky. 
 
M. Zitko: informoval, že v pátek přišel metodický pokyn z MV ČR, kterým je nutné testovat i všechny 
členy rady a zastupitelstva. Ti dostanou tuto informaci emailem. Testovacím místem před čtvrtečním 
jednáním ZmP bude obřadní místnost na radnici. 
Na dotaz J. Rejdy a L. Ministrové uvedl, že pokud zástupci politických orgánů přinesou platné 
potvrzení o negativním testu, znovu se testovat nemusí. 

 

Schůze byla ukončena v 10:20 hodin 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
……………………………………… 
Martin  C h a r v á t  
primátor města  

Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….        
Jan  N a d r c h a l    
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………… 
Petr  K v a š         
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice 18.01.2022      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. KP 
Originál (40 stránek) zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou 
být na webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1.  



  41 

 
 
 



Statutární místo Pardubice 

Magistrát města Pardubic 

Pardubice 

Průvodní dokument  smluv 

v; 

Druh, název:  Smlouva o poskytování  služeb obecného  hospodářského  zájmu 

Datum předložení:  29.12.2017 

Agendové číslo:  D/00005/18 

Evidenční číslo:  D1411/00001/18 

Administrátor:  Michaela Holeková, odbor rozvoje a strategie 
(jméno, funkce, podpis)  ^ \ 

Zpracovatel:  Ing. Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
(jméno, funkce, podpis) 

Odpovědný ekonom:  Michaela Holeková, ekonom ORS 
(jméno, funkce, podpis) 

Odpovědný právník:  Mgr. Jiří Turek, vedoucí odboru kanceláře tajemníka 
(jméno, funkce, podpis) 

Odpovědný vedoucí odboru: Ing. Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
(jméno, funkce, podpis)  CA 

Věcně příslušný 
Náměstek/tajemník:  Ing. Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

Podléhá usnesení: 
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Z/2249/2017 
zastupitelstva  ze dne 14.12. 2018 

Centrální evidence: třena Málková, právní oddělení 
(jméno, datum) 

Poznámky: 

i  7  1 



/ 
Smlouva o poskytování  služeb 

obecného hospodářského  zájmu 

Schválená orgánem ZmP dne 14.12.2017, usnesením č. Z/2249/2017 
Smluvní strany 

statutární město Pardubice 
se sídlem: Pernštýnské náměstí  1,530  21 Pardubice 
IČ: 00274046 
DIČ: CZ00274046 
jednající:  Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
(dále jen „město") 

a 
Rozvojový fond Pardubice a.s. 
se sídlem: třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn.  B 1822 
IČ:  25291408 
DIČ: CZ25291408 
Bankovní spojení:  1153006750287/0100 
jednající: Ing. Helenou Dvořáčkovou, předsedkyní  představenstva 

Jiřím Komárkem, místopředsedou představenstva 
Ing. Martinem Bílkem, členem představenstva 

(dále jen „RFP") 

uzavřely  níže  uvedeného  dne, měsíce a  roku v  souladu  se zákonem  č. 500/2004  Sb., správní  řád, ve 
znění  pozdějších  předpisů  a v souladu s Rozhodnutím  Komise 2012/21/EU ze dne  20. 12. 2011 o použití 
čl.  106  odst.  2  Smlouvy  o  fungování  Evropské  unie  na  státní  podporu  ve  formě  vyrovnávací  platby  za 
závazek  veřejné  služby  udělené  určitým  podnikům  pověřeným  poskytováním  služeb  obecného 
hospodářského zájmu tuto smlouvu (dále také „SOHZ" či „veřejná služba"). 

Článek I. 
Předmět a účel úpravy  pověření 

1. Společnost „RFP" je na základě  rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu  nepeněžitým 
vkladem  sepsaného  formou notářského  zápisu JUDr. Jiřinou Návratovou dne 20. 3. 2001, pod č. N 63/2001 
a  NZ 59/2001 vlastníkem mimo jiné  pozemku  parcelního  čísla  st. 5623/1,  jehož  součástí  je  budova  č.  p. 
1735 na Sukově třídě v Pardubicích a pozemku parcelního čísla st. 5623/2, jehož součástí je budova bez č.p., 
vše  vk .  ú.  Pardubice.  Obě  budovy  jsou  užívány  jako  objekty  občanské  vybavenosti  a  jsou  užívány  ve 
veřejném zájmu města. Tyto budovy budou dále označeny jako „multifunkční aréna" nebo „MFA". 

2.  Účelem  této  smlouvy  je  stanovení  podmínek,  resp.  stanovení  rámce,  na  jehož  základě  a 
současně  v  souladu  se Zakládací  listinou, zákonem  č.  250/2000  Sb., ve znění  pozdějších  předpisů  a 
dalšími  relevantními  předpisy  zajišťuje  RFP  SOHZ  na  území  statutárního  města  Pardubic  (dále  jen 
„smP").  Touto  smlouvou  se  RFP  pověřuje  výkonem  veřejné  služby  dle  podmínek  níže  uvedených 
v  této  smlouvě. 



3.  Závazkem  veřejné  služby  podle  této  smlouvy  se  rozumí  provozování  multifunkční  arény  kdy 
dochází k uspokojování potřeb obyvatel města Pardubic v oblasti kulturní, sportovní, společenské apod. 

Veřejný zájem na provozování multifunkční arény byl potvrzen a konstatován v analýze advokátní  kanceláře 
Havel, Holásek & Partners s.r.o.,  IČ: 26454807, ze dne 24.10.2013. Tato analýza definuje provozování MFA 
jako činnost ve veřejném zájmu města. 
Rovněž  společnost  NEXIA  AP  a.s.,  IČ:  48117013,  ve  své  zprávě  „Posouzení  alternativ  možného  dalšího 
provozu  MFA"  ze  dne  3.  6.  2016  potvrzuje  veřejný  zájem  města  na  provozování  MFA  a  upozorňuje  na 
nutnost poskytovat dotační prostředky na provoz z rozpočtu města vzhledem ke ztrátovosti provozu. 

I  přes  optimalizaci  nákladů  na  provoz  multifunkční  arény  nedosahují  příjmy  z jejího  provozování  takové 
úrovně,  která by zajistila  provoz  bez dotací  ze  strany  města  Pardubice. Účelem této smlouvy je  stanovení 
podmínek,  za  nichž  bude v souladu  se stanovami  společnosti  a platnými  evropskými  i národními  předpisy 
zajištěn řádný provoz multifunkční arény. 

4. „Město"  za  tím  účelem  p o v ě ř u j e  „RFP" plněním  povinností  veřejné  služby. Závazkem  veřejné 
služby  podle  této  smlouvy  se  rozumí  provozování  multifunkční  arény  na  adrese  Sukova  třída  1735, 
Pardubice  pro  účely  pořádání  kulturních,  sportovních,  společenských  a  jiných  akcí  dle  každoročního 
kalendáře akcí, který bude vypracován a případně aktualizován v součinnosti s „městem". 

5.  Nedílnou  součástí  závazku  veřejné  služby  jsou  také  aktivity,  které  doplňují  a podporují  shora  uvedené 
činnosti v rámci multifunkční arény a vedou k dosažení stanoveného cíle veřejné služby. 

Veřejná  služba bude prováděna celoročně  s minimální  otevírací dobou v rozsahu 16 hodin za den  (kromě 
plánované  odstávky  za  účelem  údržby  MFA,  či  havarijní  situace).  Maximální  počet  dní,  kdy  je  areál 
veřejnosti  nepřístupný  jako  celek  (tedy  není  poskytována  jakákoliv  zvýše  uvedených  služeb)  je  20  dní 
v kalendářním roce (mimo havarijní situace). 

6. Na zajišťování  činností  týkající se závazku SOHZ se „město" zavazuje poskytnout „RFP" finanční  podporu 
ve formě dotace, jejíž výše je určena v článku III. 

Článek  II. 
Doba trvání, místo výkonu závazku veřejné služby 

1. Závazek veřejné služby bude vykonáván od 1.1.2018 do 31.12. 2027. 
2. Závazek veřejné služby bude vykonáván na území města Pardubic. 

Článek III. 
Podmínky finanční podpory   parametry pro výpočet vyrovnávací platby 

1. Za výkon SOHZ náleží „RFP" vyrovnávací  platba. Ta bude poskytována formou účelové dotace z rozpočtu 
„města".  Dotace  z rozpočtu  města  bude  schvalována  každoročně  zastupitelstvem  města  v souladu 
s platnými  právními  předpisy  1  a  finančními  možnostmi  města  a  poskytována  na  základě  samostatné 
smlouvy  o poskytnutí  dotace. Smlouva  o  poskytnutí  dotace  a usnesení  (dále jen  „právní  akty")  týkající  se 
vyrovnávací  platby dle tohoto ustanovení budou obsahovat odkaz na tuto smlouvu. 
Záležitosti neupravené v právních aktech týkajících se vyrovnávací platby ve vztahu k příjemci se budou řídit 
touto smlouvou. 

2. Vyrovnávací  platba je  určena výhradně k účelu krytí  rozdílu mezi náklady a výnosy veřejné služby „RFP". 
Součástí  nákladů  na  službu  dle  čl.  I.  je  také  přiměřený  zisk,  který  se  stanoví  na  úrovni  0,5  %  celkových 
nákladů služby. 



/  3.  Podmínkou  pro  poskytnutí  dané  finanční  podpory  je  schválení  ročního  rozpočtu  města  s příslušnou 
alokací pro „RFP". „RFP" je povinen vždy nejpozději do 30. září předložit  rozpočet výnosů a nákladů veřejné 
služby  dle  čl.  I.,  z nějž  vyjde  navrhovaná  výše  vyrovnávací  platby  pro  následující  kalendářní  rok.  Tento 
rozpočet bude zpracován podrobně dle účetních údajů analytických účtů nákladů a výnosů 
z předchozího uzavřeného účetního období podle poskytovaných jednotlivých činností. 

4.  Výše  vyrovnávací  platby  se  stanoví  jako  rozdíl  mezi  náklady,  které  „RFP"  prokazatelně  vzniknou 
v souvislosti  s poskytováním  veřejné  služby  při  dodržování  principu  řádného  hospodáře  a  prokazatelnými 
výnosy  vzniklými  v souvislosti  s poskytováním  předmětné  veřejné  služby.  V případě  že  „RFP"  obdrží 
v souvislosti s výkonem veřejné  služby podle čl. I. této smlouvy jiné veřejné  prostředky  (dotace ze státního 
rozpočtu,  dotace  od obcí,  dotace  z Operačních  programů  apod.), a to v jakékoli  formě,  bude o jejich  výši 
vyrovnávací  platba  snížena.  Vyrovnávací  platba  bude  snížena  o  veškeré  sankce  a  pokuty,  které  „RFP" 
vzniknou v souvislosti s prokazatelným porušením zákonných předpisů. 

5.  „Město"  je  oprávněno  požadovat  po  „RFP"  zdůvodnění  nákladů  a  výnosů  vzniklých  v souvislosti 
s poskytováním veřejné služby dle článku  I. této smlouvy. „Město" je  rovněž oprávněno předložené  náklady 
a výnosy neuznat v případě, že došlo k neoprávněnému účtování vzniklých nákladů a výnosů nesouvisejících 
s poskytováním veřejné služby. Pro výpočet výše vyrovnávací  platby  lze užít pouze náklady a výnosy vzniklé 
po dobu trvání závazku veřejné služby. 

6. Maximální výše finanční  podpory, která stanovuje nepřekročitelnou hranici vyrovnávací platby, se určuje 
vždy schváleným rozpočtem „města" na příslušný kalendářní  rok. Pokud by maximální finanční 
podpora byla nižší v porovnání s podporou požadovanou dle odst. 3 tohoto článku o více než 5 %, je 
„RFP" povinen zpracovat a předložit „městu" do 30 dní od oznámení výše podpory pro daný kalendářní  rok 
přehled omezení v plnění závazku veřejné služby, které v důsledku nižšího financování budou provedena, ke 
schválení „městem". 

7.  „RFP" je  povinna  předložit  „městu" vyúčtování  vždy  nejpozději  do  31. března  toho  kalendářního  roku, 
který následuje po ukončeném účetním období. Toto vyúčtování minimálně obsahuje: 
  přehled výnosů a nákladů veřejné služby v rozdělení podle jednotlivých druhových účtů nákladů a výnosů 
(v případě přijatých dotací v rozčlenění podle jednotlivých poskytovatelů a titulů příslušných dotací) 
  slovní  komentář  dokumentující  rozsah  prováděných  služeb včetně  plnění  věcného  závazku  vymezeného 
v čl. I., a to buď prostřednictvím samostatného dokumentu či prostřednictvím výroční zprávy. 

1  Zejména  z.č.  128/2000  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  z.č.  250/2000  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  z.č.  320/2001  Sb.,  ve 
znění  pozdějších  předpisů 

8.  Finanční  podpora, která by převyšovala  rozdíl mezi náklady veřejné služby  (včetně  přiměřeného  zisku) a 
výnosy veřejné služby dle čl.  III. odst. 2, je nadměrnou platbou bez právního důvodu. 

9. V případě, že z vyúčtování dle čl. III. odst. 7 vyplyne, že „RFP" obdržela nadměrnou vyrovnávací  platbu, je 
povinna  tuto nadměrnou platbu vrátit na účet „města", a to do 15. dubna následujícího kalendářního  roku 
po roce, na který byla podpora poskytnuta. 

10.  Finanční prostředky vyrovnávací  platby budou převedeny  bankovním  převodem na účet „RFP" uvedený 
v záhlaví  smlouvy ve  třech  splátkách, první splátka ve výši  35 % je  splatná do 20. 2. běžného  kalendářního 
roku, druhá splátka ve výši 35 % je splatná do 15. 6. běžného kalendářního  roku a třetí splátka ve výši 30 % 
je  splatná do 30. 9.  běžného  kalendářního  roku.  Pokud  by byla  první  splátka  poskytnuta  před  schválením 
rozpočtu  „města", bude  její  výše  korigována  v rámci druhé  splátky  tak,  aby  součet  první  a druhé  splátky 
tvořil 70 % schválené výše vyrovnávací  platby. 

Článek IV. 
Kontrola, ostatní 

l.Tato  smlouva byla schválena zastupitelstvem „města" dne 14.12.2017, číslo usnesení Z/2249/2017. 



2. Finanční podpora se poskytuje v souladu s vnitřními předpisy „města" a platnými právními předpisy ČR a 
EU. 

3. Příslušné orgány „města" jsou oprávněny v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č.  250/2000  Sb.,  o 
rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů, ve  znění  pozdějších  předpisů,  dále  jen  „zákon  č.  250/2000 
sb./), kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla vyrovnávací  platba poskytnuta. 

4.  „RFP"  je  povinna  čtvrtletně  předkládat  průběžné  informativní  přehledy  o  vývoji  nákladů  a  výnosů 
v členění  podle jednotlivých  poskytovaných  činností dle druhových účtů nákladů a výnosů, a to do 25. dne 
následujícího po ukončení čtvrtletí,  tj. vždy do 25.1., 25.4., 25.7. a 25.10. 

5.  „RFP" je  povinna  poskytnout  součinnost  při výkonu  kontrolní  činnosti  dle  odst.  3,  resp. odst.  8  tohoto 
článku,  zejména  předložit  kontrolním  orgánům  „města"  kdykoliv  k nahlédnutí  originály  všech  účetních 
dokladů souvisejících s vyrovnávací platbou. 

6.  Neoprávněné  použití  vyrovnávací  platby  nebo  zadržení  prostředků  poskytnutých  z rozpočtu  města  je 
porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. V případě porušení  rozpočtové kázně bude 
postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb. a v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace. 

7.  „Město"  je  oprávněno  při  zjištění  porušení  podmínek  této  smlouvy  ze  strany  příjemce  pozastavit 
uvolňování  finančních  prostředků.  O  pozastavení  poskytování  finančních  prostředků  „město"  písemně 
informuje „RFP". 

8.  „Město" provede v souladu  se  zákonem  č. 320/2001  Sb. o  finanční  kontrole ve  veřejné  správě  ve  znění 
pozdějších  právních  předpisů  kontrolu  za  účelem  ověření,  zda  společnosti  „RFP"  nebyla  poskytnuta 
nadměrná  platba.  Kontrola  ověří  hospodárnost  a účelnost  finanční  podpory,  včetně  oprávněného  účtování 
vzniklých nákladů jako nezbytných pro poskytování SOHZ. Prováděna bude během trvání doby pověření a na 
konci této doby. 

9. Poskytování finanční podpory se řídí podmínkami uvedenými v Rozhodnutí  Komise 2012/21/EU ze dne 20. 
prosince  2011  o  použití  čl.  106  odst.  2  Smlouvy  o  fungování  Evropské  unie  na  státní  podporu  ve  formě 
vyrovnávací  platby  za  závazek  veřejné  služby  udělené  určitým  podnikům  pověřených  poskytováním  služeb 
obecného hospodářského zájmu. 

10. „RFP"  bere na vědomí, že „město" je povinno průběžně ověřovat naplnění podmínek Rozhodnutí  komise 
č.  2012/21/EU  a  je  srozuměn  stím,  že  v případě  jejich  nenaplnění  bude  „město"  postupovat  podle 
příslušných  předpisů  pro  oblast  veřejné  podpory.  V takovém  případě  „RFP"  poskytne  „městu"  potřebnou 
součinnost. 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

1.  Tato  smlouva  nabývá  účinnost  dnem  1.  1.  2018  a  poprvé  bude  využita  pro  plnění  závazku  Služby  a 
poskytnutí vyrovnávací platby na kalendářní rok 2018. 

2.  „Město"  je  oprávněno  tuto  smlouvu  vypovědět  v případě,  že  „RFP"  poruší  některý  ze  svých  závazků 
uvedených v ust. čl. 111/7,111/9, IV/5 nebo IV/6 této smlouvy. Výpovědní doba činí šest měsíců. 

3. Smlouva je podepsána ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží dva stejnopisy. 



4. Jakékoliv  změny této smlouvy  lze  činit  výhradně  formou písemných dodatků, které musí  být očíslovány 
a podepsány oběma smluvními stranami. 

5. Smluvní  strany  prohlašují,  že s obsahem  smlouvy  se seznámily,  porozuměly jí  a smlouva  plně vyjadřuje 
jejich svobodnou vůli. 

V Pardubicích dne 
2 9  1 2   2017 

statutární město Pardubice 
Ing. Martin Charvát 
primátor 

V Pardubicích dne 
29  12  2017 

Rozvojový fond Pardubice a.s. 
Ing. Helena Dvořáčková 
předsedkyně představenstva 

Doložka: 
Schváleno:  SffiP  2mP^ 
č  usn.: .4áft»*7tfcM <2.ď/^*  / 

/rozvojový  fond Pardubice a.s. 
'  Ing. Martin Bílek 
člen představenstva 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PENĚŽITÉHO PŘÍPLATKU  
 
 
 
 
 

Statutární město Pardubice 
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
IČ: 002 74 046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
(dále jen jako „Akcionář“) 
 
a 
 
Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
se sídlem: Teplého 2141, PSČ 532 20 Pardubice  
IČO: 63217066 
zastoupená: Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 1241 
(dále jen jako „Společnost“) 
 
 
 
 
 

Preambule 

Akcionář a Společnost (dále též jednotlivě označováni jako „Smluvní strana" nebo společně jako „Smluvní 
strany") uzavírají tímto níže uvedeného dne Smlouvu o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní 
kapitál v následujícím znění: 

 

 

 

1. Předmět a účel smlouvy 

1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Akcionáře poskytnout Společnosti dobrovolný nevratný peněžitý 
příplatek mimo základní kapitál Společnosti a zároveň závazek Společnosti takto poskytnutý dobrovolný 
nevratný peněžitý příplatek přijmout. 

1.2. Dobrovolný nevratný peněžitý příplatek poskytovaný Akcionářem Společnosti na základě této Smlouvy 
je poskytován v souladu s usnesením zastupitelstva Akcionáře a rozhodnutím představenstva 
Společnosti. 

1.3. Účelem poskytnutí dobrovolného nevratného peněžitého příplatku Akcionářem je oprava plavidla Arnošt 
z Pardubic, resp. jeho technické zhodnocení v souvislosti se získáním technického osvědčení pro jeho 
provoz dle Smlouvy o nájmu lodi ze dne 30. 11. 2021. 

1.4. Smluvní strany společně prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že dobrovolný nevratný peněžitý příplatek 
poskytnutý Akcionářem Společnosti na základě této Smlouvy není dotací.  

 

 



 

2. Projevy vůle smluvních stran 

2.1. Akcionář se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Společnosti dobrovolný nevratný peněžitý příplatek ve 
výši 2.500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých).  

2.2. Společnost dobrovolný nevratný peněžitý příplatek od Akcionáře dle čl. 2. odst. 2.1. této Smlouvy přijímá 
a zavazuje se jej využít v souladu s účelem a podmínkami stanovenými touto Smlouvou. 

 

3. Úhrada dobrovolného peněžitého příplatku 

3.1. Akcionář se zavazuje poskytnout Společnosti příplatek specifikovaný v této Smlouvě nejpozději do 
jednoho měsíce od nabytí účinnosti smlouvy.  

3.2. Smluvní strany se dohodly, že příplatek specifikovaný v této Smlouvě bude Akcionářem poskytnut 
bezhotovostním převodem na účet Společnosti, č. ú 19-237 293 0267/0100, který je veden u Komerční 
banky a.s. 

 

 

4. Závěrečná ustanovení 

 

4.1. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno rozhodnutím představenstva Společnosti. 

4.2. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva Akcionáře č. Z/………/2022 ze dne 20. 1. 
2022.  

4.3. Veškeré písemnosti adresované jednou Smluvní stranou druhé Smluvní straně budou doručovány na 
adresu sídla dané Smluvní strany. Za doručenou se považuje i taková písemnost, která se vrátí odesílateli 
jako nedoručená, neboť si ji adresát odmítl převzít, nebo protože adresát nebyl na doručovací adrese 
zastižen, nebo se na ní nezdržuje. 

4.4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran, účinnosti nabývá jejím zveřejněním 
v registru smluv. Veškeré dodatky a změny musí být učiněny písemně v listinné podobě. 

4.5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla zveřejněna v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv včetně zajištění veškerých 
kroků a potřebných jednání zajistí Akcionář, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří (3) dnů po 
uzavření této Smlouvy a bude o něm bezodkladně, nejpozději do tří (3) dnů od jejího zveřejnění 
informovat Společnost. 

4.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 

4.7. Právní vztahy touto Smlouvou výslovně neřešené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů 
České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném 
znění. 

4.8. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž Akcionář obdrží 1 stejnopis a Společnost 1 
stejnopis. 

4.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev 
vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně, a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek, a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 



 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 

 

 

 
 
 

 

Statutární město Pardubice 
Ing. Martin Charvát 

primátor 

 

 

 
V Pardubicích dne  
 

  
 

 
 
 

Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
Ing. Tomáš Pelikán 

místopředseda představenstva 

 



Příloha návrhu usnesení č. 1  
Smlouva 

o poskytnutí dotace č. D1734/     /22 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

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

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Univerzita Pardubice,       
 sídlo: Studentská 95, Polabiny, 530 09 Pardubice,  
 IČ: 00216275,  

číslo bankovního účtu: 37030561/0100,  

 zastoupen: prof. Ing. Jiřím Málkem Dr.Sc., rektorem  
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění 

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

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory kultury pro rok 
2022 schválená Zastupitelstvem města Pardubice na jednání dne 16. 12. 2021 usnesením 
č. Z/2639/2021 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 16. 12. 2021 usnesením č. Z/2635/2021 
(Směrnice č. 11/2021 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 
  



 

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory kultury pro rok 2022 ve 

výši 100.000, - Kč (slovy: jeden sto tisíc korun českých) na realizaci projektu „Rozjeď to“ (dále jen 
„projekt“). 

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

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

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 30. 11. 2022. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 5.1.2022 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP 1639/2022, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 
v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

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

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

g) předložit poskytovateli nejpozději do 30. 11. 2022 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

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

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

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

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

 



 

 
m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré 

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat 
předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  
 

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 30. 11. 2022. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 30. 11. 2022.  

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30. 11. 2022. 
 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 80 % 

z celkových vynaložených nákladů projektu, je příjemce dotace povinen vrátit část poskytnuté dotace 
převyšující maximální stanovenou výši.  

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

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

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

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 
 



 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 
a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, která 

je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 
b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 

daně, 
c) další náklady uvedené v Pravidlech. 

 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace nebo jejich zadržení (tj. porušení 
povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních 
prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

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

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

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

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku 
řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 0,4 promile z částky 
odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

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

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

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  

 

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

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

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

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

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

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

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

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 
GDPR).  

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

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

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

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

byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy.  

 
 



 

 
 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová      prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.              

 
 
 
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/     /2022 ze dne 20.1.2022 
Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
 

 

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

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

Částka (Kč) Požadovaná dotace (Kč)

1 2 3
náklady na organizaci 4 vybraných kulturních akcí/ 
projektů- materiální náklady/ služby 

100 000 100 000

stipenida pro studenty 60 000

Celkové výdaje na projekt/akci 160 000 100 000
Poznámka: Částka uvedená ve sloupci 3 nemůže být vyšší než částka uvedená ve sloupci 2

Příjmy z projektu/akce Částka (Kč)
Vstupné 
Prodej reklamy
Požadovaná výše dotace města Pardubice 100 000
Požadovaná výše dotace z kraje 
Členské příspěvky, sponzorské dary … 
Vlastní příjmy 60 000

Celkové příjmy z projektu/akce 160 000
Poznámka: K doplnění ostatních příjmů využijte volné řádky ve sloupci "Příjmy z akce/projektu"

Celkové příjmy a výdaje (shrnutí) Částka (Kč)
Příjmy 160 000
Výdaje 160 000
Rozdíl 0
Poznámka: Jedná se o neziskov! projek t, proto by měl b!t rozdíl mezi celkov!mi příjmy a v!daji nulov! (tj. 

příjmy = v!daje)

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU/AKCE

Rozjeď to

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

1.1.2022-20.8.2022
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Dodatek č. 6 
Smlouvy o poskytování slu!eb  

(Slu!by provozu světelně signalizačních zařízení) 
 

číslo smlouvy objednatele: D 1327/00015/15 
číslo smlouvy poskytovatele: SmP – VO – 2/2016 

 
uzavřené mezi smluvními stranami 

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občansk! zákoník, v platném znění,  
dne 21. 12. 2015 ve znění pozděj"ích dodatků (dále jen „Smlouva“) 

 
Smluvní strany: 
 
Statutární město Pardubice 
Sídlo:   Pern"t!nské náměstí 1, 530 21 Pardubice 

IČO:   00274046 

DIČ:   CZ274046 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:               326561/0100 

Zastoupené ve věcech smluvních: 

Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 

Zastoupené ve věcech plnění smlouvy: 

Ing. Vladimírem Bakajsou, vedoucím odboru dopravy 

(dále té#: „objednatel“) 

 

a  

 

Slu!by města Pardubic a.s. 
Sídlo:    Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice 

IČO:    252 62 572    

DIČ:    CZ 25262572 

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu:   123553/5500  

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl B, vlo#ka 1527 

Zastoupená ve věcech smluvních: 

Ing. Petrem Bene"em, předsedou představenstva 

Ing. Ale"em Kopeck!m, místopředsedou představenstva 

Zastoupená ve věcech plnění smlouvy: 

Milanem Ry"ánem, vedoucím divize Veřejné osvětlení 

 

(dále té#: „poskytovatel“) 
 
  uzavírají ní!e uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 Smlouvy 

(dále jen „dodatek“) 
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I. 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany tímto dodatkem upravují rozsah činností zaji"ťovan!ch poskytovatelem pro 
objednatele, a to s ohledem na realizaci projektu „Inteligentní řízení dopravy“ obchodní 
společností CROSS Zlín, a.s., IČO: 60715286, se sídlem Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín, 
v předchozím období na základě smluvního vztahu mezi touto společností a objednatelem. 
V souvislosti s tímto projektem společnost CROSS Zlín, a.s. převzala závazek k zaji"tění 
části servisních slu#eb, předev"ím v návaznosti na poskytnout záruku k jí dodanému 
zařízení, a proto je třeba dosavadní rozsah plnění zaji"ťovaného poskytovatelem dle 
Smlouvy aktualizovat.  

2. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají, #e objednatel je dle Smlouvy povinen zaji"ťovat 
v rozsahu dle odst. 3 tohoto článku dodatku činnosti související s provozem světelně 
signalizačních zařízení (dále jen „SSZ“), hlá"ení poruch, komunikaci s odborem dopravy 
Magistrátu města Pardubic a s obchodní společností CROSS Zlín, a.s., dále také údr#bu, 
opravy, v!měny a či"tění optik a případně i dal"í činnosti, které si objednatel v průběhu 
kalendářního roku u poskytovatele objedná. 

3. Podrobná specifikace činností zaji"ťovan!ch poskytovatelem, resp. společností CROSS 
Zlín, a.s., je uvedena v Příloze č. 2 tohoto dodatku, která bude zároveň tvořit novou Přílohu 
č. 2 Smlouvy (pod názvem „Rozpis rozsahu garance a dal"ích činností CROSS Zlín, a.s.“ 
je zachycena ve sloupcích „Mimo záruky CROSS“ a „Placené činnosti, které nespadají do 
záruky“).  

4. Dále se smluvní strany dohodly, #e se zru"ují ve"kerá ujednání v Příloze ke Smlouvě 
nadepsané jako „Objem prací dle smlouvy pro rok 2021“ a nahrazují se ujednáními 
uveden!mi v Příloze č. 1 tohoto dodatku, která bude zároveň tvořit novou Přílohu č. 1  
Smlouvy, nadepsané jako „Soupis činností a sjednaná cena pro kalendářní rok 2022“.  

 
II. 

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

platná a účinná. 
2. Smluvní strany se dohodly, #e objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku jej 

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

3. Smluvní strany prohla"ují, #e #ádná část Smlouvy včetně jejích dodatků nenaplňuje znaky 
obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občansk! zákoník). 

4. Obě smluvní strany prohla"ují, #e si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, 
co# stvrzují sv!m podpisem. 

5. Dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nich# objednatel obdr#í jedno a 
poskytovatel dvě vyhotovení.  

6. Dodatek nab!vá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
okam#ikem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany ve vzájemném konsenzu 
prohla"ují, #e ujednání v tomto dodatku se budou vztahovat i k období od 1. 1. 2022 do 
nabytí účinnosti tohoto dodatku.   

7. Smluvní strany berou na vědomí, #e nebude-li tento dodatek zveřejněn ani do tří měsíců  od 
jeho uzavření, je následujícím dnem zru"en od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
Přílohy:  
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1. Soupis činností a sjednaná cena pro kalendářní pro rok 2022 
2. Rozpis rozsahu garanace a dal"ích činností zaji"ťovan!ch CROSS Zlín, a.s. a 

poskytovatelem 
 
 
 
V Pardubicích dne       V Pardubicích dne   
 
Za objednatele      Za poskytovatele   
     
 
 
 
……………………………………..   …………………………………….. 
Ing. Martin Charvát     Ing. Petr Bene" 
primátor města Pardubic    předseda představenstva 
 
 
 
       …………………………………….. 
       Ing. Ale" Kopeck! 
       místopředseda představenstva 
 
 
DOLO"KA 
 
Předmět tohoto dodatku Smlouvy o poskytování slu#eb ze dne 21. 12. 2015 byl schválen 
usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………/2022 ze dne 20.1.2022. 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
 
 
Ing. Vladimír Bakajsa, vedoucí odboru dopravy  
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Příloha návrhu usnesení č. 1 
            

P R A V I D L A 
pro poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování 

bezpečnosti 
 
 

I.  
Úvodní ustanovení 

 
1. Poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti se realizuje v souladu 

s následujícími právními normami: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, související 
právní předpisy Evropské unie a ostatními platnými zákony vztahujícími se k prevenci kriminality a požární 
ochraně. Dále se poskytování těchto dotací řídí Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního 
města Pardubice. 
  

2. Dotaci nelze poskytnout státním, krajským a obecním příspěvkovým organizacím. 
 
3. Celková výše podpory Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti je limitována objemem 

finančních prostředků, které jsou vyčleněny ve schváleném rozpočtu statutárního města Pardubic. 
Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti (dále též Program) je rozdělen do dvou dotačních 
titulů: Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti a Podpora požární ochrany. 

 
4. Rada města Pardubic, případně Zastupitelstvo města Pardubic (v případě dotace nad 50 000 Kč), může 

schválit finanční dotaci na základě doporučení Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Radě 
města Pardubic (dále též komise), pokud žadatel předloží předepsaným způsobem žádost včetně 
požadovaných příloh prostřednictvím elektronického formuláře ve stanoveném termínu.  

 
5. Dotace se poskytuje prostřednictvím písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené 

mezi statutárním městem Pardubice (poskytovatelem) a žadatelem (příjemcem). Smlouva o poskytnutí 
dotace nad 50 000 Kč podléhá schválením Zastupitelstvem města Pardubic. 
 

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, a pokud ano, 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. 

II. 
Účel užití dotace 

 
Oprávnění žadatelé: 
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Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti: 
Dle charakteru činnosti: 

a) poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb dle zákona o sociálních službách, mimo organizace 
zřizované obcemi, kraji nebo státem, 

b) poskytovatelé služeb zaměřených na zvyšování bezpečnosti a prevenci kriminality, působící na území 
města Pardubice (se sídlem v Pardubicích i mimo něj), a poskytující své služby pro občany města 
Pardubice. 

 
Dle formy: 
- spolky, nadace, nadační fondy, ústavy (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů), 
- obecně prospěšné společnosti (založené dle zákona č. 248/1995 Sb.), 
- církve a náboženské společnosti (dle zákona č.3/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 
-podnikatelé ve smyslu § 420 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kteří    
splňují podmínky § 78 zákona o sociálních službách a vhodným způsobem doplňují  
   sociální preventivní služby města Pardubice 
- obchodní společnosti dle § 1 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích,    
   ve znění pozdějších předpisů, které splňují podmínky § 78 zák. o sociálních službách, a které vhodným   
   způsobem doplňují sociální preventivní služby města Pardubice 
 
Podpora požární ochrany: 
Dle charakteru činnosti 
Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární 
ochrany dle § 75 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem na území 
statutárního města Pardubice,  
 
Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární 
ochrany pomáhající při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že 

a) pomáhají vyhledávat členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, 
b) podílejí se na odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, 
c) podílejí se se souhlasem vlastníka na provádění údržby, oprav požární techniky, věcných prostředků    
d) požární ochrany a objektů požární ochrany, včetně vodních zdrojů, 
e) podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti 

mezi   
f) občany a mládeží, 
g) podílejí se na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie požární ochrany a hasičstva. 

 
 
 
 
 

III. 
Podání žádostí 

 
1. Žadatel o dotaci podá žádost v elektronické podobě prostřednictvím aplikace „Portál občana“ (dále jen 

Portál občana) na zveřejněném formuláři spolu s požadovanými přílohami. Žádost o dotaci předložená na 
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jiném, než elektronickém formuláři prostřednictvím Portálu občana nebude přijata a bude z posuzování a 
rozhodování o přidělení dotace automaticky vyloučena.     

 
2. Na každý projekt je třeba podat samostatnou žádost o poskytnutí dotace. 
 

3. Žádost o dotaci musí splňovat všechny formální náležitosti a obsahovat povinné přílohy. Nesplnění všech 
náležitostí žádosti vč. požadovaných příloh je důvodem k vyřazení žádosti z posuzování o zařazení do 
Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti 

4. Přílohy žádosti (např. kopie fotodokumentace, popis činnosti za předchozí rok, prezenční a výsledkové 
listiny počtu dětí, atd.), které budou převyšovat maximální možnou velikost žádosti o dotaci (20 MB) je 
možné po předchozí dohodě (telefonické, emailové) s administrátory dotací z Programu prevence 
kriminality a zvyšování bezpečnosti doručit elektronicky jinou formou (e-mail, externí datové úložiště, 
datový nosič – CD, DVD, flash disk apod.).  

 
5. Záměr poskytnutí dotací včetně podmínek dotačního Programu bude zveřejněn na úřední desce 

s možností dálkového přístupu, v Radničním zpravodaji a na webových stránkách města.  
 
6. Termín pro podání žádostí o dotaci bude  uveden ve vyhlášeném záměru. Žádosti o dotaci bude možné 

podávat v uvedeném období, a to každý den vždy od 05:00 hodin do 23:59 hodin. Každý den v čase od 
0:00 hodin do 04:59 hodin je možné s žádostí pracovat, ale není možné ji podat (odeslat), a to z důvodu 
zálohování dat a údržby systému. 

 
7. V případě vypsání dalšího kola budou postup a podmínky pro podání žádosti totožné. 
 
8. Žadatel nemůže na jeden projekt požádat o dotaci u statutárního města Pardubice z více zdrojů (z různých 

programů, rezerv, atd.). 
 
 

 
 
 

IV. 
Podmínky a hodnocení žádostí 

 
1. Žádosti jsou hodnoceny dle kritérií, které jsou součástí těchto pravidel – viz příloha č. 1 a č. 2. 

 
2. Dotace nebude poskytnuta žadateli, který neodevzdal vyúčtování dotace za předcházející kalendářní rok. 
 
3. Žádost o dotaci předložená na jiném, než elektronickém formuláři prostřednictvím Portálu občana 

nebude přijata a bude z posuzování a rozhodování o přidělení dotace automaticky vyloučena. 
 

4. Žádost o dotaci je hodnocena z hlediska formální a věcné správnosti: 
a) Žádost je podána elektronicky prostřednictvím Portálu občana. 
b) Žádost je podána ve stanoveném termínu. 
c) Žádost je vyplněna správně, úplně a včetně všech relevantních příloh. 
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d) Projekt je v souladu s vyhlášeným záměrem dotačního Programu. 
 
5. Žádost o poskytnutí dotace, která bude vyhodnocena z hlediska formální a věcné správnosti jako 

nevyhovující, nebude komisi k bodovému hodnocení předložena. Komisi bude pouze předložen seznam 
vyřazených žádostí s důvodem vyřazení. 

 
6. Hodnocení projektů provádí Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Radě města Pardubic. 
 
7. Komise se seznámí se všemi předloženými projekty a následně posoudí každou žádost individuálně. 

V případě potřeby si komise může vyžádat další doklady či osobní účast zástupce žádající organizace na 
svém jednání. Komise může navrhnout způsob užití dotace. 

 
8. Na základě podstatného odůvodnění může komise nedoporučit projekt orgánům města ke schválení 

(např. dostatečná kapacita služby). 
 

9. Na základě doporučení komise Rada města Pardubic případně Zastupitelstvo města Pardubic rozhodne o 
poskytnutí dotace a její výši.  

 
    
 

 V.  
Uznatelné a neuznatelné náklady 

1. Uznatelné náklady mohou být pouze takové, které přímo souvisí s podpořeným projektem či činností a 
bez jejichž vynaložení by podporovaný projekt či činnost nemohly být realizovány a zároveň tyto náklady 
vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti. Uznatelné náklady jsou v souladu s finančním 
rozpočtem, který je součástí žádosti o poskytnutí dotace či upraveným rozpočtem na základě schválené 
výše poskytnuté dotace. Jsou skutečně vzniklé, zaznamenané v účetnictví, kontrolovatelné a doložitelné 
originály účetních dokladů a jsou vynaložené v příslušném kalendářním roce. 
 

2. Z dotace nebudou hrazeny investiční výdaje ve smyslu ustanovení článku V. bod 3. (s výjimkou schválení 
investiční dotace),  výdaje na pohoštění, stravování, občerstvení,  dary, reprezentaci, leasing, splátky 
úvěrů, půjček, zápůjček a podobných finančních produktů, včetně příslušenství (úroky, úroky z prodlení a 
náklady spojené s jejich uplatněním), a dále veškeré plnění vzniklé v důsledku porušení povinnosti plnit 
svůj peněžní závazek (např. smluvní pokuty a penále),  pojištění majetku, bankovní poplatky, správní a 
soudní poplatky, úhrady penále, srážek a dalších finančních postihů, DPH (pokud je příjemcem dotace 
plátce DPH). Do dotace nelze zahrnout položky uhrazené formou vzájemného zápočtu. Z poskytnuté 
dotace nebudou hrazeny dále právní a ekonomické služby nad 10% objemu rozpočtu z požadované dotace 
ze statutárního města na jednotlivý projekt. 

 
 

3. Pro účely poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice se pojmem investice/investiční 
výdaj rozumí: 

a) Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – samostatné hmotné movité věci a soubory 
majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u 
kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění samostatné hmotné movité věci 
nebo souboru majetku převyšuje částku 40 000 Kč. Za dlouhodobý hmotný majetek se dále 
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považuje technické zhodnocení staveb, jehož ocenění jedné položky převyšuje částku 40 000 
Kč.   

b) Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 
software, databáze a ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých 
ocenění převyšuje částku 60 000 Kč. Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje 
technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, jehož ocenění převyšuje částku 
60 000 Kč.   

 
VI. 

Všeobecné podmínky 
 

1. Dotace může být poskytnuta, pokud žadatel předloží předepsaným způsobem žádost o dotaci, rozpočet, 
finanční zajištění projektu, závěrečnou zprávu o realizaci projektu z předešlého roku a ostatní povinné 
přílohy. Rozpočet na daný rok uvedený v žádosti bude výchozí při schvalování dotace. Žadatel, kterému 
bude dotace navržena v jiné výši, než o kterou žádal, dodá na základě výzvy upravený rozpočet na daný 
projekt na stejné položky rozpočtu, a to dle návrhu výše dotace. Rozpočet, resp. upravený rozpočet, bude 
součástí smlouvy o poskytnutí dotace a položky v něm uvedené jsou závazné pro konečné vyúčtování. 
V případě nedodržení rozpočtu je příjemce dotace povinen vrátit odpovídající část dotace poskytovateli. 

 
2. Příjemce dotace se zavazuje: 

a) použít poskytnutou dotaci pouze na činnosti, které jsou v souladu s veřejnoprávní smlouvou. 
Odpovědnost za to, že poskytnuté prostředky budou použity pouze ke sjednanému účelu, nese 
statutární zástupce organizace (příjemce). V případě změn v osobě statutárního zástupce je nový 
statutární zástupce povinen písemným prohlášením převzít odpovědnost vyplývající ze stávající 
veřejnoprávní smlouvy, 

b) v konkrétních případech předložit na požádání věrohodné údaje o celkové činnosti organizace, 
c) umožnit členům komise a pracovníkům odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic seznámit 

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

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

e) vhodnou formou prezentovat poskytovatele dotace na veřejnosti. Jakékoliv použití loga statutárního 
města Pardubic musí být schváleno Kanceláří primátora, úsekem vnějších vztahů Magistrátu města 
Pardubic. Náhledy na schválení použití loga bude příjemce dotace zasílat na e-mailovou adresu 
propagace@mmp.cz. 

3. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 
 

4. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 5 měsíců po podání žádosti. 
 

5. Statutární město Pardubice si vyhrazuje právo účastnit se předávání pořízeného materiálu. 

 
6. Při podpisu smlouvy o poskytnutí dotace příjemce doloží:  

a) Čestné prohlášení o neexistenci nesplněných závazků po splatnosti vůči statutárnímu městu 
Pardubice (vč. městských obvodů), obchodním společnostem, jichž je město přímo či nepřímo 
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ovládající osobou (DpmP, a. s., SmP, a. s., RFP, a. s., BČOV, a. s.), právnickým osobám, jejichž 
zakladatelem či zřizovatelem je statutární město Pardubice. 

b) Čestné prohlášení o tom, že organizace není v likvidaci či úpadku a ani nebyl podán návrh na 
likvidaci či návrh na zahájení insolvenčního řízení. 

c) V případě dotace nad 50 000 Kč doloží žadatel potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků vůči 
orgánům Finanční správy ČR vydané finančním úřadem. Potvrzení nesmí být starší 3 měsíců k datu 
podpisu smlouvy. 

 

 

VII. 

Vyúčtování a závěrečné vyhodnocení dotace 

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

údaje o použití dotace. Poskytnutá dotace v daném roce musí být v tomtéž roce využita a vyúčtována 
nejpozději do 31.12., pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. 

 
2. Příjemce je povinen předložit oddělení ekonomickému a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 

Magistrátu města Pardubic závěrečné vyhodnocení (závěrečnou zprávu) a vyúčtování projektu včetně 
všech povinných příloh a podkladů (Seznam všech použitých účetních dokladů, Čestné prohlášení o 
použití dotace na mzdové výdaje,  kopie prvotních účetních dokladů, doklady prokazující úhradu, 
výsledovka za každý jednotlivý projekt a pod). Originální účetní doklady vztahující se k dotaci ze 
statutárního města Pardubice musí být označeny textem "Dotace ze statutárního města Pardubice"  vč. 
čerpané částky. 

 
 

 
3. Pokud bude dotace použita k jiným účelům, než je předmětem smlouvy, vrátí příjemce příslušnou 

finanční částku bez odkladu na účet poskytovatele.  
 

4. Nevyčerpané prostředky na projekt, který byl realizován úsporněji nebo se neuskutečnil vůbec, je nutné 
vrátit nejpozději do konce daného kalendářního roku na účet města, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.  

 
5. V případě, že vyúčtování nebude doloženo ani patnáctý den po  řádném termínu, bude příjemce písemně 

vyzván k vrácení poskytnuté dotace v plné výši. 
 

6. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat účetnictví příjemce týkající se všech dotací, které příjemce obdržel. 
Pro tyto případy se příjemce zavazuje poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost. Komise může 
navrhnout Radě města Pardubic a Zastupitelstvu města Pardubic účelově vázat využití finančních 
prostředků. 

 
7. Dotace bude použita k účelu stanovenému ve smlouvě o poskytnutí dotace na finanční položky uvedené 

v rozpočtu, které jsou součástí smlouvy o poskytnutí dotace. V závěrečném vyúčtování může být 
akceptovaná max. 10% odchylka u jednotlivých položek uvedených v rozpočtu. V případě přesunu 
finančních položek v rozpočtu o možnou odchylku (pouze v uplatněných položkách) doloží příjemce 
ve vyúčtování novou úpravu rozpočtu. 
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VIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na webových stránkách města Pardubic po schválení 
jednotlivých dotací v orgánech města.  

2. Uvedenými pravidly se bude řídit poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování 
bezpečnosti na rok 2022, popř. roky následující. 

 
Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Pardubic dne  ………………………………………. 
 
Příloha č. 1– Kritéria hodnocení dotací v Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti, dotační titul 
Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti. 
Příloha č. 2 – Kritéria hodnocení dotací v Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti, dotační 
titul Podpora požární ochrany.                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

 
    Příloha č. 1 

 
KRITÉRIA HODNOCENÍ DOTACÍ – PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY A ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI 

 
Dotační titul Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti 

 
Kritéria hodnocení žádostí: 
 
1.   Kvalita projektu:  
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Problematika odpovídá potřebám prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti ve městě, anebo 
je v souladu s Koncepčním plánem prevence kriminality na roky 2022– 2026 popř. aktuálně 
platným Komunitním plánem sociálních a souvisejících služeb                              

  (ano / ne)* 
* Pokud bude označeno u položky NE, projekt je vyřazen z dalšího hodnocení! 
 
2. Hodnotící kritéria: 

 Kritérium/komentář 
 

Max počet 
bodů 

1. Projekt je v souladu s dosavadní činností žadatele a je personálně a 
odborně zajištěn, zkušenosti z minulých let. 
 
Splňuje (30), splňuje částečně (15), nesplňuje (0). 

30/15/0 
 

2. Jedinečnost služby, do jaké míry obsahuje projekt specifické prvky. 
 
Jedinečnost se ohodnotí na stupnici od 0-20 bodů. 

20-0 

3. Rozpočet i požadavek na dotaci MmP odpovídá finanční rozvaze 
projektu, všechny náklady (zejména vybavení DDHM a DNM) jsou 
dostatečně specifikovány. 
 
Splňuje (10), splňuje částečně (5), nesplňuje (0). 

10/5/0 

4. Vícezdrojové financování. 
 
Od 1-19% spoluúčasti – každé % =1 bod. V případě spoluúčasti vyšší než 20% 
včetně se přidělí 20 bodů. 

20 

5. Procento uživatelů celkem /z Pardubic  
 

20 

 Maximální dosažitelný počet bodů: 
 100 

Minimální počet dosažených bodů pro stanovení výše dotace je 50 bodů. 
           

 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 2 
 

KRITÉRIA HODNOCENÍ DOTACÍ – PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY A ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI 
 

Dotační titul Podpora požární ochrany 
 
 
V rámci dotačního titulu bude poskytována podpora v těchto oblastech: 
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1. Pořízení majetku a vybavení  
2. Podpora preventivně výchovné činnosti mládeže 

 
Ad. 1 - Pořízení majetku a vybavení  
 

Uznatelné náklady: ochranné pomůcky, elektrocentrály, kalová čerpadla, pracovní obleky, zásahové 
obleky, svítilny, reflektory, AED, nůžkové stany, proudnice, hadice, savice, koše, kádě apod. 
Neuznatelné náklady: viz. čl. V. odst. 2. Pravidel a dále pak nákup potravin, pohonné hmoty, telefonní 
služby,  atd. 
 
Maximální výše podpory pro SDH:  50 000 Kč  
 
Hodnocení žádostí: 
Počet akcí v předchozím roce. Akce = pořádání nebo účast na sportovních, kulturních, společenských 
činnostech, dozor při těchto činnostech, pomoc při zvládání krizových situací způsobených 
klimatickými změnami (povodně, záplavy, požáry, vichřice) popř. pandemií.  
 
Min. 2 akce – finanční částka pro SDH max. 10 000 Kč 
3 - 5 akcí – finanční částka pro SDH max. 20 000 Kč  
6 a více akcí – finanční částka pro SDH max. 50 000 Kč  
 

Doložení fotodokumentace, čestného prohlášení a popisu činností za předchozí kalendářní rok.   
 
Maximální výše dotace může činit 90 % z celkových vynaložených nákladů na projekt. V případě nesplnění 
podmínek stanovené finanční spoluúčasti je příjemce povinen poměrnou část vrátit na účet statutárního 
města Pardubice. 
 
   Ad. 2 - Podpora preventivně výchovné činnosti mládeže 
 

Uznatelné náklady: dřevěné bariéry – překážky, plastové nástřikové terče, sportovní dresy, sportovní 
přilby, startovné, pronájem sportoviště, proudnice, hadice, savice, koše, kádě.  
 
Neuznatelné náklady: viz. čl. V. odst. 2. Pravidel a dále pak, finanční odměny, nákup potravin, 
ubytování, pohonné hmoty a jiné náklady spojené s dopravou. 
 
 
Hodnocení žádostí:  
Celková výše dotace se rovná součtu vypočteného násobkem počtu aktivních dětí a mládeže 
(vynásobených koeficientem 1) a neaktivních dětí (vynásobených koeficientem 0,5) ze stanovené 
paušální platby na 1 dítě. 
 
Počet dětí, které se v předchozím roce zúčastnily alespoň 1 oficiální soutěže v požárním útoku, 
branného závodu, soutěže zaměřené na první pomoc, hry Plamen apod.– koeficient 1. 
Účast je třeba doložit prezenční a výsledkovou listinou. 
 
Počet dětí, které se v předchozím roce nezúčastnily alespoň 1 soutěže ve výše specifikovaných 
aktivitách – koeficient 0,5. 
 
Výpočet dotace bude proveden dle následujícího vzorce: 
(PAD x P x 1) + (PNAD x P x 0,5) = výše dotace v Kč 
 
PAD – počet aktivních dětí 
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P – paušál na 1 dítě v Kč, bude stanoven dle možností rozpočtu a výše alokace 
PNAD – počet neaktivních dětí 

 
Maximální výše dotace může činit 90 % z celkových vynaložených nákladů na projekt. V případě nesplnění 
podmínek stanovené finanční spoluúčasti je příjemce povinen poměrnou část vrátit na účet statutárního 
města Pardubice. 
 
Sbory dobrovolných hasičů mohou podat do každé oblasti pouze jednu žádost (celkem do dotačního 
titulu PPO lze podat max. 2 žádosti) 
 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 5 měsíců po podání žádosti. 
 
Podmínky pro poskytnutí dotace:  

• Žádost je předložena v elektronické podobě prostřednictvím Portálu občana vč. příloh 
s požadovanými náležitostmi a splňuje podmínky dotačního programu, žádost je odeslána ve lhůtě 
podávání žádostí, 

• žadatel je oprávněn žádat o dotaci dle stanoveného okruhu žadatelů, 
• ostatní podmínky jsou uvedeny v Zásadách po poskytování dotací z rozpočtu města Pardubice a 

v pravidlech pro poskytování dotací. 
 

 



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 
          

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D 6131 /            /22 

 
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. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí  
 (dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

SKP-CENTRUM, o.p.s.,  
sídlo: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 
pod odd. O vložka 176, 
IČ: 27534804, 
číslo bankovní účtu: 221077482/0300, Československá obchodní banka, a.s. 
zastoupená:   Mgr. Jiřím Pitašem, ředitelem   

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

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

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

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice 
přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 16.12.2021 usnesením č. Z/2635/2021 (Směrnice č. 
x/2021 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje v souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci schválenou 
usnesením Zastupitelstva města Pardubice dne 30.01.2017 pod č. Z/1514/2017 poskytnout příjemci při 
splnění sjednaných podmínek účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této 
smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a 
za podmínek stanovených touto smlouvou.  
  
 
 



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální dotaci na období roku 2022 z rozpočtu 

města Pardubic v celkové výši 1 026 000,00 Kč (slovy: jeden milion dvacet šest tisíc korun českých) na 
komplex sociálních služeb poskytovaných v objektu Městského azylového domu pro ženy a matky 
s dětmi čp. 803 v ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích. Jedná se o registrované sociální služby 
(projekty): azylový dům, noclehárna a krizová pomoc, jež jsou podrobně specifikovány ve Smlouvě o 
spolupráci ze dne 30.1.2017. Částky na jednotlivé sociální služby jsou konkretizovány v rozpočtech, 
které jsou nedílnou částí této smlouvy. 
 

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

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2022.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 30.11.2021 a zaevidované poskytovatelem 
pod č. j. MmP 125370/2021,  

e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtech projektů, které jsou nedílnou součástí 
této smlouvy jako přílohy, 

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

g) předložit poskytovateli nejpozději do 6.1.2023 vyúčtování dotace v listinné podobě s připojeným 
podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití prostředků dotace 
a všech požadovaných příloh, 

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

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

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

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  



 

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré 

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce.  
 
 
 
 
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a nahlížet 
do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

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

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační kampaně a 
realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2022. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2022. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2022. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě. 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

 



 

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

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobu, která 
je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, 
jejíž statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace, 

c) výdaje na pohoštění, dary, reprezentaci, leasing, splátky úvěrů, zápůjček a podobných 
finančních produktů, včetně příslušenství (úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím 
uplatněním), a dále veškeré plnění vzniklé v důsledku porušení povinnosti plnit svůj peněžní 
závazek (např. smluvní pokuty a penále), pojištění majetku, bankovní poplatky, správní a 
soudní poplatky, úhrady penále, srážek a dalších finančních postihů, DPH (pokud je příjemcem 
dotace plátce DPH). Do dotace nelze zahrnout položky uhrazené formou vzájemného zápočtu,  

d) investiční výdaje, nebyla-li dotace schválena jako investiční. Pro účely poskytování dotací 
z rozpočtu statutárního města Pardubice se investičním výdajem rozumí:  

     1. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – samostatné hmotné movité věci a soubory   
     majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u   
     kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění samostatné hmotné movité věci   

                   nebo souboru majetku převyšuje částku 40.000,- Kč. Za dlouhodobý hmotný majetek se dále 
                   považuje technické zhodnocení staveb, jehož ocenění jedné položky převyšuje částku 40.000,-    
                   Kč.  
                   2. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – nehmotné výsledky výzkumu a vývoje,    

     software, databáze a ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých     
                    ocenění převyšuje částku 60.000,- Kč. Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje    
                    technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, jehož ocenění převyšuje částku    
                    60.000,- Kč.  

e) právní a ekonomické služby nad 10 % objemu rozpočtu z požadované dotace ze statutárního 
města na jednotlivý projekt. 

4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity.  
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  



 

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

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

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

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

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

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

 
5. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté prostředky 
dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je 
v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále ve výši 0,4 
promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové kázně, do dne 
jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky zadržených prostředků. 
 

6. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou 
dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele včetně 
penále ve výši 0,4 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše částky 
neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně použité počínajíce dnem, 
kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

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

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  

 
2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 

smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

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

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



 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 

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

e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby. Dále se 
smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran. 

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

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR).  

7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze stran. 

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

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

vyhotovení.  
 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

 
 
Přílohy: č. 1 - 3 - Rozpočty uznatelných nákladů projektu na rok 2022  
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Jiří Pitaš  
 
 
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/              /2022 ze dne             2022  

Daniela Víznerová, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 



 

Příloha č. 1 

 

 

   

4250816 176200
798916 37400

1. 46000,00 0,00
2. 92000,00 11000,00
3. 22900,00 4000,00
4. 254016,00 13400,00
5.
6.
7.
8.

384000,00 9000,00

3300700 136800
1. 815000,00 32000,00
2. 230000,00 10000,00
3. 25000,00 0,00
4. 647400,00 34800,00
5. 873000,00 60000,00
6. 701000,00 0,00

7.

9300,00 0,00

151200 2000
1. 50400,00 2000,00
2. 100800,00 0,00
3.

6477184,00 511800,00
10728000 688000

Celkové náklady (Kč)
Požadovaná dotace od 

statutárního města Pardubice 
(Kč)

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU

"Požadovaná dotace od statutárního města Pardubice"
Věnujte, prosím, sestavení rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno vyúčtování, a to na položky uvedené ve sloupci

Žadatel
Název projektu
Rozpočet projektu na období od-do

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi
1.1.2022 - 31.12.2022

Výdaje na projekt
(uveďte jednotlivé náklady související s tímto 

projektem)

jiné ostatní služby (školení, telefony, kurzy apod.)
právní a ekonomické služby

jiné spotřebované nákupy

vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč - vypište:
obnova vybavení služby

Nemateriálové náklady celkem

kancelářské potřeby
pohonné hmoty

energie
opravy a udržování
cestovné

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek [2] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
Materiálové náklady celkem

potraviny

nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze na 
prostory, kde je poskytována sociální služba)
pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč - vypište:

obnova SW, licence

Jiné provozní náklady celkem
ostatní provozní náklady
odpisy

Do prázdných řádků vypiště jednotlivé nákladové položky. Ve výdajích u řádků s označením celkem se částka doplňuje
automaticky jako součet hodnot ze jednotlivé položky uvedené pod konkrétním druhem nákladu.



 

Příloha č. 2 

 

 

 

 

 

249580 22200
80530 4000

1. 35000,00 2000,00
2. 3000,00 0,00
3. 2000,00 0,00
4. 28530,00 2000,00
5.
6.
7.
8.

12000,00 0,00

164000 16200
1. 33000,00 6100,00
2. 4000,00 0,00
3. 3000,00 0,00
4. 43000,00 2400,00
5. 70000,00 7700,00
6. 10000,00 0,00

7.

1000,00 0,00

5050 2000
1. 5050,00 2000,00
2. 0,00 0,00
3.

691420,00 62800,00
941000 85000

Celkové náklady (Kč)
Požadovaná dotace od 

statutárního města Pardubice 
(Kč)

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU

"Požadovaná dotace od statutárního města Pardubice"
Věnujte, prosím, sestavení rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno vyúčtování, a to na položky uvedené ve sloupci

Žadatel
Název projektu
Rozpočet projektu na období od-do

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Krizová pomoc
1.1.2022 - 31.12.2022

Výdaje na projekt
(uveďte jednotlivé náklady související s tímto 

projektem)

jiné ostatní služby (školení, telefony, kurzy apod.)
právní a ekonomické služby

jiné spotřebované nákupy

vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč - vypište:
obnova vybavení služby

Nemateriálové náklady celkem

kancelářské potřeby
pohonné hmoty

energie
opravy a udržování
cestovné

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek [2] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
Materiálové náklady celkem

potraviny

nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze na 
prostory, kde je poskytována sociální služba)
pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč - vypište:

obnova SW, licence

Jiné provozní náklady celkem
ostatní provozní náklady
odpisy

Do prázdných řádků vypiště jednotlivé nákladové položky. Ve výdajích u řádků s označením celkem se částka doplňuje
automaticky jako součet hodnot ze jednotlivé položky uvedené pod konkrétním druhem nákladu.



 

Příloha č. 3 

 

 

347156 52816
50698 5016

1. 0,00 0,00
2. 6000,00 0,00
3. 2000,00 1000,00
4. 27698,00 2416,00
5.
6.
7.
8.

15000,00 1600,00

292000 47300
1. 78000,00 16800,00
2. 8000,00 0,00
3. 4000,00 0,00
4. 48000,00 6300,00
5. 109000,00 24200,00
6. 44000,00 0,00

7.

1000,00 0,00

4458 500
1. 4458,00 500,00
2. 0,00 0,00
3.

1210844,00 200184,00
1558000 253000

Do prázdných řádků vypiště jednotlivé nákladové položky. Ve výdajích u řádků s označením celkem se částka doplňuje
automaticky jako součet hodnot ze jednotlivé položky uvedené pod konkrétním druhem nákladu.

OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
Materiálové náklady celkem

potraviny

nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze na 
prostory, kde je poskytována sociální služba)
pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč - vypište:

obnova SW, licence

Jiné provozní náklady celkem
ostatní provozní náklady
odpisy

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek [2] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU

kancelářské potřeby
pohonné hmoty

energie
opravy a udržování
cestovné
jiné ostatní služby (školení, telefony, kurzy apod.)
právní a ekonomické služby

jiné spotřebované nákupy

vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč - vypište:
obnova vybavení služby

Nemateriálové náklady celkem

Celkové náklady (Kč)
Požadovaná dotace od 

statutárního města Pardubice 
(Kč)

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU

"Požadovaná dotace od statutárního města Pardubice"
Věnujte, prosím, sestavení rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno vyúčtování, a to na položky uvedené ve sloupci

Žadatel
Název projektu
Rozpočet projektu na období od-do

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Noclehárna pro ženy
1.1.2022 - 31.12.2022

Výdaje na projekt
(uveďte jednotlivé náklady související s tímto 

projektem)



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 2 
          

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D 6131 /            /22 

 
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. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí  
 (dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

SKP-CENTRUM, o.p.s.,  
sídlo: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 
pod odd. O vložka 176, 
IČ: 27534804, 
číslo bankovní účtu: 221077482/0300, Československá obchodní banka, a.s. 
zastoupená:   Mgr. Jiřím Pitašem, ředitelem   

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

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

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

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice 
přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 16.12.2021 usnesením č. Z/2635/2021 (Směrnice č. 
x/2021 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje v souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci schválenou 
usnesením Zastupitelstva města Pardubice dne 30.01.2017 pod č. Z/1515/2017 poskytnout příjemci při 
splnění sjednaných podmínek účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této 
smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a 
za podmínek stanovených touto smlouvou.  
  
 
 



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální dotaci na období roku 2022 z rozpočtu 

města Pardubic v celkové výši 1 300 000,00 Kč (slovy: jedenmiliontřistatisíckorunčeských) na komplex 
sociálních služeb poskytovaných v objektu Azylového domu pro muže čp. 694 v Milheimově ulici 
v Pardubicích. Jedná se o registrované sociální služby (projekty): azylový dům a noclehárna pro muže, 
jež jsou podrobně specifikovány ve Smlouvě o spolupráci ze dne 30.1.2017. Částky na jednotlivé 
sociální služby jsou konkretizovány v rozpočtech, které jsou nedílnou částí této smlouvy. 
 

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

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2022.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 30.11.2021 a zaevidované poskytovatelem 
pod č. j. MmP 125688/2021,  

e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtech projektů, které jsou nedílnou součástí 
této smlouvy jako přílohy, 

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

g) předložit poskytovateli nejpozději do 6.1.2023 vyúčtování dotace v listinné podobě s připojeným 
podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití prostředků dotace 
a všech požadovaných příloh, 

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

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

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

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 



 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré 

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce.  
 
 
 
 
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a nahlížet 
do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

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

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační kampaně a 
realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2022. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2022. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2022. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě. 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

 



 

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

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobu, která 
je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, 
jejíž statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace, 

c) výdaje na pohoštění, dary, reprezentaci, leasing, splátky úvěrů, zápůjček a podobných 
finančních produktů, včetně příslušenství (úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím 
uplatněním), a dále veškeré plnění vzniklé v důsledku porušení povinnosti plnit svůj peněžní 
závazek (např. smluvní pokuty a penále), pojištění majetku, bankovní poplatky, správní a 
soudní poplatky, úhrady penále, srážek a dalších finančních postihů, DPH (pokud je příjemcem 
dotace plátce DPH). Do dotace nelze zahrnout položky uhrazené formou vzájemného zápočtu,  

d) investiční výdaje, nebyla-li dotace schválena jako investiční. Pro účely poskytování dotací 
z rozpočtu statutárního města Pardubice se investičním výdajem rozumí:  

     1. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – samostatné hmotné movité věci a soubory   
     majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u   
     kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění samostatné hmotné movité věci   

                   nebo souboru majetku převyšuje částku 40.000,- Kč. Za dlouhodobý hmotný majetek se dále 
                   považuje technické zhodnocení staveb, jehož ocenění jedné položky převyšuje částku 40.000,-    
                   Kč.  
                   2. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – nehmotné výsledky výzkumu a vývoje,    

     software, databáze a ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých     
                    ocenění převyšuje částku 60.000,- Kč. Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje    
                    technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, jehož ocenění převyšuje částku    
                    60.000,- Kč.  

e) právní a ekonomické služby nad 10 % objemu rozpočtu z požadované dotace ze statutárního 
města na jednotlivý projekt. 

4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity.  
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  



 

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

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

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

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

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

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

 
5. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté prostředky 
dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je 
v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále ve výši 0,4 
promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové kázně, do dne 
jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky zadržených prostředků. 
 

6. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou 
dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele včetně 
penále ve výši 0,4 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše částky 
neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně použité počínajíce dnem, 
kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

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

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  

 
2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 

smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

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

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



 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 

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

e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby. Dále se 
smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran. 

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

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR).  

7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze stran. 

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

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

vyhotovení.  
 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

 
 
Přílohy: č. 1 - 2 - Rozpočty uznatelných nákladů projektu na rok 2022  
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Jiří Pitaš  
 
 
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/              /2022 ze dne             2022  

Daniela Víznerová, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 



 

Příloha č. 1 

 

 

 

 

 

1420776 223600
165317 36400

1. 4840,00 0,00
2. 20570,00 5200,00
3. 15000,00 7800,00
4. 64907,00 10400,00
5.
6.
7.
8.

60000,00 13000,00

1202939 180700
1. 231000,00 52000,00
2. 158800,00 10400,00
3. 13000,00 0,00
4. 206000,00 31200,00
5. 367000,00 87100,00
6. 182369,00 0,00

7.

44770,00 0,00

52520 6500
1. 25900,00 6500,00
2. 26620,00 0,00
3.

3874224,00 649400,00
5295000 873000

Do prázdných řádků vypiště jednotlivé nákladové položky. Ve výdajích u řádků s označením celkem se částka doplňuje
automaticky jako součet hodnot ze jednotlivé položky uvedené pod konkrétním druhem nákladu.

OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
Materiálové náklady celkem

potraviny

nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze na 
prostory, kde je poskytována sociální služba)
pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč - vypište:

obnova SW, licence

Jiné provozní náklady celkem
ostatní provozní náklady
odpisy

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek [2] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU

kancelářské potřeby
pohonné hmoty

energie
opravy a udržování
cestovné
jiné ostatní služby (školení, telefony, kurzy apod.)
právní a ekonomické služby

jiné spotřebované nákupy

vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč - vypište:
obnova vybavení služby

Nemateriálové náklady celkem

Celkové náklady (Kč)
Požadovaná dotace od 

statutárního města Pardubice 
(Kč)

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU

"Požadovaná dotace od statutárního města Pardubice"
Věnujte, prosím, sestavení rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno vyúčtování, a to na položky uvedené ve sloupci

Žadatel
Název projektu
Rozpočet projektu na období od-do

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Azylový dům pro muže
1.1.2022 - 31.12.2022

Výdaje na projekt
(uveďte jednotlivé náklady související s tímto 

projektem)



 

Příloha č. 2 

 

 

650276 126060
97557 13760

1. 0,00 0,00
2. 10000,00 3600,00
3. 7000,00 1800,00
4. 50557,00 6360,00
5.
6.
7.
8.

30000,00 2000,00

544000 112300
1. 218000,00 43800,00
2. 25000,00 12000,00
3. 6000,00 0,00
4. 115000,00 20500,00
5. 145000,00 36000,00
6. 34000,00 0,00

7.

1000,00 0,00

8719 0
1. 8719,00 0,00
2. 0,00 0,00
3.

1543724,00 300940,00
2194000 427000

Celkové náklady (Kč)
Požadovaná dotace od 

statutárního města Pardubice 
(Kč)

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU

"Požadovaná dotace od statutárního města Pardubice"
Věnujte, prosím, sestavení rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno vyúčtování, a to na položky uvedené ve sloupci

Žadatel
Název projektu
Rozpočet projektu na období od-do

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Noclehárna pro muže
1.1.2022 - 31.12.2022

Výdaje na projekt
(uveďte jednotlivé náklady související s tímto 

projektem)

jiné ostatní služby (školení, telefony, kurzy apod.)
právní a ekonomické služby

jiné spotřebované nákupy

vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč - vypište:
obnova vybavení služby

Nemateriálové náklady celkem

kancelářské potřeby
pohonné hmoty

energie
opravy a udržování
cestovné

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek [2] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
Materiálové náklady celkem

potraviny

nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze na 
prostory, kde je poskytována sociální služba)
pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč - vypište:

obnova SW, licence

Jiné provozní náklady celkem
ostatní provozní náklady
odpisy

Do prázdných řádků vypiště jednotlivé nákladové položky. Ve výdajích u řádků s označením celkem se částka doplňuje
automaticky jako součet hodnot ze jednotlivé položky uvedené pod konkrétním druhem nákladu.



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 3 
          

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D 6131 /            /22 

 
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. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí  
 (dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

SKP-CENTRUM, o.p.s.,  
sídlo: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 
pod odd. O vložka 176, 
IČ: 27534804, 
číslo bankovní účtu: 221077482/0300, Československá obchodní banka, a.s. 
zastoupená:   Mgr. Jiřím Pitašem, ředitelem   

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

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

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

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice 
přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 16.12.2021 usnesením č. Z/2635/2021 (Směrnice č. 
x/2021 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje v souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci schválenou 
usnesením Zastupitelstva města Pardubice dne 30.01.2017 pod č. Z/1514/2017 poskytnout příjemci při 
splnění sjednaných podmínek účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této 
smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a 
za podmínek stanovených touto smlouvou.  
  
 
 



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální dotaci z Programu podpory v sociální a 

zdravotní oblasti pro rok 2022 v celkové výši 553 300,00 Kč (slovy: 
Pětsetpadesáttřitisícetřistakorunčeských) na nájemné nebytových prostor v majetku města: 
„Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Pardubicích - nájemné“ ve výši 507 000,00 Kč 

      „Noclehárna pro ženy - nájemné“ ve výši 38 300,00 Kč 
„Krizová pomoc - nájemné“ ve výši 8 000,00 Kč (dále jen „projekty“). 
 

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

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2022.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 03.01.2022 a zaevidované poskytovatelem 
pod č. j. MmP 657/2022,  

e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtech projektů, které jsou nedílnou součástí 
této smlouvy jako přílohy, 

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

g) předložit poskytovateli nejpozději do 6.1.2023 vyúčtování dotace v listinné podobě s připojeným 
podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití prostředků dotace 
a všech požadovaných příloh, 

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

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

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

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 



 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré 

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce.  
 
 
 
 
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a nahlížet 
do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

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

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační kampaně a 
realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2022. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2022. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2022. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě. 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

 



 

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

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobu, která 
je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, 
jejíž statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace, 

c) výdaje na pohoštění, dary, reprezentaci, leasing, splátky úvěrů, zápůjček a podobných 
finančních produktů, včetně příslušenství (úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím 
uplatněním), a dále veškeré plnění vzniklé v důsledku porušení povinnosti plnit svůj peněžní 
závazek (např. smluvní pokuty a penále), pojištění majetku, bankovní poplatky, správní a 
soudní poplatky, úhrady penále, srážek a dalších finančních postihů, DPH (pokud je příjemcem 
dotace plátce DPH). Do dotace nelze zahrnout položky uhrazené formou vzájemného zápočtu,  

d) investiční výdaje, nebyla-li dotace schválena jako investiční. Pro účely poskytování dotací 
z rozpočtu statutárního města Pardubice se investičním výdajem rozumí:  

     1. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – samostatné hmotné movité věci a soubory   
     majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u   
     kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění samostatné hmotné movité věci   

                   nebo souboru majetku převyšuje částku 40.000,- Kč. Za dlouhodobý hmotný majetek se dále 
                   považuje technické zhodnocení staveb, jehož ocenění jedné položky převyšuje částku 40.000,-    
                   Kč.  
                   2. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – nehmotné výsledky výzkumu a vývoje,    

     software, databáze a ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých     
                    ocenění převyšuje částku 60.000,- Kč. Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje    
                    technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, jehož ocenění převyšuje částku    
                    60.000,- Kč.  

e) právní a ekonomické služby nad 10 % objemu rozpočtu z požadované dotace ze statutárního 
města na jednotlivý projekt. 

4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity.  
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  



 

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

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

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

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

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

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

 
5. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté prostředky 
dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je 
v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále ve výši 0,4 
promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové kázně, do dne 
jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky zadržených prostředků. 
 

6. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou 
dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele včetně 
penále ve výši 0,4 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše částky 
neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně použité počínajíce dnem, 
kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

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

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  

 
2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 

smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

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

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



 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 

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

e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby. Dále se 
smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran. 

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

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR).  

7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze stran. 

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

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

vyhotovení.  
 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

 
 
Přílohy: č. 1 - 3 - Rozpočty uznatelných nákladů projektu na rok 2022  
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Jiří Pitaš  
 
 
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/              /2022 ze dne             2022  

Daniela Víznerová, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 



 

Příloha č. 1 

 

 

 

 

 

4250816 507000
798916 0

1. 46000,00
2. 92000,00
3. 22900,00
4. 254016,00
5.
6.
7.
8.

384000,00

3300700 507000
1. 815000,00
2. 230000,00
3. 25000,00
4. 647400,00
5. 873000,00
6. 701000,00 507000,00

7.

9300,00

151200 0
1. 50400,00
2. 100800,00
3.

6477184,00
10728000 507000

Do prázdných řádků vypiště jednotlivé nákladové položky. Ve výdajích u řádků s označením celkem se částka doplňuje
automaticky jako součet hodnot ze jednotlivé položky uvedené pod konkrétním druhem nákladu.

OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
Materiálové náklady celkem

potraviny

nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze na 
prostory, kde je poskytována sociální služba)
pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč - vypište:

obnova SW, licence

Jiné provozní náklady celkem
ostatní provozní náklady
odpisy

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek [2] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU

kancelářské potřeby
pohonné hmoty

energie
opravy a udržování
cestovné
jiné ostatní služby (školení, telefony, kurzy apod.)
právní a ekonomické služby

jiné spotřebované nákupy

vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč - vypište:
obnova vybavení služby

Nemateriálové náklady celkem

Celkové náklady (Kč)
Požadovaná dotace od 

statutárního města Pardubice 
(Kč)

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU

"Požadovaná dotace od statutárního města Pardubice"
Věnujte, prosím, sestavení rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno vyúčtování, a to na položky uvedené ve sloupci

Žadatel
Název projektu
Rozpočet projektu na období od-do

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi_nájemné
1.1.2022 - 31.12.2022

Výdaje na projekt
(uveďte jednotlivé náklady související s tímto 

projektem)



 

Příloha č. 2 

 

 

 

 

 

347156 38300
50698 0

1. 0,00
2. 6000,00
3. 2000,00
4. 27698,00
5.
6.
7.
8.

15000,00

292000 38300
1. 78000,00
2. 8000,00
3. 4000,00
4. 48000,00
5. 109000,00
6. 44000,00 38300,00

7.

1000,00

4458 0
1. 4458,00
2. 0,00
3.

1210844,00
1558000 38300

Celkové náklady (Kč)
Požadovaná dotace od 

statutárního města Pardubice 
(Kč)

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU

"Požadovaná dotace od statutárního města Pardubice"
Věnujte, prosím, sestavení rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno vyúčtování, a to na položky uvedené ve sloupci

Žadatel
Název projektu
Rozpočet projektu na období od-do

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Noclehárna pro ženy_nájemné
1.1.2022 - 31.12.2022

Výdaje na projekt
(uveďte jednotlivé náklady související s tímto 

projektem)

jiné ostatní služby (školení, telefony, kurzy apod.)
právní a ekonomické služby

jiné spotřebované nákupy

vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč - vypište:
obnova vybavení služby

Nemateriálové náklady celkem

kancelářské potřeby
pohonné hmoty

energie
opravy a udržování
cestovné

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek [2] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
Materiálové náklady celkem

potraviny

nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze na 
prostory, kde je poskytována sociální služba)
pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč - vypište:

obnova SW, licence

Jiné provozní náklady celkem
ostatní provozní náklady
odpisy

Do prázdných řádků vypiště jednotlivé nákladové položky. Ve výdajích u řádků s označením celkem se částka doplňuje
automaticky jako součet hodnot ze jednotlivé položky uvedené pod konkrétním druhem nákladu.



 

Příloha č. 3 

 

249580 8000
80530 0

1. 35000,00
2. 3000,00
3. 2000,00
4. 28530,00
5.
6.
7.
8.

12000,00

164000 8000
1. 33000,00
2. 4000,00
3. 3000,00
4. 43000,00
5. 70000,00
6. 10000,00 8000,00

7.

1000,00

5050 0
1. 5050,00
2. 0,00
3.

691420,00
941000 8000

Do prázdných řádků vypiště jednotlivé nákladové položky. Ve výdajích u řádků s označením celkem se částka doplňuje
automaticky jako součet hodnot ze jednotlivé položky uvedené pod konkrétním druhem nákladu.

OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
Materiálové náklady celkem

potraviny

nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze na 
prostory, kde je poskytována sociální služba)
pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč - vypište:

obnova SW, licence

Jiné provozní náklady celkem
ostatní provozní náklady
odpisy

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek [2] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU

kancelářské potřeby
pohonné hmoty

energie
opravy a udržování
cestovné
jiné ostatní služby (školení, telefony, kurzy apod.)
právní a ekonomické služby

jiné spotřebované nákupy

vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč - vypište:
obnova vybavení služby

Nemateriálové náklady celkem

Celkové náklady (Kč)
Požadovaná dotace od 

statutárního města Pardubice 
(Kč)

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU

"Požadovaná dotace od statutárního města Pardubice"
Věnujte, prosím, sestavení rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno vyúčtování, a to na položky uvedené ve sloupci

Žadatel
Název projektu
Rozpočet projektu na období od-do

SKP-CENTRUM, o.p.s.
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Výdaje na projekt
(uveďte jednotlivé náklady související s tímto 

projektem)



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 4 
          

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D 6131 /            /22 

 
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. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí  
 (dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

SKP-CENTRUM, o.p.s.,  
sídlo: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 
pod odd. O vložka 176, 
IČ: 27534804, 
číslo bankovní účtu: 221077482/0300, Československá obchodní banka, a.s. 
zastoupená:   Mgr. Jiřím Pitašem, ředitelem   

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

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

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

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice 
přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 16.12.2021 usnesením č. Z/2635/2021 (Směrnice č. 
x/2021 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje v souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci schválenou 
usnesením Zastupitelstva města Pardubice dne 30.01.2017 pod č. Z/1515/2017 poskytnout příjemci při 
splnění sjednaných podmínek účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této 
smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a 
za podmínek stanovených touto smlouvou.  
  
 
 



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální dotaci z Programu podpory v sociální a 

zdravotní oblasti pro rok 2022 v celkové výši 181 000,00 Kč (slovy: 
Jednostoosmdesátjedentisíckorunčeských) na nájemné nebytových prostor v majetku města: 
„Azylový dům pro muže - nájemné“ ve výši 152 300,00 Kč 
„Noclehárna pro muže - nájemné“ ve výši 28 700,00 Kč (dále jen „projekty“). 
 

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

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2022.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 03.01.2022 a zaevidované poskytovatelem 
pod č. j. MmP 656/2022,  

e) řádně vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtech projektů, které jsou nedílnou součástí 
této smlouvy jako přílohy, 

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

g) předložit poskytovateli nejpozději do 6.1.2023 vyúčtování dotace v listinné podobě s připojeným 
podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití prostředků dotace 
a všech požadovaných příloh, 

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

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

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

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

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



 

n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré 
úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce.  

 
 
 
 
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a nahlížet 
do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

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

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační kampaně a 
realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2022. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2022. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2022. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě. 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

 

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



 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobu, která 
je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, 
jejíž statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace, 

c) výdaje na pohoštění, dary, reprezentaci, leasing, splátky úvěrů, zápůjček a podobných 
finančních produktů, včetně příslušenství (úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím 
uplatněním), a dále veškeré plnění vzniklé v důsledku porušení povinnosti plnit svůj peněžní 
závazek (např. smluvní pokuty a penále), pojištění majetku, bankovní poplatky, správní a 
soudní poplatky, úhrady penále, srážek a dalších finančních postihů, DPH (pokud je příjemcem 
dotace plátce DPH). Do dotace nelze zahrnout položky uhrazené formou vzájemného zápočtu,  

d) investiční výdaje, nebyla-li dotace schválena jako investiční. Pro účely poskytování dotací 
z rozpočtu statutárního města Pardubice se investičním výdajem rozumí:  

     1. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – samostatné hmotné movité věci a soubory   
     majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u   
     kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění samostatné hmotné movité věci   

                   nebo souboru majetku převyšuje částku 40.000,- Kč. Za dlouhodobý hmotný majetek se dále 
                   považuje technické zhodnocení staveb, jehož ocenění jedné položky převyšuje částku 40.000,-    
                   Kč.  
                   2. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – nehmotné výsledky výzkumu a vývoje,    

     software, databáze a ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých     
                    ocenění převyšuje částku 60.000,- Kč. Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje    
                    technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, jehož ocenění převyšuje částku    
                    60.000,- Kč.  

e) právní a ekonomické služby nad 10 % objemu rozpočtu z požadované dotace ze statutárního 
města na jednotlivý projekt. 

4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity.  
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

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



 

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

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

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

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

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

 
5. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté prostředky 
dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je 
v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále ve výši 0,4 
promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové kázně, do dne 
jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky zadržených prostředků. 
 

6. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou 
dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele včetně 
penále ve výši 0,4 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše částky 
neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně použité počínajíce dnem, 
kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

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

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  

 
2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 

smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

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

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 
 



 

5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné číslo, 
e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby. Dále se 
smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran. 

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

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR).  

7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze stran. 

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

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

vyhotovení.  
 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

 
 
Přílohy: č. 1 - 2 - Rozpočty uznatelných nákladů projektu na rok 2022  
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Jiří Pitaš  
 
 
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/              /2022 ze dne             2022  

Daniela Víznerová, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 

 

 



 

Příloha č. 1 

 

 

 

 

 

1420776 152300
165317 0

1. 4840,00
2. 20570,00
3. 15000,00
4. 64907,00
5.
6.
7.
8.

60000,00

1202939 152300
1. 231000,00
2. 158800,00
3. 13000,00
4. 206000,00
5. 367000,00
6. 182369,00 152300,00

7.

44770,00

52520 0
1. 25900,00
2. 26620,00
3.

3874224,00
5295000 152300

Do prázdných řádků vypiště jednotlivé nákladové položky. Ve výdajích u řádků s označením celkem se částka doplňuje
automaticky jako součet hodnot ze jednotlivé položky uvedené pod konkrétním druhem nákladu.

OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
Materiálové náklady celkem

potraviny

nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze na 
prostory, kde je poskytována sociální služba)
pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč - vypište:

obnova SW, licence

Jiné provozní náklady celkem
ostatní provozní náklady
odpisy

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek [2] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU

kancelářské potřeby
pohonné hmoty

energie
opravy a udržování
cestovné
jiné ostatní služby (školení, telefony, kurzy apod.)
právní a ekonomické služby

jiné spotřebované nákupy

vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč - vypište:
obnova vybavení služby

Nemateriálové náklady celkem

Celkové náklady (Kč)
Požadovaná dotace od 

statutárního města Pardubice 
(Kč)

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU

"Požadovaná dotace od statutárního města Pardubice"
Věnujte, prosím, sestavení rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno vyúčtování, a to na položky uvedené ve sloupci

Žadatel
Název projektu
Rozpočet projektu na období od-do

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Azylový dům pro muže_nájemné
1.1.2022 - 31.12.2022

Výdaje na projekt
(uveďte jednotlivé náklady související s tímto 

projektem)



 

Příloha č. 2 

650276 28700
97557 0

1. 0,00
2. 10000,00
3. 7000,00
4. 50557,00
5.
6.
7.
8.

30000,00

544000 28700
1. 218000,00
2. 25000,00
3. 6000,00
4. 115000,00
5. 145000,00
6. 34000,00 28700,00

7.

1000,00

8719 0
1. 8719,00
2. 0,00
3.

1543724,00
2194000 28700

Celkové náklady (Kč)
Požadovaná dotace od 

statutárního města Pardubice 
(Kč)

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU

"Požadovaná dotace od statutárního města Pardubice"
Věnujte, prosím, sestavení rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno vyúčtování, a to na položky uvedené ve sloupci

Žadatel
Název projektu
Rozpočet projektu na období od-do

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Noclehárna pro muže_nájemné
1.1.2022 - 31.12.2022

Výdaje na projekt
(uveďte jednotlivé náklady související s tímto 

projektem)

jiné ostatní služby (školení, telefony, kurzy apod.)
právní a ekonomické služby

jiné spotřebované nákupy

vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč - vypište:
obnova vybavení služby

Nemateriálové náklady celkem

kancelářské potřeby
pohonné hmoty

energie
opravy a udržování
cestovné

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek [2] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
Materiálové náklady celkem

potraviny

nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze na 
prostory, kde je poskytována sociální služba)
pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč - vypište:

obnova SW, licence

Jiné provozní náklady celkem
ostatní provozní náklady
odpisy

Do prázdných řádků vypiště jednotlivé nákladové položky. Ve výdajích u řádků s označením celkem se částka doplňuje
automaticky jako součet hodnot ze jednotlivé položky uvedené pod konkrétním druhem nákladu.



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D6131/           /22 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 
 

 
2.  MUDr. Radoslav Svoboda s.r.o., 

sídlo: Rabštejnská Lhota – Rabštejn 17, 537 01, 
IČO: 28782089, 
bankovní spojení: 1230811399/0800, 
zastoupený: Vladimírem Zbytkem, jednatelem společnosti    
kontakt: e-mail: vzbytek@drsvoboda.cz , tel. 702193701 
(dále jen „příjemce“) 

 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

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

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

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 16.12.2021 usnesením č. Z/2635/2021 
(Směrnice č. 11/2021 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje v souladu s uzavřenou smlouvou o spolupráci schválenou dne 
10. 1. 2022 poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově určenou dotaci ve výši 
uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu 
s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 



 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z rozpočtu města Pardubic pro rok 2022 ve 

výši 200 000,00 Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských) na realizaci projektu „Ordinace praktického 
lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením“ (dále jen „projekt“). Dotace bude určena na 
úhradu provozních a osobních nákladů vzniklých příjemci dotace v souvislosti s poskytováním 
zdravotní péče osobám ohroženým sociálním vyloučením či již sociálně vyloučeným a dalším 
osobám, které řeší svou nepříznivou sociální situaci za podpory poskytovatelů sociálních služeb 
 

2. Za provozní náklady (uznatelné výdaje) se považuje jednak zdravotnický materiál (např. obvazy, 
desinfekce, jednorázové rukavice) nehrazený ze systému veřejného zdravotního pojištění a dále 
náklady nemateriální povahy, tj. nájemné za prostory ordinace na základě podnájemní smlouvy 
s SKP – CENTREM o.p.s. a energie spojené s užíváním prostor. Za osobní náklady se považují mzdové 
výdaje na lékaře/lékařku a zdravotní sestru, se kterými byly uzavřeny dohody o práci konané mimo 
pracovní poměr. Částky na úhradu provozních a osobních nákladů jsou konkretizovány v rozpočtu, 
který je nedílnou součástí této smlouvy. 

 
3. Smluvní strany se dohodly, že dotace bude vyplacena ve čtyřech částkách po 50 000 Kč. První platbu 

poskytovatel poukáže příjemci do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, druhou platbu do 
30. 04. 2022, třetí platbu do 31. 07. 2022, čtvrtou platbu do 31. 10. 2022, a to bankovním převodem 
na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  

 
4. Zdravotní péče je poskytována v prostorách Nízkoprahového denního centra (provozovatel SKP – 

CENTRUM, o. p. s.), Jana Palacha čp. 324, Pardubice, lékařkou s atestací praktický lékař pro dospělé 
a zdravotní sestrou. 

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2022.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 11.01.2022 a zaevidované 
poskytovatelem pod č. j. MmP 4310/2022,  

e) vyúčtování dotace bude doloženo na položky stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy jako Příloha č. 1, 

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

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31.01.2023 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a všech požadovaných příloh, 



 

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

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

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

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce, 
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a 
nahlížet do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

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

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to po dobu propagační kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2022. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.01.2023.  

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2023. 
 

6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 
spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 

 
 

 



 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků. 

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

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

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

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

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

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

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

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, která 
je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, 
jejíž statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace, 

c) výdaje na pohoštění, dary, reprezentaci, leasing, splátky úvěrů, zápůjček a podobných 
finančních produktů, včetně příslušenství (úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím 
uplatněním), a dále veškeré plnění vzniklé v důsledku porušení povinnosti plnit svůj peněžní 
závazek (např. smluvní pokuty a penále), pojištění majetku, bankovní poplatky, správní a soudní 
poplatky, úhrady penále, srážek a dalších finančních postihů, DPH (pokud je příjemcem dotace 
plátce DPH). Do dotace nelze zahrnout položky uhrazené formou vzájemného zápočtu, 

d) investiční výdaje, nebyla-li dotace schválena jako investiční. Pro účely poskytování dotací 
z rozpočtu statutárního města Pardubice se investičním výdajem rozumí: 
 
1. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – samostatné hmotné movité věci a soubory 
majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění samostatné hmotné movité věci nebo 
souboru majetku převyšuje částku 40 000,- Kč. Za dlouhodobý hmotný majetek se dále považuje 
technické zhodnocení staveb, jehož ocenění jedné položky převyšuje částku 40 000,- Kč. 
2. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 
software, databáze a ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých 
ocenění převyšuje částku 60 000,- Kč. Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje 
technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, jehož ocenění převyšuje částku  
60 000,- Kč. 

e)  právní a ekonomické služby nad 10 % objemu rozpočtu z požadované dotace ze statutárního  
      města na jednotlivý projekt.       

4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 

 
IX. Důsledky porušení povinností příjemce 

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

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

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 



 

prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky 
ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

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

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

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

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

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

 
5. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté 
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále 
ve výši 0,4 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové 
kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky 
zadržených prostředků. 

 
6. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 

poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 0,4 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, 
nejvýše však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za 
neoprávněně použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
X. Zvláštní ustanovení 

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

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

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



 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
 

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

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

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 

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

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby. Dále se 
smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran. 

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

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 
GDPR).  

7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

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

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

jednom vyhotovení. 
 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
V Pardubicích dne:  
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Vladimír Zbytek 
         
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/         /2022 ze dne 20.01.2022   

Michaela Stránská, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 



 

Příloha č. 1 Smlouvy 

PODROBNÝ ROZPOČET AKCE/PROJEKTU 
Název akce/projektu Ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené 

sociálním vyloučením 

  

Věnujte sestavení rozpočtu patřičnou pozornost, protože se stane součástí smlouvy o poskytnutí dotace a bude 
podle něj  požadováno vyúčtování dotace, zejména výběr položek hrazených z dotace a jejich výše uvedená ve 
sloupci "Požadovaná dotace v Kč". Uveďte veškeré výdaje nezbytné pro realizaci akce a přesně definujte položky, 
které budou hrazeny z dotace města. 

Výdaje na akci/projekt Částka v Kč 
Požadovaná 
dotace v Kč 

Materiálové náklady 15 533 Kč 15 533 Kč 

Energie 11 799 Kč 11 799 Kč 

Nájemné 38 668 Kč 38 668 Kč 

Osobní náklady 134 000 Kč 134 000 Kč 

      

      

      

      

      

      

Celkové výdaje na akci/projekt 200 000 Kč 200 000 Kč 

  

Předpokládané příjmy na akci/projekt Částka v Kč   
Požadovaná dotace od statutárního města Pardubice 200 000 Kč   
Dotace od jiných poskytovatelů     
Sponzorské dary a příspěvky     
Výtěžek ze vstupného     
Členské příspěvky     
Platby účastníků     
Vlastní zdroje     

Ostatní (rozepište): 
příjmy od zdravotních 
pojišťoven   

      
      

Celkové příjmy na akci/projekt 200 000 Kč   

      

Bilance rozpočtu akce/projektu Částka v Kč   

Příjmy  200 000 Kč   

Výdaje 200 000 Kč   

+ (zisk) 
- (ztráta) 

0 Kč 
  

  
 


