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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic,  

které se konalo dne 21.10.2021 od 15:00 hodin 

ve Společenském sále radnice Pardubice 

 XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájil a řídil primátor města Pardubic Martin 
Charvát, který úvodem přivítal všechny přítomné.  
 
Z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na počátku jednání přítomno 30 členů. V průběhu 
zasedání se dostavilo dalších 5 členů zastupitelstva.  4 zastupitelé byli omluveni. 
 
 
Zapisovatelkou byla jmenována Alena Pešková. 
 
Ověřovateli zápisu z předešlého XXXIV. zasedání zastupitelstva byli: 
 
- František  B r e n d l  
- Matěj  S l a n a ř  
 
Písemné připomínky nedošly. 
Zápis a usnesení z XXXIV. zasedání zastupitelstva byly  s c h v á l e n y. 
 
 
Ověřovateli zápisu z XXXV. zasedání zastupitelstva byli jmenováni: 
 
- Helena  D v o ř á č k o v á  
- Dušan   S t r á n s k ý  
 
 
Pracovní předsednictvo pro XXXV. zasedání bylo navrženo a schváleno v tomto složení:  
(pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 
 
- Petr  K v a š    
- Jan  N a d r c h a l  
- Jakub  R y c h t e c k ý 
- Jan  M a z u c h  
- Martin  Ch a r v á t  
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Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení: 
(pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 
 
- Ivana  B ö h m o v á  
- Karel  H a a s       
- Jan  H r a b a l    

 

I. 
Schválení programu jednání 

Program jednání XXXV. zasedání ZmP dne 21.10.2021 byl schválen se změnami takto: 

(pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

- Zpráva č. 8 - Investiční záměr Areál koupaliště Cihelna – rekonstrukce bazénů včetně 
navazujících staveb a příslušenství“ byla projednána po bodu č. 2 

- Bod „Diskuse“ pod č. 23 byl projednán v 18:00 hodin po bodu č. 8 a následně bod č. 5 
„Městský útulek Pardubice“   

- Zpráva č. 20 - „Revitalizace bytových domů Husova 1116 - 1119“ byla projednána za bodem 
č. 4  

1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

2. Prezentace aktuálního stavu revitalizace letního stadionu a přípravy projektové dokumentace 
skutečného provedení 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Macháně Jiří, odbor rozvoje a strategie 
3. Převody a prodeje nemovitostí 

P: Stránský Dušan, zastupitel města Pardubic 
Z: Škoda Petr, vedoucí odboru majetku a investic 

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

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Škoda Petr, vedoucí odboru majetku a investic 

Vodrážková Soňa, odbor majetku a investic 
5. Městský útulek Pardubice 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Janiš Antonín, odbor rozvoje a strategie 
6. Dopravní opatření - tř. 17. listopadu 

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

Ptáček Martin, odbor hlavního architekta 
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7. Prominutí úroku z prodlení 

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

Klínská Lenka, odbor majetku a investic 
8. Investiční záměr Areál koupaliště Cihelna – rekonstrukce bazénů včetně navazujících staveb a 
příslušenství 

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

Škoda Petr, vedoucí odboru majetku a investic 
9. Pořízení akcií společnosti Pardubická plavební a.s. (odkup akcií do majetku města) 

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

10. Poskytnutí individuální 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 
11. Smlouvy o poskytnutí dotace - Městská památková rezervace 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Jiráková Nikola, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
12. BD Poseidon 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

Horníčková Erika, kancelář tajemníka 
13. X. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - rozpočtová opatření 

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

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
14. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

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

15. Dodatek č. 3 Smlouvy o bezúplatném převodu (součinnost s Pardubickým krajem) 

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

Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 
16. Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení 
ZmP 

P: Kutílek Jakub, předseda kontrolního výboru 
 Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 
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17. Zrušení usnesení č. Z/2198/2021 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

18. Podněty na změnu Územního plánu města Pardubice 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Rajtrová Helena, odbor hlavního architekta 

19. Revokace usnesení a poskytnutí dotací z oblasti sportu 

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

Hurychová Jana, odbor školství, kultury a sportu 
20. Revitalizace bytových domů Husova č.p. 1116 - 1119 

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

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Štefanča Branislav, odbor rozvoje a strategie 

21. Dodatek č. 4 smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Pelikán Tomáš, zastupitel města Pardubic 

Z: Pelikán Tomáš, zastupitel města Pardubic 
22. Milostivé léto 

P: Ulrych Vít, zastupitel města Pardubic 
Z: Ulrych Vít, zastupitel města Pardubic 

23. Diskuse 
Informativní zprávy: 
HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. - informace vyžádané na jednání ZmP 

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

Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Rašková Kateřina, odbor rozvoje a strategie 

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

 

II. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- okomentoval mimo jiné výsledky voleb do PS PČR a místního referenda. 
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Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili:     
František Brendl 
Petr Klimpl 
Martin Charvát 
Jakub Rychtecký 
Jan Nadrchal 
Jan Hrabal 
Karel Haas 
Vít Ulrych 
Štěpánka Fraňková 
Jan Procházka 
Jiří Hájek 
Radek Hejný 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2480/2021               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

předloženou zprávu o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP. 

 

2 
Prezentace aktuálního stavu revitalizace letního stadionu a přípravy projektové 

dokumentace skutečného provedení 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- předal slovo prezentujícím projektu, zástupcům PORR a.s. 

 
Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili:     
Tomáš Zavřel, PORR a.s. 
Karel Koehler, PORR a.s. 
Jaromír Chmelík, Architekti Chmelík & partneři 
Jan Hrabal 
Václav Snopek 
Jiří Hájek 
Helena Dvořáčková 
Martin Charvát 
Vít Ulrych 
Jakub Kutílek 
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František Brendl 
Karel Haas 
Vojtěch Jirsa 
Petr Klimpl 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2481/2021               (pro 35 proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

Prezentaci aktuálního stavu revitalizace letního stadionu a přípravy projektové dokumentace 
skutečného provedení. 

3 
Převody a prodeje nemovitostí 

Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise pro pozemky a reklamu 
 
Slovo předkladatele a rozprava  viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupil:     
Jakub Kutílek – požádal o samostatné hlasování o návrhu č. 001 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2482/2021               (pro 29, proti 0, zdrž. 4, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2745/3 v k.ú Pardubice o výměře cca 10 m2 v k.ú. 
Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 
v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 548_41_21 ze dne 24.8.2021 ve výši 
1.500,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení 
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem.  
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.500,- Kč uhrazené statutárním 
městem Pardubice za znalecký posudek. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 
pozemku a ustanovení, že případné kácení dřevin bude nahrazeno novou výsadbou. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2745/3 v k.ú Pardubice o 
výměře cca 10 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2022 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2483/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 752/2 o výměře 10 m2 a části pozemku označeného jako 
p.p.č. 752/1 o výměře cca 13 m2, vše v k.ú. Staré Čívice, z vlastnictví statutárního města Pardubice 
do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX,  za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým 
posudkem č. 1251/09/21 ze dne 2. 8. 2021 ve výši 1.000,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemky 
budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude 
upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, žadatelem.  
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč uhrazené statutárním 
městem Pardubice za znalecký posudek.  
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s XXXXXXXXXXXXX na 
předmětné pozemky, po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětné pozemky a po vkladu práv vyplývajících z těchto 
smluv do katastru nemovitostí. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 752/2 o výměře 10 m2 a části 
pozemku označeného jako p.p.č. 752/1 o výměře cca 13 m2, vše v k.ú. Staré Čívice, z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2022 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/2484/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 622/37 o výměře 313 m2, p.p.č. 622/38 o 
výměře 79 m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem, včetně všech součástí a příslušenství - vybudované 
technické infrastruktury z vlastnictví společnosti ROSICE PARK a.s., IČO 06346545, se sídlem K Vinici 
1256, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemků označených jako p.p.č. 622/37 o výměře 313 m2, 
p.p.č. 622/38 o výměře 79 m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem, včetně všech součástí a příslušenství - 
vybudované technické infrastruktury z vlastnictví společnosti ROSICE PARK a.s., IČO 06346545, se 
sídlem K Vinici 1256, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, do vlastnictví statutárního města 
Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2022 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/2485/2021               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 2387/42 o výměře 50 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou stanovenou  znaleckým posudkem č. 45/2019 ze dne 7. 5. 2019 ve výši 1.000,- Kč/m2 + 
DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 2387/42 o výměře 50 m2 v 
k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2022 

 
Návrh usnesení č. 005 nebyl přijat               (pro 0, proti 33, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej pozemků označených jako p.p.č. 332/5 o výměře 704 m2, p.p.č. 332/6 o výměře 118 m2, vše v 
k.ú Popkovice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní 
cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem 
schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat 
do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud 
bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 332/4 o výměře cca 25 m2, p.p.č. 332/5 o výměře cca 
120 m2, vše v k.ú. Popkovice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě 
obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 
případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, 
kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků. Žadatel uhradí náklady na 
zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město 
Pardubice. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 332/5 o výměře 704 m2, p.p.č. 
332/6 o výměře 118 m2, vše v k.ú Popkovice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2022 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 332/4 o výměře cca 25 m2, 
p.p.č. 332/5 o výměře cca 120 m2, vše v k.ú. Popkovice z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2022 

 
 
Návrh usnesení č. 006 nebyl přijat               (pro 0, proti 33, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 751/4 o výměře 35 m2 (dle GP č. 1840-16/2016 p.p.č. 
751/38) v k.ú. Svítkov z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za 
kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným 
znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude 
spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatelka uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 
pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy 
do katastru nemovitostí. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 



  10 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 751/4 o výměře 35 m2 (dle GP 
č. 1840-16/2016 p.p.č. 751/38) v k.ú. Svítkov z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2022 

 
 
Návrh usnesení č. 007 nebyl přijat               (pro 0, proti 33, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 214/9 o výměře cca 50 m2, v k.ú. Ohrazenice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 
části pozemku. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice.  
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy 
do katastru nemovitostí. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 214/9 o výměře cca 50 m2, v 
k.ú. Ohrazenice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2022 

 
 
Návrh usnesení č. 008 nebyl přijat               (pro 0, proti 33, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 331/38 o výměře 476 m2 v k.ú. Rosice nad Labem z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu navrženou 
žadateli ve výši 600,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 331/38 o výměře 476 m2 v k.ú. 
Rosice nad Labem z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2022 

 
 
Návrh usnesení č. 009 nebyl přijat               (pro 0, proti 33, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 86/10 o výměře cca 65 m2, p.p.č. 35/4 o výměře cca 48 
m2, p.p.č. 37/3 o výměře cca 37 m2 (části nezatížené souborem veřejného osvětlení včetně jeho 
ochranného pásma), vše v k.ú. Ohrazenice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě 
obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 
případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, 
kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků. Geometrický plán bude odsouhlasen 
společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572. Žadatel uhradí náklady na zpracování 
znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.  
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 
pozemcích. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 86/10 o výměře cca 65 m2, 
p.p.č. 35/4 o výměře cca 48 m2, p.p.č. 37/3 o výměře cca 37 m2 (části nezatížené souborem 
veřejného osvětlení včetně jeho ochranného pásma), vše v k.ú. Ohrazenice z vlastnictví statutárního 
města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2022 

 
 
Návrh usnesení č. 010 nebyl přijat               (pro 0, proti 33, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 345/17 o výměře 1.092 m2 v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým 
posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
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znaleckého posudku statutární město Pardubice. V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o 
akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) 
věcným břemenem váznoucím na předmětném pozemku. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 345/17 o výměře 1.092 m2 v k.ú. 
Staré Čívice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2022 

 

4 
Revokace usnesení - pozemky 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele    viz zvukový záznam 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2486/2021               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'Z/1504/2020' bod I. a X. 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2487/2021               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'Z/1510/2020'. 

 

5 
Městský útulek Pardubice 

Zpráva byla projednána po bodu č. 23 Diskuse. 
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Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- okomentoval doplňující návrhy č. 002 – 005, návrh č. 004 stáhl. 

 
Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili:     
Ondřej Karas 
Petr Klimpl 
Martin Charvát 
Filip Vařecha, na základě písemné přihlášky do diskuse 
Radka Kňavová, na základě písemné přihlášky do diskuse 
Vít Ulrych 
Ivana Böhmová 
Jakub Kutílek 
Jan Procházka 
Karel Haas 
Petr Kvaš 
Zuzana Kavalírová, vedoucí OHA 
Jiří Rejda 
Jan Nadrchal 
Vítězslav Štěpánek 
Jiří Hájek 
Štěpánka Fraňková 
Rostislav Hübl, ředitel MpP 
František Brendl 
Jan Hrubeš 
Jiří Turek, vedoucí KT 
 
 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 17, proti 11, zdrž. 6, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

návrh stavby Městského útulku Pardubice, zpracovaného společností Sinc spol. s.r.o., IČ: 28814878, 
který je přílohou č. 1 tohoto usnesení a další postup přípravy projektu ve všech stupních projektové 
dokumentace, včetně výkazu výměr. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

Radě města Pardubic, pokračovat v přípravě stavby podle návrhu stavby zpracovaném společností 
Sinc spol. s.r.o., IČ: 28814878, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2488/2021               (pro 30, proti 1, zdrž. 3, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

Radě města Pardubic aktualizovat návrh stavby v lokalitě č.3 Hůrka pro Městský útulek Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

Vynaložení finančních prostředků na aktualizaci návrhu stavby pro lokalitu č.3 Hůrka, ve výši 
přibližně 300.000,- bez DPH, která bude zpřesněna na základě výběrového řízení. 
 
                

Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/2489/2021               (pro 30, proti 0, zdrž. 4, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

Radě města Pardubic zpracovat návrh stavby v lokalitě č.11 Jámy pro Městský útulek 
Pardubice.               

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

Vynaložení finančních prostředků na návrhu stavby pro lokalitu č.11 Jámy, ve výši přibližně 
300.000,- bez DPH, která bude zpřesněna na základě výběrového řízení. 

 
 
Návrh usnesení č. 004 byl stažen                

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

Radě města Pardubic zpracovat návrh stavby v lokalitě č.13 Závodiště pro Městský útulek Pardubice. 
                

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

Vynaložení finančních prostředků na návrhu stavby pro lokalitu č.13 Závodiště, ve výši přibližně 
300.000,- bez DPH, která bude zpřesněna na základě výběrového řízení. 



  15 

 
 
Návrh usnesení č. 005 nebyl přijat               (pro 4, proti 24, zdrž. 6, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

Radě města Pardubic zpracovat návrh stavby v lokalitě č.10 Za letištěm pro Městský útulek 
Pardubice.               

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

Vynaložení finančních prostředků na návrhu stavby pro lokalitu č.10 Za letištěm, ve výši přibližně 
300.000,- bez DPH, která bude zpřesněna na základě výběrového řízení. 

 

6 
Dopravní opatření - tř. 17. listopadu 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- stáhl původní návrhy č. 001, 002 

 
Slovo předkladatele a rozprava  viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili:    
Jan Hrabal – podal dva nové návrhy 003, 004, které byly přijaty – viz usn.  Z/2490 a 2491/2021 
Jan Hrubeš 
Jakub Kutílek 
p. Augustinová, na základě písemné přihlášky do diskuse 
Petr Kvaš 
Vojtěch Jirsa 
 
 
Návrh usnesení č. 001 byl stažen                

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

Odboru dopravy realizovat úpravy na ul. 17 listopadu dle předložené dokumentace. 

 
 
Návrh usnesení č. 002 byl stažen                
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

Odboru dopravy připravit návrh na osazení SSZ na přechody pro chodce u ul. Malá a Smilova. 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/2490/2021               (pro 32, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Pověřuje 

náměstka Petra Kvaše k projednání úprav dopravního značení na ulici 17. listopadu s petenty 
občanů, dotčených organizací a firem v ulici 17. listopadu a veřejnosti ve snaze najít vzájemnou 
shodu a porozumění k těmto úpravám. I zástupcem těchto občanů ověřený zápis z tohoto jednání 
předložit jako součást důvodové zprávy předloženého bodu „Dopravní opatření - tř. 17. listopadu“. 
Termín: 16. prosince 2021 
Zodpovědný: Petr Kvaš 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/2491/2021               (pro 32, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Pověřuje 

náměstka Petra Kvaše k zajištění odborného posouzení alternativního bezpečného vedení cyklistů 
(cyklostezka, cyklopruh, cyklotrasa apod.) podle návrhu petentů občanů, dotčených organizací a 
firem v ulici 17. listopadu i případně jej alternativně doplnit o další možná bezpečná vedení cyklistů 
a předložit tato odborná posouzení jako součást důvodové zprávy předloženého bodu „Dopravní 
opatření - tř. 17. listopadu“. 
Termín: 16. prosince 2021 
Zodpovědný: Petr Kvaš 

7 
Prominutí úroku z prodlení 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací   

 
 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2492/2021               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prominutí úroků z prodlení náležejících k již zaplacenému dluhu na nájemném a službách s 
užíváním bytu spojených panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

8 
Investiční záměr Areál koupaliště Cihelna – rekonstrukce bazénů včetně 

navazujících staveb a příslušenství 

Zpráva byla projednána za zprávou č. 2 
 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele a rozprava  viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili:     
Bohumil Šťastný, autor projektu 
Jan Hrabal 
Petr Klimpl 
František Brendl – podal pozměňující návrh, který byl přijat – viz usn. Z/2493/2021 
Vojtěch Jirsa 
Jan Mazuch 
Petr Klimpl 
Karel Haas 
Václav Snopek 
Martin Charvát – po schválení pozměňujícího návrhu stáhl původní návrh č. 001 
Jakub Rychtecký 
Ludmila Ministrová 
Jakub Kutílek 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členky zastupitelstva Ludmily Ministrové podána informace o jejím poměru k projednávané věci. 
 
 
Návrh usnesení č. 001 byl stažen                

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

investiční záměr Areál koupaliště Cihelna – rekonstrukce bazénů včetně navazujících staveb a 
příslušenství s celkovými náklady 135.000.000,- Kč včetně DPH. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2493/2021               (pro 28, proti 0, zdrž. 6, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje investiční záměr Areál koupaliště Cihelna – rekonstrukce 
bazénů včetně navazujících staveb a příslušenství, včetně adventure golfu s celkovými náklady 
140.000.000,- Kč včetně DPH. 

 
 
 

9 
Pořízení akcií společnosti Pardubická plavební a.s. (odkup akcií do majetku města) 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
 
Slovo předkladatele a rozprava 
V rozpravě vystoupili:    viz zvukový záznam 
Vít Ulrych – požádal o samostatné hlasování obou návrhů 
Jan Hrubeš 
Martin Charvát 
Tomáš Pelikán 
František Brendl 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů zastupitelstva Roberta Klča, Filipa Petra, Jiřího Hájka a Tomáše Pelikána podána informace o 
jejich poměru k projednávané věci. 
 
Přílohy obsahují citlivé údaje, proto nebudou zveřejněny. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2494/2021               (pro 24, proti 1, zdrž. 7, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření Smlouvy o převodu akcií xxxxxxxxxxxx na základě které přejde do majetku města 
Pardubice 1365 ks listinných akcií na jméno, představující podíl 43,42% na základním kapitálu 
společnosti Pardubická plavební a.s., za celkovou kupní cenu 5,978.700,- Kč.  
Smlouva o převodu akcií je přílohou tohoto usnesení. 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít Smlouvu o převodu akcií s xxxxxxxxxxxx, která je přílohou tohoto usnesení.  
 
Z: Martin Charvát, primátor  
T: 30. 12. 2021 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

pořízení akcií emitovaných společností Pardubická plavební a.s. do majetku města Pardubice  a to: 
1. Odkoupením 180 ks listinných akcií na jméno, představující podíl 5,73% na základním kapitálu 
společnosti, za cenu 788.400,- Kč, a to na základě uzavření smlouvy o převodu akcií s Pardubickým 
krajem, která je přílohou č. 1.1. tohoto usnesení.    
2. Odkoupením 40 ks listinných akcií na jméno, představující podíl 1,27% na základním kapitálu 
společnosti, za cenu 175.200,- Kč, a to na základě uzavření smlouvy o převodu akcií s městem 
Přelouč, která je přílohou č. 1.2. tohoto usnesení.     
 
3. Odkoupením 6 ks listinných akcií na jméno, představující podíl 0,19% na základním kapitálu 
společnosti, za cenu 26.280,- Kč, a to na základě uzavření smlouvy o převodu akcií s obcí Valy, která 
je přílohou č. 1.3. tohoto usnesení.  
 
4. Odkoupením 4 ks listinných akcií na jméno, představující podíl 0,13% na základním kapitálu 
společnosti, za cenu 17.520,- Kč, a to na základě uzavření smlouvy o převodu akcií s obcí Staré 
Hradiště, která je přílohou č. 1.4. tohoto usnesení.  
 
5. Odkoupením 4 ks listinných akcií na jméno, představující podíl 0,13% na základním kapitálu 
společnosti, za cenu 17.520,-Kč, a to na základě uzavření smlouvy o převodu akcií s obcí Kunětice, 
která je přílohou č. 1.5. tohoto usnesení.  
 
6. Odkoupením 5 ks listinných akcí na jméno, představující podíl 0,16% na základním kapitálu 
společnosti, za cenu 21.900,- KČ, a to na základě uzavření smlouvy o převodu akcií s obcí Srnojedy, 
která je přílohou č. 1.6. tohoto usnesení.  
 
7. Odkoupením 10 ks listinných akcií na jméno, představující podíl 0,32% na základním kapitálu 
společnosti, za cenu 43.800,- Kč, a to na základě uzavření smlouvy o převodu akcií se Společností 
Přístav Pardubice a.s., která je přílohou č. 1.7. tohoto usnesení.   

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít Smlouvy o převodu akcií s Pardubickým krajem, městem Přelouč, obcí Valy, obcí Staré 
Hradiště, obcí Kunětice, obcí Srnojedy a společností Přístav Pardubice a.s., které jsou přílohou 
tohoto usnesení.  
Z: Martin Charvát, primátor  
T: 30. 12. 2021 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2495/2021               (pro 30, proti 0, zdrž. 2, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
ze dne 18. 10. 2021 (schválení pokynu k obchodnímu vedení) a rozhodnutí představenstva 
společnosti Pardubická plavební a.s. ze dne 23. 9. 2021 dokládající rozhodnutí dvou smluvních 
stran uzavřít smluvní vztah umožňující provozování plavidla Arnošt z Pardubic na období od 7. 12. 
2021 do 6. 12. 2026. 

10 
Poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
 
Slovo předkladatele   viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2496/2021               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury  pro rok 2021 subjektu NOTATIO s.r.o., 
se sídlem: Salavcova 175, Rosice, 533 51 Pardubice, IČ: 03867137, na realizaci projektu "Zvuková 
izolace hudebního klubu Žlutý pes" ve výši 80.000, - Kč.  Dotace bude poskytnuta v režimu "de 
minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury  pro 
rok 2021 se subjektem NOTATIO s.r.o., se sídlem: Salavcova 175, Rosice, 533 51 Pardubice, IČ: 
03867137, na realizaci projektu "Zvuková izolace hudebního klubu Žlutý pes" ve výši 80.000,- Kč, 
která je přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury pro 
rok 2021 v příloze tohoto usnesení bodu II.  
 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31. 12.2021 

11 
Smlouvy o poskytnutí dotace - Městská památková rezervace 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
 
Slovo předkladatele   viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2497/2021               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR obchodní společnosti Rozvojový fond 
Pardubice a.s., IČO: 25291408, se sídlem třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, a to 
dotace z rozpočtu statutárního města Pardubice ve výši 14,0 tis Kč a dotace ze státního rozpočtu ve 
výši 67,0 tis Kč. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón mezi statutárním městem Pardubice jako 
poskytovatelem dotace a obchodní společností Rozvojový fond Pardubice a.s., IČO: 25291408, se 
sídlem třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, jako příjemcem, a to dotace z rozpočtu 
statutárního města Pardubice ve výši 14,0 tis Kč a ze státního rozpočtu ve výši 67,0 tis Kč. Znění 
obou smluv tvoří přílohy č. 1 č. 2 tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón mezi statutárním městem Pardubice jako poskytovatelem 
dotace a obchodní společností Rozvojový fond Pardubice a.s., IČO: 25291408, se sídlem třída Míru 
90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, jako příjemcem, dle bodu II. tohoto usnesení, ve znění, 
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které tvoří přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení. 
Z: Martin Charvát, primátor města 
T: 15.11.2021 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2498/2021               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR Římskokatolické farnosti - arciděkanství 
PardubiceIČ: 42939534 se sídlem Kostelní 92, 530 02 Pardubice, a to dotace z rozpočtu statutárního 
města Pardubice výši 57,0 tis Kč a dotace ze státního rozpočtu ve výši 282,0 tis Kč. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón mezi statutárním městem Pardubice jako 
poskytovatelem dotace a Římskokatolickou farností - arciděkanstvím Pardubice, IČ: 42939534, se 
sídlem Kostelní 92, 530 02 Pardubice, jako příjemcem, a to dotace z rozpočtu statutárního města 
Pardubice výši 57,0 tis Kč a ze státního rozpočtu ve výši 282,0 tis Kč. Znění obou smluv tvoří přílohu 
č. 1 a č. 2 tohoto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón mezi statutárním městem Pardubice jako poskytovatelem 
dotace a Římskokatolickou farností - arciděkanstvím Pardubice, IČ: 42939534, se sídlem Kostelní 
92, 530 02 Pardubice, jako příjemcem, dle bodu II. tohoto usnesení, ve znění, které tvoří přílohy č. 
1 a č. 2 tohoto usnesení. 
Z: Martin Charvát, primátor města 
T: 15.11.2021 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/2499/2021               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR příspěvkové organizaci Východočeské 
muzeum v Pardubicích, IČO: 14450542, se sídlem Zámek 2, 530 02 Pardubice, ze státního rozpočtu 
ve výši 1 096,0 tis Kč. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón mezi statutárním městem Pardubice jako 
poskytovatelem dotace a příspěvkovou organizací Východočeské muzeum v Pardubicích, IČO: 
14450542, se sídlem Zámek 2, 530 02 Pardubice, ze státního rozpočtu ve výši 1 096,0 tis Kč, ve 
znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón mezi statutárním městem Pardubice jako 
poskytovatelem dotace a příspěvkovou organizací Východočeské muzeum v Pardubicích, IČO: 
14450542, se sídlem Zámek 2, 530 02 Pardubice, ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Martin Charvát, primátor města 
T: 15.11.2021 

12 
BD Poseidon 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
 
Slovo předkladatele a rozprava    viz zvukový záznam 
V rozpravě vystoupili: 
Martin Charvát 
Václav Snopek 
František Brendl 
Aleš Uchytil, KT 
Robin Mlynář, zástupce KVB 
Karel Haas 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2500/2021               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

záměr uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních, přičemž předmětem jednotlivé smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní bude převod spoluvlastnického podílu statutárního města Pardubic a 
spoluvlastnického podílu  Bytového družstva POSEIDON, IČ: 25930079, se sídlem Závodu míru 
2737, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice (dále jen „bytové družstvo“) na příslušné bytové 
jednotce vymezené v domech č.p. 2737, 2738, 2739, 2740, Zelené Předměstí, bytový dům (dále jen 
„Dům“), stojících na pozemcích parc. č. st. 10022, parc. č. st. 10024, parc. č. st. 10025 (dále jen 
„Pozemek“), vše v obci a k.ú. Pardubice, spolu s bytovou jednotkou neoddělitelně spjatého 
spoluvlastnického podílu na společných částech Domu a Pozemku, a to budoucímu kupujícímu - 
členovi (či společným členům) bytového družstva, který má v užívání na základě platné nájemní 
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smlouvy příslušnou bytovou jednotku, která bude předmětem převodu, a to za níže uvedených 
podmínek: 
a) smlouvy o smlouvách budoucích kupních budou odpovídat v zásadních parametrech vzorovému 
znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní včetně jejich příloh (vzorová kupní smlouva, výzva k 
uzavření kupní smlouvy), jež je přílohou č. 1 tohoto usnesení; 
b) smlouva o smlouvě budoucí kupní nahrazuje smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou s 
příslušným členem (či společnými členy) bytového družstva, případně jeho právním předchůdce, v 
roce 2002, a to včetně jejich dodatků a smluv o smlouvách budoucích těmto smlouvám 
předcházejících;  
c) účelem uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních je narovnání vztahů smluvních stran z 
důvodu pravděpodobné neplatnosti smluv o smlouvách budoucích uzavřených v roce 2002; 
d) člen (či společní členové) bytového družstva, který je budoucím kupujícím, a zároveň nebyl 
smluvní stranou smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené v roce 2002, uzavřel dodatek k této 
smlouvě, na základě něhož na tohoto člena (společné členy) přešla práva a povinnosti ze smlouvy o 
smlouvě budoucí uzavřené v roce 2002;   
e) před uzavřením smluv o smlouvách budoucích kupních bude založeno statutárním městem 
Pardubice a bytovým družstvem společenství vlastníků jednotek ve znění stanov schválených 
zastupitelstvem statutárního města Pardubic; 
f) před uzavřením smluv o smlouvách budoucích kupních bude statutárním městem Pardubice a 
bytovým družstvem změněno Prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek ze dne 17. 12. 
2007, zapsané v katastru nemovitostí pod č.j. V-21/2008-606, ve znění schváleném zastupitelstvem 
statutárního města Pardubic; 
g) před uzavřením smluv o smlouvách budoucích kupních a před vznikem společenství vlastníků 
jednotek dle bodu e) tohoto usnesení a změně prohlášení vlastníka jednotek dle bodu f) tohoto 
usnesení statutární město Pardubice a bytové družstvo uzavřou Dohodu o správě nemovité věci ve 
formě veřejné listiny, která bude založena ve sbírce listin u příslušného katastrálního úřadu (§ 1138 
občanského zákoníku), ve znění schváleném zastupitelstvem statutárního města Pardubic;   
h) před uzavřením smluv o smlouvách budoucích kupních bude vymazáno z katastru nemovitostí 
zástavní právo zřízené na bytových jednotkách vymezených v Domě ve prospěch SberbankCZ, a.s., 
IČ: 25083325, se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, na základě Smlouvy o zřízení 
zástavního práva podle obč. z. ze dne 7. 9. 2010. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

Právnímu oddělení kanceláře tajemníka připravit podklady pro právní jednání uvedená v usnesení 
I. 
 
Z.: Mgr. Aleš Uchytil, vedoucí právního oddělení Kanceláře tajemníka 
T.: 31. 12. 2021 

13 
X. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - rozpočtová opatření 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- požádal o samostatné hlasování o návrhu č. 016 
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Slovo předkladatele a rozprava   viz zvukový záznam 
V rozpravě vystoupili: 
Jan Hrubeš – požádal o samostatné hlasování o návrhu č. 015 
Martin Charvát 
František Brendl 
Petr Kvaš 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2501/2021               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 328. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
20,0 tis. z běžných výdajů položky "Technická pomoc" na běžné výdaje položky "Revitalizace zahrad 
u škol na MO III - následná péče" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2502/2021               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 329. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
50,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Terminál B - likvidace autobazaru" na kapitálové výdaje 
položky "Terminál B - PD a ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/2503/2021               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 330. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
50,0 tis. v rámci položky "Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)" z 
kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/2504/2021               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 331. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
21,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka) na běžné 
transfery položky "DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 331. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
170,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné transfery položky "DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/2505/2021               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 332. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
300,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz MmP" na kapitálové výdaje položky "Stavební investice 
na CB - nám. Republiky - podlahy (kartotéky)" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/2506/2021               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
49,0 tis. z běžných výdajů položky "Informační systém - opravy a údržba" na běžné výdaje položky 
"IDS - Edera" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/2507/2021               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 334. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
38,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice" na běžné transfery položky "MŠ 
Wintrova - příspěvek na provoz) (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 334. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
190,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 
položky "MŠ Pastelka (Rosická) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 334. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Gorkého - rekonstrukce a přístavba - návrh stavby" na 
kapitálové výdaje položky "MŠ Teplého - rozšíření kapacit - návrh stavby" (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie). 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/2508/2021               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 335. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
50,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory cestovního ruchu" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON" 
(správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 335. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
77,0 tis. v rámci položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu) z běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 335. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
409,0 tis. v rámci položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu) z běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 335. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
80,0 tis. v rámci položky "Program podpory kultury" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu) z běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. Z/2509/2021               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 336. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 141,7 tis. položka 23. 
"Přijaté pojistné náhrady" (správce 711 - Odbor majetku a investic) a zároveň zvýšení výdajové 
části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 336. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 26,0 tis. položka 23. "MP - 
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Mzdy zaměstnanců MP Vč. OON (+DDH)" (správce 214 - Městská policie). 

 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. Z/2510/2021               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 337. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
50,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné výdaje položky "Areál Červeňák - sečení" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 

 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. Z/2511/2021               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 338. Přesun finančích prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 475,0 
tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - MAP rozvoje vzdělávání II" na položku "Dotace MŠMT - 
MAP rozvoje vzdělávání II" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 



  29 

Rozpočtové opatření č. 338. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 964,9 tis. položka 41. 
"Dotace MŠMT - ZŠ J. Ressla - projekt v rámci OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ J. Ressla - projekt v rámci OPVVV" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 338. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 723,9 tis. položka 41. 
"Dotace MŠMT - ZŠ Ohrazenice - projekt v rámci OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Ohrazenice - projekt v rámci OPVVV" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. Z/2512/2021               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
100,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné výdaje položky "SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 

 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. Z/2513/2021               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 340. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
590,0 tis. v rámci položky "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček" z kapitálových 
výdajů na běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. Z/2514/2021               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 341. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
200,0 tis. z běžných výdajů položky "DDM Beta - výměna oken" na běžné výdaje položky "MŠ 
Rosická - oprava střešního pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 341. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "DDM Beta - rekonstrukce střechy nad přízemní částí" na 
běžné výdaje položky "MŠ Rosická - oprava střešního pláště" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 341. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
500,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ Prodloužená - oprava střechy pavilonu D" na běžné výdaje 
položky "MŠ Rosická - oprava střešního pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 341. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na běžné 
výdaje položky "MŠ Rosická - oprava střešního pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 341. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Terminál B - likvidace autobazaru" na běžné výdaje 
položky "MŠ Rosická - oprava střešního pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 341. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 
odbor) na běžné výdaje položky "MŠ Rosická - oprava střešního pláště" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. Z/2515/2021               (pro 30, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 342. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
600,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné výdaje položky "Implementace metody BIM" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. Z/2516/2021               (pro 25, proti 1, zdrž. 5, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 343. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7 
000,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na kapitálové výdaje rozpočtu "Revitalizace BD Husova 1116-1119 - PD" (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie). 

 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. Z/2517/2021               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 344. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
800,0 tis. z běžných výdajů položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" na běžné výdaje položky 
"Výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 344. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
270,4 tis. z běžných výdajů položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců" na běžné výdaje 
položky "Výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. Z/2518/2021               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 345. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 37,0 tis. položka 41. 
"Souhrnný dotační vztah" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. Z/2519/2021               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 346. Zvýšení zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 34 648,6 tis. položka 
42. "Dotace - Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle Rosického mostu" a zároveň snížení 
příjmové části rozpočtu položka 42. "Dotace - Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle Rosického 
mostu - transfer na MO VI - Svítkov" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. Z/2520/2021               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 347. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 114,9 tis. položka 41. 
"Dotace - Výsadba stromů MO VI - Svítkov" a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 41. 
"Dotace - Výsadba stromů MO VI - Svítkov - transfer na MO VI - Svítkov" (správce 598 - Ekonomický 
odbor). 

 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. Z/2521/2021               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 348. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
514,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ E. Košťála - úprava prostor pro potřeby ZŠ Montessori - 
vlastní zdroje" na kapitálové výdaje položky "MŠ Gebauerova - rekonstrukce fasády a střechy - PD" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. Z/2522/2021               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 349. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 470,0 tis. položka 41. 
"Dotace - mimořádné ohodnocení strážníků MP" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
výdaje položky "Mzdy zaměstnanců včetně OON" (správce 214 - Městská policie). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 349. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 872,0 tis. položka 41. 
"Dotace - Volby do PS Parlamentu ČR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Dotace - Volby do PS Parlamentu ČR" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

14 
Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

 
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava    viz zvukový záznam 
V rozpravě vystoupili: 
Vojtěch Jirsa 
Karel Haas 
Petr Klimpl 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2523/2021               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

informace o plnění Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace 
uvedené v důvodové zprávě a dalších přílohách tohoto usnesení. 

15 
Dodatek č. 3 Smlouvy o bezúplatném převodu (součinnost s Pardubickým krajem) 

 
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele   viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2524/2021               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o bezúplatném převodu ze dne 22. 5. 2012 mezi statutárním 
městem Pardubice a Pardubickým krajem ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 3 Smlouvy o bezúplatném převodu ze dne 22. 5. 2012 mezi statutárním městem 
Pardubice a Pardubickým krajem, dle bodu I. tohoto usnesení, ve znění, které je přílohou č. 1 
tohoto usnesení. 
T: 15. 11. 2021 
Z: Martin Charvát, primátor 

16 
Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z 

usnesení ZmP 

Zpravodaj: Jakub Kutílek, předseda KV 
 
Slovo předkladatele   viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2525/2021               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze usnesení v řádcích č. 1 - 20, 22 - 52, 54 - 
97. 

 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 0, proti 30, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze usnesení v řádcích č. 21 a 53. 

 

17 
Zrušení usnesení č. Z/2198/2021 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 
 
Slovo předkladatele a rozprava    viz zvukový záznam 
V rozpravě vystoupili: 
František Brendl 
Petr Klimpl 
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Martin Charvát 
Jan Mazuch 
Helena Dvořáčková 
Jan Hrubeš 
Karel Haas 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2526/2021               (pro 26, proti 4, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. Z/2198/2021 ze dne 29.4.2021, kterým Zastupitelstvo města Pardubic uložilo Radě 
města Pardubic zpracovat postup možného prodeje výše uvedeného akcionářského podílu (HC 
Dynamo Pardubice). 

18 
Podněty na změnu Územního plánu města Pardubice 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- návrh nedoporučil ke schválení 

 
Slovo předkladatele   viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 0, proti 31, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

pořízení změny platného Územního plánu města Pardubice na základě podnětů obsažených ve 
stanovisku úřadu územního plánování v příloze. 

 

19 
Revokace usnesení a poskytnutí dotací z oblasti sportu 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
 
Slovo předkladatele a rozprava  viz zvukový záznam 
V rozpravě vystoupil: 
Petr Klimpl 
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Jan Hrubeš 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena zastupitelstva Petra Klimpla podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2527/2021               (pro 28, proti 0, zdrž. 2, nehl. 4) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 

usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1945/2021 ze dne 21.1.2021, jímž bylo schváleno 
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu 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", přičemž tato změna spočívá ve snížení původně schválené výše dotace v částce 1.400.000 Kč 
na částku 991.000 Kč, a to s ohledem na snížení části nákladů projektu "Regionální fotbalová 
akademie Pardubického kraje" v důsledku restriktivních opatření přijatých orgány veřejné moci k 
ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí  vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Programu 
podpory sportu č. D1734/00027/21 mezi statutárním městem Pardubice a subjektem Nadační fond 
regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje, IČO: 05092302, sídlo: 17. listopadu 258, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, o změně výše dotace a s tím související změně čerpání dotace na 
upravené položky v rozpočtu týkající se projektu "Regionální Fotbalová akademie Pardubického 
kraje" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
sportu č. D1734/00027/21 mezi statutárním městem Pardubice a subjektem Nadační fond 
regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje, IČO: 05092302, sídlo: 17. listopadu 258, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, o změně výše dotace a s tím související změně čerpání dotace na 
upravené položky v rozpočtu týkající se projektu "Regionální Fotbalová akademie Pardubického 
kraje" ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto usnesení. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 30.11.2021 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2528/2021               (pro 28, proti 0, zdrž. 2, nehl. 4) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí individuální investiční dotace z Programu podpory sportu ve výši 409.000,- Kč subjektu 
Nadační fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje, IČO: 05092302, sídlo: 17. 
listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Technické vybavení pro 
hráče Regionální fotbalové akademie Pardubického kraje". Dotace nebude poskytnuta v režimu 
"de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace z Programu podpory 
sportu ve výši 409.000,- Kč se subjektem Nadační fond regionální Fotbalové akademie 
Pardubického kraje, IČO: 05092302, sídlo: 17. listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
na realizaci projektu "Technické vybavení pro hráče Regionální fotbalové akademie Pardubického 
kraje" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální investiční dotace z Programu podpory 
sportu ve výši 409.000,- Kč se subjektem Nadační fond regionální Fotbalové akademie 
Pardubického kraje, IČO: 05092302, sídlo: 17. listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
na realizaci projektu "Technické vybavení pro hráče Regionální fotbalové akademie Pardubického 
kraje" ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto usnesení. 
Z: I. Liedermanová 
T: 30.11.2021 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/2529/2021               (pro 28, proti 0, zdrž. 2, nehl. 4) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 

část usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/2190/2021 ze dne 29.4.2021, a to řádku č. 13 
přílohy č. 1 citovaného usnesení, jímž bylo schváleno poskytnutí dotace z Programu podpory 
sportu spolku OK Lokomotiva Pardubice, spolek, IČO: 26606747, sídlo: Palackého třída 2547, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "výkonnostní sport", přičemž tato změna 
spočívá ve snížení původně schválené výše dotace v částce 386.000 Kč na částku 309.000 Kč, a to s 
ohledem na snížení výše uznatelných nákladů na projektu "výkonnostní sport" v důsledku 
restriktivních opatření přijatých orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a jako prevence 
nebezpečí  vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu č. 
D1734/00257/21 mezi statutárním městem Pardubice a spolkem OK Lokomotiva Pardubice, spolek, 
IČO: 26606747, sídlo: Palackého třída 2547, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, o změně výše 
dotace týkající se projektu "výkonnostní sport" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu č. 
D1734/00257/21 mezi statutárním městem Pardubice a spolkem OK Lokomotiva Pardubice, spolek, 
IČO: 26606747, sídlo: Palackého třída 2547, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, o změně výše 
dotace týkající se projektu "výkonnostní sport" ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto 
usnesení. 
Z: I. Liedermanová 
T: 30.11.2021 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/2530/2021               (pro 28, proti 0, zdrž. 2, nehl. 4) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí individuální investiční dotace z Programu podpory sportu ve výši 77.000,- Kč spolku OK 
Lokomotiva Pardubice, spolek, IČO: 26606747, sídlo: Palackého třída 2547, Zelené Předměstí, 530 
02 Pardubice, na realizaci projektu "Nákup zahradního traktoru". Dotace nebude poskytnuta v 
režimu "de minimis". 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace z Programu podpory 
sportu ve výši 77.000,- Kč se spolkem OK Lokomotiva Pardubice, spolek, IČO: 26606747, sídlo: 
Palackého třída 2547, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Nákup zahradního 
traktoru" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální investiční dotace z Programu podpory 
sportu ve výši 77.000,- Kč se spolkem OK Lokomotiva Pardubice, spolek, IČO: 26606747, sídlo: 
Palackého třída 2547, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Nákup zahradního 
traktoru" ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto usnesení. 
Z: I. Liedermanová 
T: 30.11.2021 
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20 
Revitalizace bytových domů Husova č.p. 1116 - 1119 

Zpráva byla projednána po bodu č. 5 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- okomentoval doplňující návrh č. 002 
 

Slovo předkladatele a rozprava  viz zvukový záznam 
V rozpravě vystoupili: 
Václav Snopek 
Petr Kvaš 
Jakub Rychtecký 
Martin Charvát 
Karel Haas – okomentoval své doplněné body II. a), b) k návrhu č. 001 
Jan Hrabal 
Jan Mazuch 
Petr Klimpl 
František Brendl 
Helena Dvořáčková 
Jan Hrubeš 
Ivana Böhmová 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2531/2021               (pro 25, proti 3, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

návrh stavby, který je přílohou č. 1 a další postup přípravy projektu vedoucí k získání stavebního 
povolení a dokumentace k provedení stavby včetně výkazu výměr. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2532/2021               (pro 25, proti 3, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

náměstku Janu Mazuchovi prověřit financování akce revitalizace bytových domů Husova č.p. 1116 
– 1119 i metodou PPP (Public – Private Partnership) v souladu s návrhem stavby, který je přílohou 
usnesení č. 1 a zachování účelu pro bytové potřeby města včetně řešení bezbariérovosti a struktury 
16 sociálních bytů a bytů pro osoby se zdravotním postižením, 25 startovacích bytů, 35 finančně 
dostupných a zaměstnaneckých bytů a 12 bytů komerčních, při dodržení podmínky ponechání 
bytových domů v majetku města, včetně provozního modelu v souladu se zachováním  práva 
města regulovat nájemné v těchto bytových domech prostřednictvím směrnice pro přidělování 
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bytů města. 
T: březen 2022 

 
Návrh usnesení č. 003 nebyl přijat               (pro 7, proti 3, zdrž. 23 nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

návrh stavby, který je přílohou č. 1 a další postup přípravy projektu vedoucí k získání stavebního 
povolení a dokumentace k provedení stavby, včetně výkazu výměr. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

Odboru rozvoje a strategie 
a) včas před schválením definitivního modelu realizace a definitivního modelu financování akce 
"Revitalizace bytových domů Husova č.p. 1116 - 1119" předložit Zastupitelstvu města Pardubic 
formou řádné zprávy k posouzení všechny, stejně objektivně popsané, relevantní varianty (modely) 
realizace a financování předmětné akce, včetně (nejen) variant vycházejících z principu partnerství 
veřejného a soukromého sektoru (tzv. principu Public-Private Partnership; dále také jen "PPP"), a 
b) při realizaci dílčích kroků bodle bodu I. tohoto usnesení zohledňovat možné varianty (modely) 
řešení rozpracovávané podle bodu II. písm. a) tohoto usnesení.   

 

21 
Dodatek č. 4 smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 

Zpravodaj: Tomáš Pelikán, místopředseda představenstva DPMP a.s. 
 
Slovo předkladatele   viz zvukový záznam 
Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů zastupitelstva Tomáše Pelikána a Roberta Klča podána informace o jejich poměru 
k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2533/2021               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření dodatku č. 4 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené dne 
25.12.2015 mezi statutárním městem Pardubice jako objednatelem a Dopravním podnikem města 
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Pardubic a.s., se sídlem Teplého 2141, Zelené Předměstí, 531 21 Pardubice, IČO: 63217066 (ve 
znění jejích dodatků), jako dopravcem, na základě něhož bude městem navýšena Dopravnímu 
podniku města Pardubic a.s. z důvodu propadu tržeb z jízdného v důsledku epidemie nemoci 
COVID -19 kompenzace za výkon veřejné služby v přepravě cestujících (provoz městské hromadné 
dopravy) za r. 2021 o částku 20 mil. Kč. Znění dodatku č. 4 tvoří přílohu tohoto usnesení. 

22 
Milostivé léto 

 
Zpravodaj: Vít Ulrych, zastupitel a člen rady města 
 
Slovo předkladatele a rozprava  viz zvukový záznam 
V rozpravě vystoupili: 
Jan Hrabal – požádal o samostatné hlasování bodu II. 
Jan Mazuch 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2534/2021               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

záměr informovat občany města Pardubice o tzv. “milostivém létě”, tedy časově omezené nabídce 
(28. 10. 2021 – 28. 1. 2022) pro dlužníky, jak vyřešit exekuce vedené pro veřejnoprávní dluh, který 
byl schválen v rámci novely exekučního řádu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic  (pro 24, proti 0, zdrž. 5, nehl. 5) 
Ukládá 

Radě města Pardubic  
1. bezodkladně zajistit, aby Magistrát města Pardubice informoval své zákazníky, resp. zákazníky 
svých příspěvkových organizací, potažmo dlužníky o možnostech využití tzv. milostivého léta v 
rámci novely zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  
2. bezodkladně požádat městské organizace a společnosti zřízené SMP o to, aby informovaly své 
zákazníky, potažmo dlužníky o možnostech tzv. milostivého léta v rámci novely zákona č. 286/2021 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  
3. informovat Zastupitelstvo města Pardubic o výsledku jednání.  
T: 18.11.2021   
Z: Rada města Pardubic 
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23 
Diskuse – viz zvukový záznam 

Jiří Rejda: informoval o víkendových uzavírkách komunikací na území MO V  

Jan Hrabal: otevřel problematiku stavby zastávky MHD u UNI HOBBY, upozornil na skutečnost, že ve 
směru z Polabin k nádraží je pouze jeden pruh a nebude možné vozidlo MHD objet. Vzhledem 
k nesrovnalostem ve vyjádření dopravního inspektorátu a k informacím na úřední desce, či 
poskytnutým členům KPR a RmP bude tato problematika prošetřena, případně bude provedena 
náprava. 

Petr Klimpl: 1) poděkoval za informativní zprávu týkající se CPD a Gampy → vznesl dotaz, zda možné 
zdražování stavebních materiálů ovlivní termín či cenu.→ reagoval M. Charvát s tím, že nelze 
garantovat, že nedojde ke změnám, nicméně zatím nemá žádné konkrétní informace.  

2) v souvislosti s otevřením „Myší díry“ upozornil na velký nepořádek → P. Kvaš přislíbil předat 
informaci na OD 

Jan Hrubeš: poukázal na chyby při označování míst pro parkování sdílených koloběžek → P. Kvaš 
uvedl, že o pochybení ví a bude jej řešit. 

František Brendl: v souvislosti s informativní zprávou HC Dynamo Pardubice a rozhodnutí soudu o 
neplatnosti smlouvy mezi HC a p. Dědkem vznesl několik dotazů týkajících se této problematiky – viz 
zvukový záznam →M. Charvát doporučil zaslat písemnou žádost a J. Mazuch ve spolupráci s M. Čadou 
připraví odpovědi. 

Jiří Lejhanec: požádal o informativní zprávu na zasedání ZmP 18.11.2021 na téma podchodu u Zelené 
brány. 

Karel Haas:1) požádal, aby na další zasedání ZmP do konce roku byla předložena řádná zpráva týkající 
se rozsudku o zrušení části územního plánu v lokalitě za nádražím. Shrnul některé konsekvence 
tohoto rozhodnutí. 

2) v souvislosti s informativní zprávou CPD  a Gampa vznesl konkrétní dotazy týkající se možných více 
prací, zdražení stavebních materiálů, veřejná zakázka Jednotný vizuální styl a její financování – viz 
zvukový záznam → reagoval J. Rychtecký zodpověděl dotazy a uvedl, že nelze garantovat, že nedojde 
ke změnám, nicméně zatím nemá žádné konkrétní informace.  

 

__________________________________________________________________________________ 

Zasedání bylo ukončeno ve 23:20 hodin 

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

 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………    …………………………………………………. 
Helena  D v o ř á č k o v á                                 dne 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………    ……………………………………………………. 
Dušan  S t r á n s k ý                                                           dne  

Pardubice 27.10.2021      (Jména jsou uváděna bez titulů)  

 

  
Zpracovala: Pešková Alena, org. odd. KP 
 
Originál (44 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.  

 

 



     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO                      
                         21.10.2021 15:01:36                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 5



Procedurální hlasovaní: Volba pracovního předsednictva
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO                      
                         21.10.2021 15:02:09                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39



Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 5
Procedurální hlasovaní: Volba návrhové komise
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO                      
                         21.10.2021 15:05:18                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

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



Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 3
Procedurální hlasovaní: Schválení pořadu jednání
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO                      
                         21.10.2021 15:58:55                          
      01. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP      
______________________________________________________________________

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



  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 34 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 4

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  předloženou zprávu o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO                      
                         21.10.2021 16:59:57                          
02. Prezentace aktuálního stavu revitalizace letního stadionu a přípravy 
projektové dokumentace skutečného provedení
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Pro            
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            



  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Omluven        
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Omluven        
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 35 (90%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 4

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  Prezentaci aktuálního stavu revitalizace letního stadionu a přípravy
  projektové dokumentace skutečného provedení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO                      
                         21.10.2021 18:21:02                          
8. Investiční záměr Areál koupaliště Cihelna – rekonstrukce bazénů včetně 
navazujících staveb a příslušenství
______________________________________________________________________

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



  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Zdržel se      
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Zdržel se      
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Omluven        
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Omluven        
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Zdržel se      
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 6 (15%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  investiční záměr Areál koupaliště Cihelna – rekonstrukce bazénů,
  navazujících staveb a příslušenství, včetně obnovy advanture golfu s
  celkovými náklady 140.000.000,- Kč včetně DPH.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 7 - NESCHVÁLENO                     
                         21.10.2021 20:49:38                          
                     05. Městský útulek Pardubice                     
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Zdržel se      
  Fraňková Štěpánka                                        6   Proti          
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          



  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Proti          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Zdržel se      
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Zdržel se      
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Zdržel se      
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Zdržel se      
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Omluven        
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Omluven        
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 17 (44%)  Proti: 11 (28%)  Zdrželo se: 6 (15%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 4

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  návrh stavby Městského útulku Pardubice, zpracovaného společností Sinc
  spol. s.r.o., IČ: 28814878, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení a
  další postup přípravy projektu ve všech stupních projektové
  dokumentace, včetně výkazu výměr.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  Radě města Partdubic, pokračovat v přípravě stavby podle návrhu stavby
  zpracovaném společností Sinc spol. s.r.o., IČ: 28814878, který je
  přílohou č. 1 tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO                      
                         21.10.2021 20:50:06                          



                     05. Městský útulek Pardubice                     
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 4

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č.2 má stav Doporučeno
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  Radě města Pardubic aktualizovat návrh stavby v lokalitě č.3 Hůrka pro



  Městský útulek Pardubice.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  Vynaložení finančních prostředků na aktualizaci návrhu stavby pro
  lokalitu č.3 Hůrka, ve výši přibližně 300.000,- bez DPH, která bude
  zpřesněna na základě výběrového řízení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO                      
                         21.10.2021 20:50:35                          
                     05. Městský útulek Pardubice                     
______________________________________________________________________

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



  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 4

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č.3 má stav Doporučeno
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  Radě města Pardubic zpracovat návrh stavby v lokalitě č.11 Jámy pro
  Městský útulek Pardubice.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  Vynaložení finančních prostředků na návrhu stavby pro lokalitu č.11
  Jámy, ve výši přibližně 300.000,- bez DPH, která bude zpřesněna na
  základě výběrového řízení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 10 - NESCHVÁLENO                     
                         21.10.2021 20:50:58                          
                     05. Městský útulek Pardubice                     
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Proti          
  Fraňková Štěpánka                                        6   Proti          
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Proti          
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Proti          
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Proti          



  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Proti          
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Omluven        
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Omluven        
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP             39  Zdržel se      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 4 (10%)  Proti: 24 (62%)  Zdrželo se: 6 (15%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 4

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č.5 má stav Nedoporučeno
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  Radě města Pardubic zpracovat návrh stavby v lokalitě č.10 Za letištěm
  pro Městský útulek Pardubice.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  Vynaložení finančních prostředků na návrhu stavby pro lokalitu č.10 Za
  letištěm, ve výši přibližně 300.000,- bez DPH, která bude zpřesněna na
  základě výběrového řízení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO                      
                         21.10.2021 20:53:19                          
                  03. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Zdržel se      
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      



  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Omluven        
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Omluven        
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 4

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2745/3 v k.ú Pardubice o
  výměře cca 10 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města
  Pardubice do vlastnictví xxxxxxx, za kupní cenu v čase a místě obvyklou 
  stanovenou znaleckým posudkem č. 548_41_21 ze dne 24.8.2021 ve výši
  1.500,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
  podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude
  upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem.
  Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši
  2.500,- Kč uhrazené statutárním městem Pardubice za znalecký posudek.
  V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci
  telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o
  telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném
  pozemku a ustanovení, že případné kácení dřevin bude nahrazeno novou
  výsadbou.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá



  uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č.
  2745/3 v k.ú Pardubice o výměře cca 10 m2 v k.ú. Pardubice z
  vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví xxxxxxx,
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 10. 2022
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 12 - SCHVÁLENO                      
                         21.10.2021 20:53:44                          
                  03. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

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



______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 33 (85%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 4

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 002 - 004 doporuč.
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej pozemku označeného jako p.p.č. 752/2 o výměře 10 m2 a části
  pozemku označeného jako p.p.č. 752/1 o výměře cca 13 m2, vše v k.ú.
  Staré Čívice, z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví xxxxxxx,,  za kupní cenu v čase a místě obvyklou 
  stanovenou znaleckým posudkem č. 1251/09/21 ze dne 2. 8. 2021 ve výši
  1.000,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu
  podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude
  upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, žadatelem.
  Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši
  3.000,- Kč uhrazené statutárním městem Pardubice za znalecký posudek.
  Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
  s Petrem Horáčkem, nar. 30. 12. 1976, trvale bytem Ke Mlýnu 13, Staré
  Čívice, Pardubice na předmětné pozemky, po uzavření smlouvy o zřízení
  věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, na
  předmětné pozemky a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do
  katastru nemovitostí.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 752/2 o
  výměře 10 m2 a části pozemku označeného jako p.p.č. 752/1 o výměře cca
  13 m2, vše v k.ú. Staré Čívice, z vlastnictví statutárního města
  Pardubice do vlastnictví xxxxxxx,
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 10. 2022
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 622/37 o výměře 313
  m2, p.p.č. 622/38 o výměře 79 m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem, včetně
  všech součástí a příslušenství - vybudované technické infrastruktury z
  vlastnictví společnosti ROSICE PARK a.s., IČO 06346545, se sídlem K
  Vinici 1256, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, do vlastnictví
  statutárního města Pardubice.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemků označených jako p.p.č.
  622/37 o výměře 313 m2, p.p.č. 622/38 o výměře 79 m2, vše v k.ú.
  Rosice nad Labem, včetně všech součástí a příslušenství - vybudované
  technické infrastruktury z vlastnictví společnosti ROSICE PARK a.s.,
  IČO 06346545, se sídlem K Vinici 1256, Zelené Předměstí, 530 02
  Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI



  T: 31. 10. 2022
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 2387/42 o výměře 50 m2 v k.ú.
  Pardubice z vlastnictví xxxxxxx, do vlastnictví statutárního města Pardubice 
  za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou  znaleckým posudkem 
  č. 45/2019 ze dne  7. 5. 2019 ve výši 1.000,- Kč/m2 + DPH v případě, 
  že pozemek bude  spadat do režimu podléhajícímu DPH.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č.
  2387/42 o výměře 50 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví xxxxxxx, do vlastnictví
  statutárního města Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 10. 2022
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 13 - NESCHVÁLENO                     
                         21.10.2021 20:54:08                          
                  03. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Proti          
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Proti          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Proti          
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Proti          
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Proti          
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          



  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Proti          
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Proti          
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Omluven        
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Omluven        
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP             39  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 0 (0%)  Proti: 33 (85%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 4

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 005 - 010 nedoporuč.
  Návrh usnesení č. 005
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej pozemků označených jako p.p.č. 332/5 o výměře 704 m2, p.p.č.
  332/6 o výměře 118 m2, vše v k.ú Popkovice z vlastnictví statutárního
  města Pardubice do vlastnictví xxxxxxx,za kupní cenu určenou znaleckým 
posudkem
  na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem
  schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že
  pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí
  náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem
  znaleckého posudku statutární město Pardubice.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 332/4 o výměře cca 25 m2,
  p.p.č. 332/5 o výměře cca 120 m2, vše v k.ú. Popkovice z vlastnictví
  statutárního města Pardubice do vlastnictví Martina Hanče, nar. 5. 2.
  1991, trvale bytem Ležáků 354, Pardubice, za kupní cenu určenou
  znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé
  vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou
  o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH,
  po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše
  uvedených částí pozemků. Žadatel uhradí náklady na zpracování
  znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku
  statutární město Pardubice.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 332/5 o
  výměře 704 m2, p.p.č. 332/6 o výměře 118 m2, vše v k.ú Popkovice z
  vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví xxxxxxx,
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 10. 2022
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá



  uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č.
  332/4 o výměře cca 25 m2, p.p.č. 332/5 o výměře cca 120 m2, vše v k.ú.
  Popkovice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
  Martina Hanče, nar. 5. 2. 1991, trvale bytem Ležáků 354, Pardubice.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 10. 2022
  Návrh usnesení č. 006
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 751/4 o výměře 35 m2 (dle
  GP č. 1840-16/2016 p.p.č. 751/38) v k.ú. Svítkov z vlastnictví
  statutárního města Pardubice do vlastnictví Mxxxxxxx, za kupní cenu určenou
  znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé
  vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou
  o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH.
  Žadatelka uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude
  objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
  Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného
  břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, na
  předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do
  katastru nemovitostí.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č.
  751/4 o výměře 35 m2 (dle GP č. 1840-16/2016 p.p.č. 751/38) v k.ú.
  Svítkov z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
 xxxxxxx,
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 10. 2022
  Návrh usnesení č. 007
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 214/9 o výměře cca 50 m2,
  v k.ú. Ohrazenice z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví xxxxxxx, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na
  stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným
  statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek
  bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického
  plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku.
  Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude
  objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
  Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného
  břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, na
  předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do
  katastru nemovitostí.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č.
  214/9 o výměře cca 50 m2, v k.ú. Ohrazenice z vlastnictví statutárního
  města Pardubice do vlastnictvíxxxxxxx,
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 10. 2022
  Návrh usnesení č. 008
  I. Zastupitelstvo města Pardubic



  Schvaluje
  prodej pozemku označeného jako p.p.č. 331/38 o výměře 476 m2 v k.ú.
  Rosice nad Labem z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví xxxxxxx, za kupní cenu
  navrženou žadateli ve výši 600,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek
  bude spadat do režimu podléhajícímu DPH.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 331/38
  o výměře 476 m2 v k.ú. Rosice nad Labem z vlastnictví statutárního
  města Pardubice do vlastnictví xxxxxxx,
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 10. 2022
  Návrh usnesení č. 009
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 86/10 o výměře cca 65 m2,
  p.p.č. 35/4 o výměře cca 48 m2, p.p.č. 37/3 o výměře cca 37 m2 (části
  nezatížené souborem veřejného osvětlení včetně jeho ochranného pásma),
  vše v k.ú. Ohrazenice z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví xxxxxxx, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení 
ceny v čase a místě
  obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice
  povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu
  podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude
  upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků. Geometrický plán bude
  odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572.
  Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude
  objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
  V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci
  telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o
  telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných
  pozemcích.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č.
  86/10 o výměře cca 65 m2, p.p.č. 35/4 o výměře cca 48 m2, p.p.č. 37/3
  o výměře cca 37 m2 (části nezatížené souborem veřejného osvětlení
  včetně jeho ochranného pásma), vše v k.ú. Ohrazenice z vlastnictví
  statutárního města Pardubice do vlastnictví xxxxxxx,
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 10. 2022
  Návrh usnesení č. 010
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej pozemku označeného jako p.p.č. 345/17 o výměře 1.092 m2 v k.ú.
  Staré Čívice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
  xxxxxxx, za
  kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě
  obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice
  povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
  podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého
  posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město
  Pardubice. V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci



  telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o
  telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném
  pozemku.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 345/17
  o výměře 1.092 m2 v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví statutárního města
  Pardubice do vlastnictví xxxxxxx,
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 31. 10. 2022
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO                      
                         21.10.2021 20:54:51                          
                   04. Revokace usnesení - pozemky                    
______________________________________________________________________

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



  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Omluven        
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Omluven        
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 4

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001 a 002
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení č. 'Z/1504/2020' bod I. a X.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení č. 'Z/1510/2020'.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 15 - SCHVÁLENO                      
                         21.10.2021 21:50:33                          
        20. Revitalizace bytových domů Husova č.p. 1116 - 1119        
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            



  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Nehlasoval     
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Zdržel se      
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Zdržel se      
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Omluven        
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Omluven        
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Zdržel se      
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 3 (8%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 4

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  schvaluje
  návrh stavby, který je přílohou č. 1 a další postup přípravy projektu
  vedoucí k získání stavebního povolení a dokumentace k provedení
  stavby, včetně výkazu výměr.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  ukládá náměstku Janu Mazuchovi prověřit financování akce revitalizace
  bytových domů Husova č.p. 1116 – 1119 i metodou PPP (Public – Private
  Partnership) v souladu s návrhem stavby, který je přílohou usnesení č.
  1 a zachování účelu pro bytové potřeby města včetně řešení
  bezbariérovosti a struktury 16 sociálních bytů a bytů pro osoby se
  zdravotním postižením, 25 startovacích bytů, 35 finančně dostupných a
  zaměstnaneckých bytů a 12 bytů komerčních, při dodržení podmínky
  ponechání bytových domů v majetku města, včetně provozního modelu v
  souladu se zachováním  práva města regulovat nájemné v těchto bytových
  domech prostřednictvím směrnice pro přidělování bytů města.
  T: březen 2022
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 16 - NESCHVÁLENO                     
                         21.10.2021 21:51:29                          
        20. Revitalizace bytových domů Husova č.p. 1116 - 1119        
______________________________________________________________________



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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 7 (18%)  Proti: 3 (8%)  Zdrželo se: 23 (59%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 4

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  schvaluje
  návrh stavby, který je přílohou č. 1 a další postup přípravy projektu
  vedoucí k získání stavebního povolení a dokumentace k provedení
  stavby, včetně výkazu výměr.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic



  ukládá Odboru rozvoje a strategie
  a) včas před schválením definitivního modelu realizace a definitivního
  modelu financování akce "Revitalizace bytových domů Husova č.p. 1116 -
  1119" předložit Zastupitelstvu města Pardubic formou řádné zprávy k
  posouzení všechny, stejně objektivně popsané, relevantní varianty
  (modely) realizace a financování předmětné akce, včetně (nejen)
  variant vycházejících z principu partnerství veřejného a soukromého
  sektoru (tzv. principu Public-Private Partnership; dále také jen
  "PPP"), a
  b) při realizaci dílčích kroků bodle bodu I. tohoto usnesení
  zohledňovat možné varianty (modely) řešení rozpracovávané podle bodu
  II. písm. a) tohoto usnesení.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 17 - SCHVÁLENO                      
                         21.10.2021 22:01:32                          
              06. Dopravní opatření - tř. 17. listopadu               
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        



  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Omluven        
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Omluven        
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 4

Hlasování o usnesení
  Návrh 1
  Zastupitelstvo města Pardubic
  pověřuje náměstka Petra Kvaše k projednání úprav dopravního značení na
  ulici 17. listopadu s petenty občanů, dotčených organizací a firem v
  ulici 17. listopadu  a veřejnosti ve snaze najít vzájemnou shodu a
  porozumění k těmto úpravám. I zástupcem těchto občanů ověřený zápis z
  tohoto jednání předložit jako součást důvodové zprávy předloženého
  bodu „Dopravní opatření - tř. 17. listopadu“.
  Termín: 16. prosince 2021
  Zodpovědný: Petr Kvaš
  Návrh 2
  Zastupitelstvo města Pardubic
  pověřuje náměstka Petra Kvaše k zajištění odborného posouzení
  alternativního bezpečného vedení cyklistů (cyklostezka, cyklopruh,
  cyklotrasa apod.) podle návrhu petentů občanů, dotčených organizací a
  firem v ulici 17. listopadu i případně jej alternativně doplnit o
  další možná bezpečná vedení cyklistů a předložit tato odborná
  posouzení jako součást důvodové zprávy předloženého bodu „Dopravní
  opatření - tř. 17. listopadu“.
  Termín: 16. prosince 2021
  Zodpovědný: Petr Kvaš
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 18 - SCHVÁLENO                      
                         21.10.2021 22:02:28                          
                    07. Prominutí úroku z prodlení                    
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            



  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Nehlasoval     
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Omluven        
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Omluven        
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Nehlasoval     
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 5 (13%)
Omluveno: 4

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prominutí úroků z prodlení náležejících k již zaplacenému dluhu na
  nájemném a službách s užíváním bytu spojených xxxxxx
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 19 - SCHVÁLENO                      
                         21.10.2021 22:14:48                          
09. Pořízení akcií společnosti Pardubická plavební a.s. (odkup akcií do majetku 
města)
______________________________________________________________________



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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 7 (18%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 4

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření Smlouvy o převodu akcií s xxxxxxxxxxxx na
  základě které přejde do majetku města Pardubice 1365 ks listinných
  akcií na jméno, představující podíl 43,42% na základním kapitálu



  společnosti Pardubická plavební a.s., za celkovou kupní cenu
  5,978.700,- Kč.
  Smlouva o převodu akcií je přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít Smlouvu o převodu akcií s xxxxxxxxxxxx která je
  přílohou tohoto usnesení.
  Z: Martin Charvát, primátor
  T: 30. 12. 2021
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  pořízení akcií emitovaných společností Pardubická plavební a.s. do
  majetku města Pardubice  a to:
  1. Odkoupením 180 ks listinných akcií na jméno, představující podíl
  5,73% na základním kapitálu společnosti, za cenu 788.400,- Kč, a to na
  základě uzavření smlouvy o převodu akcií s Pardubickým krajem, která
  je přílohou č. 1.1. tohoto usnesení.  
  2. Odkoupením 40 ks listinných akcií na jméno, představující podíl
  1,27% na základním kapitálu společnosti, za cenu 175.200,- Kč, a to na
  základě uzavření smlouvy o převodu akcií s městem Přelouč, která je
  přílohou č. 1.2. tohoto usnesení.   
  3. Odkoupením 6 ks listinných akcií na jméno, představující podíl
  0,19% na základním kapitálu společnosti, za cenu 26.280,- Kč, a to na
  základě uzavření smlouvy o převodu akcií s obcí Valy, která je
  přílohou č. 1.3. tohoto usnesení.
  4. Odkoupením 4 ks listinných akcií na jméno, představující podíl
  0,13% na základním kapitálu společnosti, za cenu 17.520,- Kč, a to na
  základě uzavření smlouvy o převodu akcií s obcí Staré Hradiště, která
  je přílohou č. 1.4. tohoto usnesení.
  5. Odkoupením 4 ks listinných akcií na jméno, představující podíl
  0,13% na základním kapitálu společnosti, za cenu 17.520,-Kč, a to na
  základě uzavření smlouvy o převodu akcií s obcí Kunětice, která je
  přílohou č. 1.5. tohoto usnesení.
  6. Odkoupením 5 ks listinných akcí na jméno, představující podíl 0,16%
  na základním kapitálu společnosti, za cenu 21.900,- KČ, a to na
  základě uzavření smlouvy o převodu akcií s obcí Srnojedy, která je
  přílohou č. 1.6. tohoto usnesení.
  7. Odkoupením 10 ks listinných akcií na jméno, představující podíl
  0,32% na základním kapitálu společnosti, za cenu 43.800,- Kč, a to na
  základě uzavření smlouvy o převodu akcií se Společností Přístav
  Pardubice a.s., která je přílohou č. 1.7. tohoto usnesení. 
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít Smlouvy o převodu akcií s Pardubickým krajem, městem Přelouč,
  obcí Valy, obcí Staré Hradiště, obcí Kunětice, obcí Srnojedy a
  společností Přístav Pardubice a.s., které jsou přílohou tohoto
  usnesení.
  Z: Martin Charvát, primátor
  T: 30. 12. 2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       



                     HLASOVÁNÍ č. 20 - SCHVÁLENO                      
                         21.10.2021 22:15:13                          
09. Pořízení akcií společnosti Pardubická plavební a.s. (odkup akcií do majetku 
města)
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 4

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 002



  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře společnosti Dopravní
  podnik města Pardubic a.s.
  ze dne 18. 10. 2021 (schválení pokynu k obchodnímu vedení) a
  rozhodnutí představenstva společnosti Pardubická plavební a.s. ze dne
  23. 9. 2021 dokládající rozhodnutí dvou smluvních stran uzavřít
  smluvní vztah umožňující provozování plavidla Arnošt z Pardubic na
  období od 7. 12. 2021 do 6. 12. 2026.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 21 - SCHVÁLENO                      
                         21.10.2021 22:16:02                          
    10. Poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury     
______________________________________________________________________

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



  Studnička Pavel                          KSČM            36  Omluven        
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Omluven        
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 4

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury  pro rok
  2021 subjektu NOTATIO s.r.o., se sídlem: Salavcova 175, Rosice, 533 51
  Pardubice, IČ: 03867137, na realizaci projektu "Zvuková izolace
  hudebního klubu Žlutý pes" ve výši 80.000, - Kč.  Dotace bude
  poskytnuta v režimu "de minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory kultury  pro rok 2021 se subjektem NOTATIO s.r.o., se
  sídlem: Salavcova 175, Rosice, 533 51 Pardubice, IČ: 03867137, na
  realizaci projektu "Zvuková izolace hudebního klubu Žlutý pes" ve výši
  80.000,- Kč, která je přílohou tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory kultury pro rok 2021 v příloze tohoto usnesení bodu
  II.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová
  T: 31. 12.2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO                      
                         21.10.2021 22:16:52                          
    11. Smlouvy o poskytnutí dotace - Městská památková rezervace     
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            



  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Nehlasoval     
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Omluven        
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Omluven        
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001 - 003
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotací z Programu regenerace městských památkových
  rezervací a městských památkových zón vyhlášeného Ministerstvem
  kultury ČR obchodní společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s., IČO:
  25291408, se sídlem třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,
  a to dotace z rozpočtu statutárního města Pardubice ve výši 14,0 tis
  Kč a dotace ze státního rozpočtu ve výši 67,0 tis Kč.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu
  regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
  mezi statutárním městem Pardubice jako poskytovatelem dotace a
  obchodní společností Rozvojový fond Pardubice a.s., IČO: 25291408, se
  sídlem třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, jako



  příjemcem, a to dotace z rozpočtu statutárního města Pardubice ve výši
  14,0 tis Kč a ze státního rozpočtu ve výši 67,0 tis Kč. Znění obou
  smluv tvoří přílohy č. 1 č. 2 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu
  regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
  mezi statutárním městem Pardubice jako poskytovatelem dotace a
  obchodní společností Rozvojový fond Pardubice a.s., IČO: 25291408, se
  sídlem třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, jako
  příjemcem, dle bodu II. tohoto usnesení, ve znění, které tvoří přílohy
  č. 1 a č. 2 tohoto usnesení.
  Z: Martin Charvát, primátor města
  T: 15.11.2021
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotací z Programu regenerace městských památkových
  rezervací a městských památkových zón vyhlášeného Ministerstvem
  kultury ČR Římskokatolické farnosti - arciděkanství Pardubice, IČO:
  4293534, se sídlem Kostelní 92, 530 02 Pardubice, a to dotace z
  rozpočtu statutárního města Pardubice výši 57,0 tis Kč a dotace ze
  státního rozpočtu ve výši 282,0 tis Kč.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu
  regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
  mezi statutárním městem Pardubice jako poskytovatelem dotace a
  Římskokatolickou farností - arciděkanstvím Pardubice, IČO: 4293534, se
  sídlem Kostelní 92, 530 02 Pardubice, jako příjemcem, a to dotace z
  rozpočtu statutárního města Pardubice výši 57,0 tis Kč a ze státního
  rozpočtu ve výši 282,0 tis Kč. Znění obou smluv tvoří přílohu č. 1 a
  č. 2 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu
  regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
  mezi statutárním městem Pardubice jako poskytovatelem dotace a
  Římskokatolickou farností - arciděkanstvím Pardubice, IČO: 4293534, se
  sídlem Kostelní 92, 530 02 Pardubice, jako příjemcem, dle bodu II.
  tohoto usnesení, ve znění, které tvoří přílohy č. 1 a č. 2 tohoto
  usnesení.
  Z: Martin Charvát, primátor města
  T: 15.11.2021
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových
  rezervací a městských památkových zón vyhlášeného Ministerstvem
  kultury ČR příspěvkové organizaci Východočeské muzeum v Pardubicích,
  IČO: 14450542, se sídlem Zámek 2, 530 02 Pardubice, ze státního
  rozpočtu ve výši 1 096,0 tis Kč.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje



  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu
  regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
  mezi statutárním městem Pardubice jako poskytovatelem dotace a
  příspěvkovou organizací Východočeské muzeum v Pardubicích, IČO:
  14450542, se sídlem Zámek 2, 530 02 Pardubice, ze státního rozpočtu ve
  výši 1 096,0 tis Kč, ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu
  regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
  mezi statutárním městem Pardubice jako poskytovatelem dotace a
  příspěvkovou organizací Východočeské muzeum v Pardubicích, IČO:
  14450542, se sídlem Zámek 2, 530 02 Pardubice, ve znění, které je
  přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  Z: Martin Charvát, primátor města
  T: 15.11.2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 23 - SCHVÁLENO                      
                         21.10.2021 22:32:18                          
                           12. BD Poseidon                            
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            



  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Omluven        
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Omluven        
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  záměr uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních, přičemž předmětem
  jednotlivé smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude převod
  spoluvlastnického podílu statutárního města Pardubic a
  spoluvlastnického podílu  Bytového družstva POSEIDON, IČ: 25930079, se
  sídlem Závodu míru 2737, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice (dále jen
  „bytové družstvo“) na příslušné bytové jednotce vymezené v domech č.p.
  2737, 2738, 2739, 2740, Zelené Předměstí, bytový dům (dále jen „Dům“),
  stojících na pozemcích parc. č. st. 10022, parc. č. st. 10024, parc.
  č. st. 10025 (dále jen „Pozemek“), vše v obci a k.ú. Pardubice, spolu
  s bytovou jednotkou neoddělitelně spjatého spoluvlastnického podílu na
  společných částech Domu a Pozemku, a to budoucímu kupujícímu - členovi
  (či společným členům) bytového družstva, který má v užívání na základě
  platné nájemní smlouvy příslušnou bytovou jednotku, která bude
  předmětem převodu, a to za níže uvedených podmínek:
  a) smlouvy o smlouvách budoucích kupních budou odpovídat v zásadních
  parametrech vzorovému znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní včetně
  jejich příloh (vzorová kupní smlouva, výzva k uzavření kupní smlouvy),
  jež je přílohou č. 1 tohoto usnesení;
  b) smlouva o smlouvě budoucí kupní nahrazuje smlouvu o smlouvě budoucí
  uzavřenou s příslušným členem (či společnými členy) bytového družstva,
  případně jeho právním předchůdce, v roce 2002, a to včetně jejich
  dodatků a smluv o smlouvách budoucích těmto smlouvám předcházejících;
  c) účelem uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních je narovnání
  vztahů smluvních stran z důvodu pravděpodobné neplatnosti smluv o
  smlouvách budoucích uzavřených v roce 2002;
  d) člen (či společní členové) bytového družstva, který je budoucím
  kupujícím, a zároveň nebyl smluvní stranou smlouvy o smlouvě budoucí
  uzavřené v roce 2002, uzavřel dodatek k této smlouvě, na základě něhož
  na tohoto člena (společné členy) přešla práva a povinnosti ze smlouvy
  o smlouvě budoucí uzavřené v roce 2002; 
  e) před uzavřením smluv o smlouvách budoucích kupních bude založeno
  statutárním městem Pardubice a bytovým družstvem společenství



  vlastníků jednotek ve znění stanov schválených zastupitelstvem
  statutárního města Pardubic;
  f) před uzavřením smluv o smlouvách budoucích kupních bude statutárním
  městem Pardubice a bytovým družstvem změněno Prohlášení vlastníka
  budovy o vymezení jednotek ze dne 17. 12. 2007, zapsané v katastru
  nemovitostí pod č.j. V-21/2008-606, ve znění schváleném
  zastupitelstvem statutárního města Pardubic;
  g) před uzavřením smluv o smlouvách budoucích kupních a před vznikem
  společenství vlastníků jednotek dle bodu e) tohoto usnesení a změně
  prohlášení vlastníka jednotek dle bodu f) tohoto usnesení statutární
  město Pardubice a bytové družstvo uzavřou Dohodu o správě nemovité
  věci ve formě veřejné listiny, která bude založena ve sbírce listin u
  příslušného katastrálního úřadu (§ 1138 občanského zákoníku), ve znění
  schváleném zastupitelstvem statutárního města Pardubic; 
  h) před uzavřením smluv o smlouvách budoucích kupních bude vymazáno z
  katastru nemovitostí zástavní právo zřízené na bytových jednotkách
  vymezených v Domě ve prospěch SberbankCZ, a.s., IČ: 25083325, se
  sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, na základě Smlouvy
  o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne 7. 9. 2010.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  Právnímu oddělení kanceláře tajemníka připravit podklady pro právní
  jednání uvedená v usnesení I.
  Z.: Mgr. Aleš Uchytil, vedoucí právního oddělení Kanceláře tajemníka
  T.: 31. 12. 2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 24 - SCHVÁLENO                      
                         21.10.2021 22:41:23                          
13. X. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - rozpočtová opatření
______________________________________________________________________

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



  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Omluven        
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Omluven        
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 015
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 342. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
  položky "Implementace metody BIM" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
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13. X. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - rozpočtová opatření
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            



  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Zdržel se      
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Zdržel se      
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Zdržel se      
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Omluven        
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Omluven        
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Zdržel se      
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 016
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 343. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 7 000,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje rozpočtu "Revitalizace BD Husova 1116-1119 - PD"
  (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
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13. X. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - rozpočtová opatření
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001 - 014, 017 - 022
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje



  Rozpočtové opatření č. 328. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Technická pomoc" na běžné výdaje položky "Revitalizace zahrad u škol
  na MO III - následná péče" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 329. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Terminál B - likvidace autobazaru" na kapitálové výdaje položky
  "Terminál B - PD a ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 330. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. v rámci položky "Areál Dostihového
  závodiště (opravy, údržba, služby, investice)" z kapitálových výdajů
  na běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 331. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 21,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz
  MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka) na běžné transfery položky
  "DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 331. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 170,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
  položky "DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734
  - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 005
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 332. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz
  MmP" na kapitálové výdaje položky "Stavební investice na CB - nám.
  Republiky - podlahy (kartotéky)" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
  Návrh usnesení č. 006
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 49,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Informační systém - opravy a údržba" na běžné výdaje položky "IDS -
  Edera" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  Návrh usnesení č. 007
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 334. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 38,0 tis. z kapitálových transferů položky



  "Strojní investice" na běžné transfery položky "MŠ Wintrova -
  příspěvek na provoz) (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 334. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 190,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "MŠ Pastelka (Rosická) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 334. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ
  Gorkého - rekonstrukce a přístavba - návrh stavby" na kapitálové
  výdaje položky "MŠ Teplého - rozšíření kapacit - návrh stavby"
  (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
  Návrh usnesení č. 008
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 335. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných transferů položky
  "Program podpory cestovního ruchu" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP včetně
  OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 335. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 77,0 tis. v rámci položky "Program podpory
  sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných
  transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 335. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 409,0 tis. v rámci položky "Program podpory
  sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných
  transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 335. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. v rámci položky "Program podpory
  kultury" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných
  transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 009
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 336. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  141,7 tis. položka 23. "Přijaté pojistné náhrady" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
  výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie).



  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 336. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  26,0 tis. položka 23. "MP - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady"
  a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Mzdy
  zaměstnanců MP Vč. OON (+DDH)" (správce 214 - Městská policie).
  Návrh usnesení č. 010
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 337. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
  položky "Areál Červeňák - sečení" (správce 1015 - Odbor životního
  prostředí).
  Návrh usnesení č. 011
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 338. Přesun finančích prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 475,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná
  dotace - MAP rozvoje vzdělávání II" na položku "Dotace MŠMT - MAP
  rozvoje vzdělávání II" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 338. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  964,9 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - ZŠ J. Ressla - projekt v rámci
  OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
  položky "Dotace MŠMT - ZŠ J. Ressla - projekt v rámci OPVVV" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 338. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  723,9 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - ZŠ Ohrazenice - projekt v rámci
  OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
  položky "Dotace MŠMT - ZŠ Ohrazenice - projekt v rámci OPVVV" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 012
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 339. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
  položky "SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 013
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 340. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 590,0 tis. v rámci položky "Rekonstrukce a
  modernizace Památníku Zámeček" z kapitálových výdajů na běžné výdaje
  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 014
  I. Zastupitelstvo města Pardubic



  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 341. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "DDM
  Beta - výměna oken" na běžné výdaje položky "MŠ Rosická - oprava
  střešního pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 341. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "DDM Beta - rekonstrukce střechy nad přízemní částí" na běžné výdaje
  položky "MŠ Rosická - oprava střešního pláště" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 341. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ
  Prodloužená - oprava střechy pavilonu D" na běžné výdaje položky "MŠ
  Rosická - oprava střešního pláště" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 341. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Velká údržba a investice školských zařízení" na běžné výdaje položky
  "MŠ Rosická - oprava střešního pláště" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 341. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Terminál B - likvidace autobazaru" na běžné výdaje položky "MŠ
  Rosická - oprava střešního pláště" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 341. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné
  výdaje položky "MŠ Rosická - oprava střešního pláště" (správce 711 -
  Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 017
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 344. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. z běžných výdajů položky "Mzdy
  zaměstnanců MmP vč. OON" na běžné výdaje položky "Výkon sociální
  práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 344. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 270,4 tis. z běžných výdajů položky
  "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců" na běžné výdaje položky
  "Výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o



  závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 018
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 345. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  37,0 tis. položka 41. "Souhrnný dotační vztah" a zároveň snížení
  výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu"
  (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 019
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 346. Zvýšení zvýšení příjmové části rozpočtu ve
  výši Kč 34 648,6 tis. položka 42. "Dotace - Lávka pro pěší a cyklisty
  přes Labe vedle Rosického mostu" a zároveň snížení příjmové části
  rozpočtu položka 42. "Dotace - Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe
  vedle Rosického mostu - transfer na MO VI - Svítkov" (správce 598 -
  Ekonomický odbor).
  Návrh usnesení č. 020
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 347. Zvýšení zvýšení příjmové části rozpočtu ve
  výši Kč 114,9 tis. položka 41. "Dotace - Výsadba stromů MO VI -
  Svítkov" a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 41. "Dotace
  - Výsadba strommů MO VI - Svítkov - transfer na MO VI - Svítkov"
  (správce 598 - Ekonomický odbor).
  Návrh usnesení č. 021
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 348. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 514,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ
  E. Košťála - úprava prostor pro potřeby ZŠ Montessori - vlastní
  zdroje" na kapitálové výdaje položky "MŠ Gebauerova - rekonstrukce
  fasády a střechy - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 022
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 349. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  470,0 tis. položka 41. "Dotace - mimořádné ohodnocení strážníků MP" a
  zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Mzdy
  zaměstnanců včetně OON" (správce 214 - Městská policie).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 349. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  2 872,0 tis. položka 41. "Dotace - Volby do PS Parlamentu ČR" a
  zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace -
  Volby do PS Parlamentu ČR" (správce 598 - Ekonomický odbor).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 27 - SCHVÁLENO                      
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          14. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace            



______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  informace o plnění Strategie integrované územní investice
  Hradecko-pardubické aglomerace uvedené v důvodové zprávě a dalších



  přílohách tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 28 - SCHVÁLENO                      
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15. Dodatek č. 3 Smlouvy o bezúplatném převodu (součinnost s Pardubickým krajem)
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39



Pro: 29 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 5 (13%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o bezúplatném převodu ze dne 22. 5. 2012
  mezi statutárním městem Pardubice a Pardubickým krajem ve znění, které
  je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek č. 3 Smlouvy o bezúplatném převodu ze dne 22. 5. 2012
  mezi statutárním městem Pardubice a Pardubickým krajem, dle bodu I.
  tohoto usnesení, ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  T: 15. 11. 2021
  Z: Martin Charvát, primátor
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 29 - SCHVÁLENO                      
                         21.10.2021 22:49:21                          
16. Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů 
vzešlých z usnesení ZmP
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            



  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Omluven        
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Omluven        
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001 - doporuč.
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze usnesení v
  řádcích č. 1 - 20, 22 - 52, 54 - 97.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 30 - NESCHVÁLENO                     
                         21.10.2021 22:49:47                          
16. Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů 
vzešlých z usnesení ZmP
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Proti          
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Proti          
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Proti          
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Proti          
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS             13  Proti          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          



  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Proti          
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Proti          
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Proti          
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Zdržel se      
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM            34  Proti          
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Omluven        
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Omluven        
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP             39  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 0 (0%)  Proti: 30 (77%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 002 - nedoporuč.
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze usnesení v
  řádcích č. 21 a 53.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 31 - SCHVÁLENO                      
                         21.10.2021 23:04:36                          
                 17. Zrušení usnesení č. Z/2198/2021                  
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            



  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Proti          
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Proti          
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Omluven        
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Omluven        
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 4 (10%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení č. Z/2198/2021 ze dne 29.4.2021, kterým Zastupitelstvo města
  Pardubic uložilo Radě města Pardubic zpracovat postup možného prodeje
  výše uvedeného akcionářského podílu (HC Dynamo Pardubice).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 32 - NESCHVÁLENO                     
                         21.10.2021 23:05:32                          
         18. Podněty na změnu Územního plánu města Pardubice          
______________________________________________________________________



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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 0 (0%)  Proti: 31 (79%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001 - nedoporuč.
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  pořízení změny platného Územního plánu města Pardubice na základě
  podnětů obsažených ve stanovisku úřadu územního plánování v příloze.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 33 - SCHVÁLENO                      
                         21.10.2021 23:08:33                          
      19. Revokace usnesení a poskytnutí dotací z oblasti sportu      
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 1



Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001 - 004
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Mění
  usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1945/2021 ze dne
  21.1.2021, jímž bylo schváleno poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu 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", přičemž tato změna spočívá ve
  snížení původně schválené výše dotace v částce 1.400.000 Kč na částku
  991.000 Kč, a to s ohledem na snížení části nákladů projektu
  "Regionální fotbalová akademie Pardubického kraje" v důsledku
  restriktivních opatření přijatých orgány veřejné moci k ochraně
  obyvatelstva a jako prevence nebezpečí  vzniku a rozšíření onemocnění
  SARS CoV-2.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
  individuální dotace z Programu podpory sportu č. D1734/00027/21 mezi
  statutárním městem Pardubice a subjektem Nadační fond regionální
  Fotbalové akademie Pardubického kraje, IČO: 05092302, sídlo: 17.
  listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, o změně výše dotace
  a s tím související změně čerpání dotace na upravené položky v
  rozpočtu týkající se projektu "Regionální Fotbalová akademie
  Pardubického kraje" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální
  dotace z Programu podpory sportu č. D1734/00027/21 mezi statutárním
  městem Pardubice a subjektem Nadační fond regionální Fotbalové
  akademie Pardubického kraje, IČO: 05092302, sídlo: 17. listopadu 258,
  Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, o změně výše dotace a s tím
  související změně čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu
  týkající se projektu "Regionální Fotbalová akademie Pardubického
  kraje" ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto usnesení.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová
  T: 30.11.2021
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální investiční dotace z Programu podpory sportu ve
  výši 409.000,- Kč subjektu Nadační fond regionální Fotbalové akademie
  Pardubického kraje, IČO: 05092302, sídlo: 17. listopadu 258, Zelené
  Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Technické vybavení
  pro hráče Regionální fotbalové akademie Pardubického kraje". Dotace
  nebude poskytnuta v režimu "de minimis".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční
  dotace z Programu podpory sportu ve výši 409.000,- Kč se subjektem
  Nadační fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje, IČO:
  05092302, sídlo: 17. listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02



  Pardubice, na realizaci projektu "Technické vybavení pro hráče
  Regionální fotbalové akademie Pardubického kraje" ve znění, které je
  přílohou tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální investiční
  dotace z Programu podpory sportu ve výši 409.000,- Kč se subjektem
  Nadační fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje, IČO:
  05092302, sídlo: 17. listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02
  Pardubice, na realizaci projektu "Technické vybavení pro hráče
  Regionální fotbalové akademie Pardubického kraje" ve znění přílohy
  schválené v bodu II. tohoto usnesení.
  Z: I. Liedermanová
  T: 30.11.2021
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Mění
  část usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/2190/2021 ze dne
  29.4.2021, a to řádku č. 13 přílohy č. 1 citovaného usnesení, jímž
  bylo schváleno poskytnutí dotace z Programu podpory sportu spolku OK
  Lokomotiva Pardubice, spolek, IČO: 26606747, sídlo: Palackého třída
  2547, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu
  "výkonnostní sport", přičemž tato změna spočívá ve snížení původně
  schválené výše dotace v částce 386.000 Kč na částku 309.000 Kč, a to s
  ohledem na snížení výše uznatelných nákladů na projektu "výkonnostní
  sport" v důsledku restriktivních opatření přijatých orgány veřejné
  moci k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí  vzniku a
  rozšíření onemocnění SARS CoV-2.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z
  Programu podpory sportu č. D1734/00257/21 mezi statutárním městem
  Pardubice a spolkem OK Lokomotiva Pardubice, spolek, IČO: 26606747,
  sídlo: Palackého třída 2547, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, o
  změně výše dotace týkající se projektu "výkonnostní sport" ve znění,
  které je přílohou tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek  č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z
  Programu podpory sportu č. D1734/00257/21 mezi statutárním městem
  Pardubice a spolkem OK Lokomotiva Pardubice, spolek, IČO: 26606747,
  sídlo: Palackého třída 2547, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, o
  změně výše dotace týkající se projektu "výkonnostní sport" ve znění
  přílohy schválené v bodu II. tohoto usnesení.
  Z: I. Liedermanová
  T: 30.11.2021
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální investiční dotace z Programu podpory sportu ve
  výši 77.000,- Kč spolku OK Lokomotiva Pardubice, spolek, IČO:
  26606747, sídlo: Palackého třída 2547, Zelené Předměstí, 530 02
  Pardubice, na realizaci projektu "Nákup zahradního traktoru". Dotace
  nebude poskytnuta v režimu "de minimis".



  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční
  dotace z Programu podpory sportu ve výši 77.000,- Kč se spolkem OK
  Lokomotiva Pardubice, spolek, IČO: 26606747, sídlo: Palackého třída
  2547, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Nákup
  zahradního traktoru" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální investiční
  dotace z Programu podpory sportu ve výši 77.000,- Kč se spolkem OK
  Lokomotiva Pardubice, spolek, IČO: 26606747, sídlo: Palackého třída
  2547, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Nákup
  zahradního traktoru" ve znění přílohy schválené v bodu II. tohoto
  usnesení.
  Z: I. Liedermanová
  T: 30.11.2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 34 - SCHVÁLENO                      
                         21.10.2021 23:10:10                          
 xx. Dodatek č. 4 smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            



  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Omluven        
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Omluven        
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 4 Smlouvy o veřejných službách v přepravě
  cestujících uzavřené dne 25.12.2015 mezi statutárním městem Pardubice
  jako objednatelem a Dopravním podnikem města Pardubic a.s., se sídlem
  Teplého 2141, Zelené Předměstí, 531 21 Pardubice, IČO: 63217066 (ve
  znění jejích dodatků), jako dopravcem, na základě něhož bude městem
  navýšena Dopravnímu podniku města Pardubic a.s. z důvodu propadu tržeb
  z jízdného v důsledku epidemie nemoci COVID -19 kompenzace za výkon
  veřejné služby v přepravě cestujících (provoz městské hromadné
  dopravy) za r. 2021 o částku 20 mil. Kč. Znění dodatku č. 4 tvoří
  přílohu tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
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                         21.10.2021 23:17:06                          
                          xx. Milostivé léto                          
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Nehlasoval     
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN/Pard.spol. 16  Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            



  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci spol. 19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Pro            
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Omluven        
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Omluven        
  Šťastný Karel                            Pardubáci spol. 14  Omluven        
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Nehlasoval     
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  záměr informovat občany města Pardubice o tzv. “milostivém létě”, tedy
  časově omezené nabídce (28. 10. 2021 – 28. 1. 2022) pro dlužníky, jak
  vyřešit exekuce vedené pro veřejnoprávní dluh, který byl schválen v
  rámci novely exekučního řádu.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     XXXV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 21.10.2021      
                       Předsedá: Charvát Martin                       
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                          xx. Milostivé léto                          
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Pro            
  Brendl František                         Pardubáci spol. 3   Pro            



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

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 5 (13%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  Radě města Pardubic
  1. bezodkladně zajistit, aby Magistrát města Pardubice informoval své
  zákazníky, resp. zákazníky svých příspěvkových organizací, potažmo
  dlužníky o možnostech využití tzv. milostivého léta v rámci novely
  zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský
  soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o
  soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně



  dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  2. bezodkladně požádat městské organizace a společnosti zřízené SMP o
  to, aby informovaly své zákazníky, potažmo dlužníky o možnostech tzv.
  milostivého léta v rámci novely zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění
  zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
  předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční
  činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
  předpisů, a některé další zákony
  3. informovat Zastupitelstvo města Pardubic o výsledku jednání.
  T: 18.11.2021 
  Z: Rada města Pardubic
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



Příloha návrhu usnesení č. 1 
Smlouva 

o poskytnutí dotace č. D1734/      /21 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

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

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 
 NOTATIO s.r.o.,    
 sídlo: Salavcova 175, Rosice, 533 51 Pardubice,  
 IČ: 3867137,  
 číslo bankovního účtu: 2100761404/2010,  
 zastoupen: Mgr. Šárkou Psotkovou, jednatelkou společnosti 
 (dále jen „příjemce“)  

 
 

 
II. Úvodní ustanovení 

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

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

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

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

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z programu podpory kultury pro rok 
2021 schválená Zastupitelstvem města Pardubice na jednání dne 17. 12. 2020 usnesením 
č. Z/1849/2020 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 17. 12. 2020 usnesením č. Z/1845/2020 
(Směrnice č. 6/2020 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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



 

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

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

2021 ve výši 80.000, - Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) na realizaci projektu „Zvuková izolace 
hudebního klubu Žlutý pes“ (dále jen „projekt“). 

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

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

3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 
4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz zejm. 

čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde k takové 
kumulaci s jinou veřejnou podporu ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení povolené 
míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de minimis, která by 
v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila maximální částku 
povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména Nařízením Komise 
/EU/č. 1407/2013). 

 
5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 

účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze či 
změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce 
vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2021. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne ….2021 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP …./2021, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 
v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

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

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



 

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 01. 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 31. 12. 2021. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 01. 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. 01. 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 (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 
stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

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

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

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

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku 
řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu 
za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 



 

4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 
porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

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

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

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

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

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 



 

této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

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

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

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

 
 
 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová      Mgr. Šárka Psotková      

 
 
 
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/       /2021 ze dne ……2021 
Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
 

 

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

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

Částka (Kč) Požadovaná dotace (Kč)

1 2 3
AKUSTICKÁ PĚNA PM-K - grafit 39 800 25 000
AKUSTICKÁ PĚNA KM - grafit 39 800 25 000
Montážní práce, přídatný materiál 36 000 30 000

Celkové výdaje na projekt/akci 115 600 80 000
Poznámka: Částka uvedená ve sloupci 3 nemůže být vyšší než částka uvedená ve sloupci 2

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

dotace MmP 80 000
vlastní zdroje, příjmy ze vstupného 35 600

Celkové příjmy z projektu/akce 115 600

Celkové příjmy a výdaje (shrnutí) Částka (Kč)
Příjmy 115 600
Výdaje 115 600
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

Zvuková izolace hudebního klubu Žlutý pes

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. 

2021



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č.  
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace:   

Rozvojový fond Pardubice, a.s., 
 sídlo: Třída Míru 90, 530 02 Pardubice,  
 IČ: 25291408, DIČ: CZ25291408 

číslo bankovního účtu: 8010-0208211683/0300 u ČSOB v Pardubicích, 
 zastoupen(á): Mgr. Ondřejem Šebkem, místopředsedou představenstva 
 (dále jen „příjemce“), 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

této smlouvy závazné Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 17. 12. 2020 usnesením č. Z/1845/2020 (Směrnice č. 06/2020) 
a Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu 
regenerace městských památkových rezervací a památkových zón (ze dne 7.12.2018 – obojí dále jen 
„Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice 
(www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně 
seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci ze státního rozpočtu ve výši 67 000,- Kč (slovy: 

šedesátsedmtisíckorunčeských) na realizaci projektu „obnova zdí a hradební zdi – oprava a úprava 
plotových dělících zdí a oprava hradebního zdiva a další související práce na nemovité kulturní 
památce, domě č.p. 58, Pernštýnské nám, na pozemku p.č.: St. 89, v k.ú. Pardubice, na území 
městské památkové rezervace Pardubice (rejstř. číslo ÚSKP 20317/6-1961), v rámci Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ (dále jen „projekt“). 



 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

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

 
3.  Celková struktura finančních prostředků na obnovu památky poskytnutých z jednotlivých zdrojů činí: 
      a) Ministerstvo kultury ČR   výše dotace      67 000,- 
      b) Statutární město Pardubice  výše dotace      14 000,-  
      c) Příjemce    spolufinancování ve výši   57. 743,- 
          Celkové náklady            138.743,- 
 
          Výše uvedené částky jsou bez DPH, vlastník kulturní památky hradí DPH nad rámec Programu. 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2021. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 15.3.2021 a 

vyúčtovat dotaci dle Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní 
finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových 
zón.    

e) vést přehled o čerpání dotace na projekt v rámci účetnictví správně, úplně, průkazně, 
srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů ve svém účetnictví 
odděleně, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 7. 1. 2022 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  

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

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

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

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

k) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice.  
 
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. 

 
 
 
 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2021. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

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

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

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

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

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

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. až po podání žádosti o poskytnutí 

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

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

3. 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. 

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

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku 
řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu 
za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

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

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

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

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

 
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 bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle ji k 
řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy poskytovatel bezodkladně 
informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro 
notifikaci o uveřejnění. 

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

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

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

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

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

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

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 201 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR). 



 

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

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

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

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

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

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

 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Ing. Martin Charvát Mgr. Ondřej Šebek  
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.            ze dne  
 
 

 



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č.  
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace:   

Římskokatolická farnost – arciděkanství Pardubice, 
 sídlo: Kostelní 92, 530 02 Pardubice,  
 IČ: 42939534, DIČ: CZ42939534 

číslo bankovního účtu: 1224496329/0800 u České spořitelny v Pardubicích, 
 zastoupen(á): panem Mgr. Antonínem Forbelským, arciděkanem a správcem 
 (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 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 17. 12. 2020 usnesením č. Z/1845/2020 (Směrnice č. 06/2020) 
a Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu 
regenerace městských památkových rezervací a památkových zón (ze dne 7.12.2018 – obojí dále jen 
„Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice 
(www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně 
seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci ze státního rozpočtu ve výši 282 000,- Kč 

(slovy: dvěstěosmdesátdvatisíckorunčeských) na realizaci projektu „IV. etapa obnovy vnějšího pláště 
– oprava větracích šachet a další související práce a restaurování 3 ks vitrážních oken na nemovité 
kulturní památce, kostelu Zvěstování Panny Marie v Pardubicích, na pozemku p.č.: St. 96, v k.ú. 
Pardubice, na území městské památkové rezervace Pardubice (rejstř. číslo ÚSKP 17524/6-1938), 



 

v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ (dále 
jen „projekt“). 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 
smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy.  

 
3.  Celková struktura finančních prostředků na obnovu památky poskytnutých z jednotlivých zdrojů činí: 
      a) Ministerstvo kultury ČR   výše dotace      282 000,- 
      b) Statutární město Pardubice  výše dotace        57 000,-  
      c) Příjemce    spolufinancování ve výši    225 366,- 
          Celkové náklady              564 366,- 
 
          Výše uvedené částky jsou bez DPH, vlastník kulturní památky hradí DPH nad rámec Programu. 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2021. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 23.3.2021 a 

vyúčtovat dotaci dle Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní 
finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových 
zón.    

e) vést přehled o čerpání dotace na projekt v rámci účetnictví správně, úplně, průkazně, 
srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů ve svém účetnictví 
odděleně, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 7. 1. 2022 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  

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

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

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

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

k) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice.  
 
 
 
 
 
 



 

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. 

 
 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2021. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

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

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

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

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

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

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. až po podání žádosti o poskytnutí 

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

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

3. 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. 

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

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku 
řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu 
za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

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

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

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

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

 
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 bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle ji k 
řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy poskytovatel bezodkladně 
informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro 
notifikaci o uveřejnění. 

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

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

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

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

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

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

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



 

dubna 201 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR). 

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

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

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

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

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

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

 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Ing. Martin Charvát Mgr. Antonín Forbelský  
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.             ze dne  
 

 



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č.  
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace:   
 Východočeské muzeum v Pardubicích, 
 sídlo: Zámek 2, 530 02 Pardubice,  
 IČ: 144 505 42, DIČ: CZ14450542 
 číslo bankovního účtu: 26534561/0100 u KB v Pardubicích, 
 zastoupen(á): Mgr. Tomášem Libánkem, 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“). 

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

této smlouvy závazné Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 17. 12. 2020 usnesením č. Z/1845/2020 (Směrnice č. 06/2020) 
a Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu 
regenerace městských památkových rezervací a památkových zón (ze dne 7.12.2018 – obojí dále jen 
„Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice 
(www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně 
seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci ze státního rozpočtu ve výši 1.096.000,- Kč 

(slovy: jedenmiliondevadesátšesttisíckorunčeských) na realizaci projektu „V. etapa obnovy hradební 
zdi – oprava a úprava plotových dělících zdí a oprava hradebního zdiva a další související práce na 
nemovité kulturní památce, Zámku s opevněním, na pozemku p.č.: St. 2; 2/1; 2/2; 3; 436; 437; 439; 
446; 2660 , v k.ú. Pardubice, na území městské památkové rezervace Pardubice (rejstř. číslo ÚSKP 



 

355), v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ 
(dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

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

 
3.  Celková struktura finančních prostředků na obnovu památky poskytnutých z jednotlivých zdrojů činí: 
      a) Ministerstvo kultury ČR   výše dotace     1 096 000,00,- 
      b) Statutární město Pardubice  výše dotace                       0,- 
      c) Příjemce    spolufinancování ve výši                         969,00,- 
          Celkové náklady                    1 096 969,00,- 
 
          Výše uvedené částky jsou bez DPH, vlastník kulturní památky hradí DPH nad rámec Programu. 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2021. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 24.3.2021 a 

vyúčtovat dotaci dle Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní 
finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových 
zón.    

e) vést přehled o čerpání dotace na projekt v rámci účetnictví správně, úplně, průkazně, 
srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů ve svém účetnictví 
odděleně, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 7. 1. 2022 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  

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

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

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

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

k) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice.  
 
 
 
 
 



 

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. 

 
 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2021. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

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

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

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

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

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

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. až po podání žádosti o poskytnutí 

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

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

3. 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. 

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

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku 
řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu 
za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

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

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

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

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

 
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 bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle ji k 
řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy poskytovatel bezodkladně 
informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro 
notifikaci o uveřejnění. 

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

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

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

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

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

 
 
 



 

6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 
zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 201 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR). 

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

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

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

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

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

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

 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Ing. Martin Charvát Mgr. Tomáš Libánek 
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.                    ze dne 
 
 



# EĄǌĞǀ�ƉƌŽũĞŬƚƵ OP SC sǉǌǀĂ�ŶŽƐŝƚĞůĞ�/d/ �ĂĚĂƚĞů ZŽǌƉŽēĞƚ�;<ēͿ ��s�;<ēͿ
WƎşƐƉĢǀĞŬ��h�

;<ēͿ�ǀĞ�sǇũĄĚƎĞŶş�
\s

ZŽǌŚŽĚŶƵƚş
\s�/d/�;нͿ�Ͳ�ĚĂƚƵŵ�

ũĞĚŶĄŶş�\s
Stav projektu

1
WƎĞƐƚƵƉŶş�ƚĞƌŵŝŶĄů�ǀĞƎĞũŶĠ�ĚŽƉƌĂǀǇ�ǀ�

WƎĞůŽƵēŝ
IROP 1.2 1.�WƎĞƐƚƵƉŶş�ƵǌůǇ�ǀ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐŝ DĢƐƚŽ�WƎĞůŽƵē 24 700 484 24 700 484 20 367 147 15.11.2016

WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�
strany MF-PCO

2
�ĂǀĞĚĞŶş�ƉĂƌĐŝĄůŶşĐŚ�ƚƌŽůĞũďƵƐƽ�ĚŽ�ƉƌŽǀŽǌƵ�
ŵĢƐƚƐŬĠ�ŚƌŽŵĂĚŶĠ�ĚŽƉƌĂǀǇ�ǀ�WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ

IROP 1.2
Ϯ͘��ŬŽůŽŐŝĐŬĄ�ǀĞƎĞũŶĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�;sŽǌŽǀǉ�

ƉĂƌŬ�ǀĞƎĞũŶĠ�ŚƌŽŵĂĚŶĠ�ĚŽƉƌĂǀǇͿ�
�ŽƉƌĂǀŶş�ƉŽĚŶŝŬ�ŵĢƐƚĂ�

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

�ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ƐƚĂǎĞŶĂ�ǌ�
ǀǉǌǀǇ��^

3
WŽƎşǌĞŶş�ϲ�ŬƵƐƽ�ƚƌŽůĞũďƵƐƽ�Ɛ�ƉŽŵŽĐŶǉŵ�
ďĂƚĞƌŝŽǀǉŵ�ƉŽŚŽŶĞŵ�ƉƌŽ�ƷēĞůǇ�ǀĞƎĞũŶĠ�

ĚŽƉƌĂǀǇ�ǀ�,ƌĂĚĐŝ�<ƌĄůŽǀĠ
IROP 1.2

Ϯ͘��ŬŽůŽŐŝĐŬĄ�ǀĞƎĞũŶĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�;sŽǌŽǀǉ�
ƉĂƌŬ�ǀĞƎĞũŶĠ�ŚƌŽŵĂĚŶĠ�ĚŽƉƌĂǀǇͿ�

�ŽƉƌĂǀŶş�ƉŽĚŶŝŬ�ŵĢƐƚĂ�
,ƌĂĚĐĞ�<ƌĄůŽǀĠ͕�Ă͘Ɛ͘

75 000 000 72 000 000 61 200 000 15.11.2016
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

4
�ǀǉƓĞŶş�ŽĐŚƌĂŶǇ�ĨŽŶĚƵ�Ă�ŬŽŵƉůĞǆŶş�ƎĞƓĞŶş�

ƵŬůĄĚĄŶş�Ă�ǌĄůŽŚŽǀĄŶş�ĚŝŐŝƚĄůŶşĐŚ�
ĚŽŬƵŵĞŶƚƽ�ǀ�^s<�,<

IROP 3.1
ϯ͘�WĂŵĢƛŽǀĠ�ŝŶƐƚŝƚƵĐĞ��Ă�ŬƵůƚƵƌŶş�ƉĂŵĄƚŬǇ�

(Knihovny)
<ƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬǉ�ŬƌĂũ 15 000 000 15 000 000 12 750 000 15.11.2016

WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�
strany MF-PCO

5
�ĞƉŽǌŝƚĄƎ�ƉƌŽ�sǉĐŚŽĚŽēĞƐŬĠ�ŵƵǌĞƵŵ�

ǀ�WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ
IROP 3.1

ϰ͘�WĂŵĢƛŽǀĠ�ŝŶƐƚŝƚƵĐĞ�Ă�ŬƵůƚƵƌŶş�ƉĂŵĄƚŬǇ�
(Muzea)

WĂƌĚƵďŝĐŬǉ�ŬƌĂũ 94 357 220 94 117 640 79 999 994 18.01.2017
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

6
WƌŽĚůŽƵǎĞŶş�ƚƌŽůĞũďƵƐŽǀĠ�ƚƌĂƚŝ�ŶĂ�ŽďƌĂƚŝƓƚĢ�

�ĄŵĞēĞŬ
OPD 1.4

ϱ͘��ŬŽůŽŐŝĐŬĄ�ǀĞƎĞũŶĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�
;/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǀĞƎĞũŶĠ�ŚƌŽŵĂĚŶĠ�

dopravy)

�ŽƉƌĂǀŶş�ƉŽĚŶŝŬ�ŵĢƐƚĂ�
Pardubic a.s.

24 033 284 19 862 218 16 882 885 18.01.2017
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

7
WƌŽĚůŽƵǎĞŶş�ƚƌŽůĞũďƵƐŽǀĠ�ƚƌĂƚŝ�ǀ�dƌŶŽǀĠ�Ă�

Ohrazenici
OPD 1.4

ϱ͘��ŬŽůŽŐŝĐŬĄ�ǀĞƎĞũŶĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�
;/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǀĞƎĞũŶĠ�ŚƌŽŵĂĚŶĠ�

dopravy)

�ŽƉƌĂǀŶş�ƉŽĚŶŝŬ�ŵĢƐƚĂ�
Pardubic a.s.

48 755 081 40 293 456 34 249 437 18.01.2017
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

8
DƵůƚŝŵŽĚĄůŶş�ƵǌĞů�ǀĞƎĞũŶĠ�ĚŽƉƌĂǀǇ�ǀ�
WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ�Ͳ�ƚƌĂŬēŶş�ƚƌŽůĞũŽǀĠ�ǀĞĚĞŶş�

ƚƌŽůĞũďƵƐŽǀĠ�ĚƌĄŚǇ
IROP 1.2

ϱ͘��ŬŽůŽŐŝĐŬĄ�ǀĞƎĞũŶĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�
;/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǀĞƎĞũŶĠ�ŚƌŽŵĂĚŶĠ�

dopravy)

�ŽƉƌĂǀŶş�ƉŽĚŶŝŬ�ŵĢƐƚĂ�
Pardubic a.s.

19 741 046 16 314 914 13 867 677 18.01.2017 �ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ƵŬŽŶēĞŶĂ�\K

9
DŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�ŽĚďĂǀŽǀĂĐşŚŽ�ƐǇƐƚĠŵƵ�

ĐĞƐƚƵũşĐşĐŚ�ǀ�ŵĢƐƚƐŬĠ�ŚƌŽŵĂĚŶĠ�ĚŽƉƌĂǀĢ�ǀ�
WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ

IROP 1.2 ϲ͘��ŽƉƌĂǀŶş�ƚĞůĞŵĂƚŝŬĂ
�ŽƉƌĂǀŶş�ƉŽĚŶŝŬ�ŵĢƐƚĂ�

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

WƌŽũĞŬƚŽǀǉ�ǌĄŵĢƌ�ƐƚĂǎĞŶ�ǌ�ǀǉǌǀǇ�
nositele

10
EŽǀǉ�ŽĚďĂǀŽǀĂĐş�ƐǇƐƚĠŵ�ŵĢƐƚƐŬĠ�ŚƌŽŵĂĚŶĠ�

ĚŽƉƌĂǀǇ�ǀ�,ƌĂĚĐŝ�<ƌĄůŽǀĠ�ŶĂ�ƉƌŝŶĐŝƉƵ�
ďĞǌŬŽŶƚĂŬƚŶşĐŚ�ēŝƉŽǀǉĐŚ�ŬĂƌĞƚ

IROP 1.2 ϲ͘��ŽƉƌĂǀŶş�ƚĞůĞŵĂƚŝŬĂ
�ŽƉƌĂǀŶş�ƉŽĚŶŝŬ�ŵĢƐƚĂ�
,ƌĂĚĐĞ�<ƌĄůŽǀĠ͕�Ă͘Ɛ͘

42 713 000 35 300 000 30 005 000 15.03.2017
WƌŽũĞŬƚŽǀǉ�ǌĄŵĢƌ�ƐƚĂǎĞŶ�ǌ�ǀǉǌǀǇ�

nositele

11 EĄƐƚĂǀďĂ�ĚşůĞŶ�^Wa�,ƌĂĚĞĐ�<ƌĄůŽǀĠ IROP 2.4
ϳ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ƐƚƎĞĚŶşĐŚ�Ă�ǀǇƓƓşĐŚ�

ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƓŬŽů�ʹ�ŬƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬĄ�ēĄƐƚ�
aglomerace

<ƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬǉ�ŬƌĂũ 51 299 541 51 299 541 43 604 610 15.03.2017
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

12
^ƚƎĞĚŶş�ƓŬŽůĂ�ƚĞĐŚŶŝĐŬĄ�Ă�ƎĞŵĞƐůŶĄ�ʹ�

�ĞŶƚƌƵŵ�ŽĚďŽƌŶĠŚŽ�ǀǌĚĢůĄǀĄŶş��ŚůƵŵĞĐ�Ŷ͘�
Cidlinou

IROP 2.4
ϳ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ƐƚƎĞĚŶşĐŚ�Ă�ǀǇƓƓşĐŚ�

ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƓŬŽů�ʹ�ŬƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬĄ�ēĄƐƚ�
aglomerace

<ƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬǉ�ŬƌĂũ 24 012 710 24 012 710 20 410 804 15.03.2017
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

13
ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ůĂďŽƌĂƚŽƎş�ĨǇǌŝŬǇ͕�ĐŚĞŵŝĞ�Ă�

ďŝŽůŽŐŝĞ�sK^��Ă�^�a�,<
IROP 2.4

ϳ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ƐƚƎĞĚŶşĐŚ�Ă�ǀǇƓƓşĐŚ�
ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƓŬŽů�ʹ�ŬƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬĄ�ēĄƐƚ�

aglomerace
<ƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬǉ�ŬƌĂũ 11 785 647 11 785 647 10 017 800 15.03.2017

WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�
strany MF-PCO

14
ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ĚşůĞŶ�ƉƌŽ�ƎĞŵĞƐůŶĠ�ŽďŽƌǇ�Ă�

ƉŽƎşǌĞŶş�ǀǇďĂǀĞŶş�ƉƌŽ�ĚŝĞƐĞů�ŵŽƚŽƌǇ�ʹ�^Ka�Ă�
^Kh�sŽĐĞůŽǀĂ�,ƌĂĚĞĐ�<ƌĄůŽǀĠ

IROP 2.4
ϳ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ƐƚƎĞĚŶşĐŚ�Ă�ǀǇƓƓşĐŚ�

ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƓŬŽů�ʹ�ŬƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬĄ�ēĄƐƚ�
aglomerace

<ƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬǉ�ŬƌĂũ 18 411 083 18 411 083 15 649 421 15.03.2017
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

15
^Wa��ŚƌƵĚŝŵ�ʹ�ƐƚƌŽũŶş�ǀǇďĂǀĞŶş�ƓŬŽůŶşĐŚ�

ĚşůĞŶ
IROP 2.4

ϴ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ƐƚƎĞĚŶşĐŚ�Ă�ǀǇƓƓşĐŚ�
ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƓŬŽů�ʹ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ēĄƐƚ�

aglomerace
WĂƌĚƵďŝĐŬǉ�ŬƌĂũ 19 700 000 19 700 000 16 745 000 15.03.2017

WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�
strany MF-PCO

16
'ǇŵŶĄǌŝƵŵ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�DŽǌĂƌƚŽǀĂ�ʹ�
ŝŶƚĞƌĂŬƚŝǀŶş�ƵēĞďŶǇ�ŵĂƚĞŵĂƚŝŬǇ

IROP 2.4
ϴ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ƐƚƎĞĚŶşĐŚ�Ă�ǀǇƓƓşĐŚ�
ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƓŬŽů�ʹ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ēĄƐƚ�

aglomerace
WĂƌĚƵďŝĐŬǉ�ŬƌĂũ 8 900 000 8 900 000 7 565 000 15.03.2017

WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�
strany MF-PCO

17
KďĐŚŽĚŶş�ĂŬĂĚĞŵŝĞ��ŚƌƵĚŝŵ�ʹ�

ƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ƵēĞďĞŶ�/d�Ă�ƉƎşƌŽĚŽǀĢĚŶǉĐŚ�
ƉƎĞĚŵĢƚƽ

IROP 2.4
ϴ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ƐƚƎĞĚŶşĐŚ�Ă�ǀǇƓƓşĐŚ�
ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƓŬŽů�ʹ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ēĄƐƚ�

aglomerace
WĂƌĚƵďŝĐŬǉ�ŬƌĂũ 8 700 000 8 700 000 7 395 000 15.03.2017

WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�
strany MF-PCO

18
^Wa��Ă�sKa�WĂƌĚƵďŝĐĞ�ʹ�ǀǇďĂǀĞŶş�ƵēĞďĞŶ�

ƉƌŽ�ǀǉƵŬƵ�ŵŽĚĞƌŶşĐŚ�ƉƌƽŵǇƐůŽǀǉĐŚ�
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝş

IROP 2.4
ϴ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ƐƚƎĞĚŶşĐŚ�Ă�ǀǇƓƓşĐŚ�
ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƓŬŽů�ʹ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ēĄƐƚ�

aglomerace
WĂƌĚƵďŝĐŬǉ�ŬƌĂũ 15 000 000 15 000 000 12 750 000 15.03.2017

WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�
strany MF-PCO

19
^Wa�ƐƚĂǀĞďŶş�WĂƌĚƵďŝĐĞ�ʹ�ŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�Ă�

ǀǇďĂǀĞŶş�ƚƌƵŚůĄƎƐŬǉĐŚ�ĚşůĞŶ�
IROP 2.4

ϴ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ƐƚƎĞĚŶşĐŚ�Ă�ǀǇƓƓşĐŚ�
ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƓŬŽů�ʹ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ēĄƐƚ�

aglomerace
WĂƌĚƵďŝĐŬǉ�ŬƌĂũ 14 800 000 14 800 000 12 580 000 15.03.2017

WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�
strany MF-PCO

20
'ǇŵŶĄǌŝƵŵ�,ŽůŝĐĞ�ʹ�ƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�
ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƵēĞďĞŶ�Ă�ůĂďŽƌĂƚŽƎş

IROP 2.4
ϴ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ƐƚƎĞĚŶşĐŚ�Ă�ǀǇƓƓşĐŚ�
ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƓŬŽů�ʹ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ēĄƐƚ�

aglomerace
WĂƌĚƵďŝĐŬǉ�ŬƌĂũ 7 000 000 7 000 000 5 950 000 15.03.2017

WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�
strany MF-PCO

21
^a�ĂƵƚŽŵŽďŝůŶş�,ŽůŝĐĞ�ʹ�ŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�ĚşůĞŶ�

ŽĚďŽƌŶĠŚŽ�ǀǉĐǀŝŬƵ�Ă�ƉƌĂǆĞ
IROP 2.4

ϴ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ƐƚƎĞĚŶşĐŚ�Ă�ǀǇƓƓşĐŚ�
ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƓŬŽů�ʹ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ēĄƐƚ�

aglomerace
WĂƌĚƵďŝĐŬǉ�ŬƌĂũ 24 182 300 24 182 300 20 554 955 15.03.2017

WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�
strany MF-PCO

22
^Ka�Ă�^Kh�ŽďĐŚŽĚƵ�Ă�ƐůƵǎĞď��ŚƌƵĚŝŵ�ʹ�
ǀǇďƵĚŽǀĄŶş�ĚşůĞŶ�ŽĚďŽƌŶĠŚŽ�ǀǉĐǀŝŬƵ

IROP 2.4
ϴ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ƐƚƎĞĚŶşĐŚ�Ă�ǀǇƓƓşĐŚ�
ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƓŬŽů�ʹ�ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ēĄƐƚ�

aglomerace
WĂƌĚƵďŝĐŬǉ�ŬƌĂũ 7 600 000 7 600 000 6 460 000 15.03.2017

WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�
strany MF-PCO

23 WƎşŚƌĄĚĞŬ�WĂƌĚƵďŝĐĞ IROP 3.1
ϵ͘�WĂŵĢƛŽǀĠ�ŝŶƐƚŝƚƵĐĞ�Ă�ŬƵůƚƵƌŶş�ƉĂŵĄƚŬǇ�

ʹ�WĂŵĄƚŬǇ�
WĂƌĚƵďŝĐŬǉ�ŬƌĂũ 54 662 675 52 282 000 44 439 700 15.03.2017

WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�
strany MF-PCO

24

�ƎşǌĞŶş�ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƵēĞďĞŶ�Ă�ůĂďŽƌĂƚŽƎş�ƉƌŽ�
ǀǉƵŬƵ�ƉŽůǇƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ�ƉƎĞĚŵĢƚƽ�ƉƎŝ�

�ŝƐŬƵƉƐŬĠŵ�ŐǇŵŶĄǌŝƵ��ŽŚƵƐůĂǀĂ��ĂůďşŶĂ�Ă�
�ĄŬůĂĚŶş�Ă�ŵĂƚĞƎƐŬĠ�ƓŬŽůĞ�:ĂŶĂ�WĂǀůĂ�//͘�

ǀ�,ƌĂĚĐŝ�<ƌĄůŽǀĠ

IROP 2.4
ϳ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ƐƚƎĞĚŶşĐŚ�Ă�ǀǇƓƓşĐŚ�

ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƓŬŽů�ʹ�<,<�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ
�ŝƐŬƵƉƐƚǀş�

ŬƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬĠ
59 869 000 59 869 000 50 888 650 08.06.2017

WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�
ƐƚƌĂŶǇ�\K

25
<ƵŶĢƚŝĐŬĄ�ŚŽƌĂ��ƵƓĂŶĂ�:ƵƌŬŽǀŝēĞ�ʹ�ďĄƐŶşŬĂ�

ĚƎĞǀĂ
IROP 3.1

ϵ͘�WĂŵĢƛŽǀĠ�ŝŶƐƚŝƚƵĐĞ�Ă�ŬƵůƚƵƌŶş�ƉĂŵĄƚŬǇ�
ʹ�WĂŵĄƚŬǇ�

EĄƌŽĚŶş�ƉĂŵĄƚŬŽǀǉ�ƷƐƚĂǀ 76 462 000 71 886 890 61 103 857 08.06.2017
WƌŽũĞŬƚ�ǀ�ƉůŶĠ�;ĨǇǌŝĐŬĠ�ŝ�ĨŝŶĂŶēŶşͿ�

realizaci

26 ^ƚĂƌĄ�ǀŽũĞŶƐŬĄ�ƉůŽǀĄƌŶĂ�;sŝŶŝĐĞ�ϮϱͿ� IROP 1.2 ϭϬ͘�EĞŵŽƚŽƌŽǀĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�Ͳ�ĐǇŬůŽĚŽƉƌĂǀĂ
^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�

Pardubice
14 668 718 9 279 894 7 887 910 08.06.2017

WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�
strany MF-PCO

27
DŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�ďƵĚŽǀǇ�ǌĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůǇ�ǀ�

>ŝďēĂŶĞĐŚ�ƉƌŽ�ǀǉƵŬƵ�ŬůşēŽǀǉĐŚ�ŬŽŵƉĞƚĞŶĐş
IROP 2.4

ϭϭ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽů�ʹ�
ŬƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

�ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĂ�Ă�ŵĂƚĞƎƐŬĄ�
ƓŬŽůĂ�>ŝďēĂŶǇ

4 000 000 4 000 000 3 400 000 08.06.2017
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

28 IT4Bio OPVVV 1.2 ϭϯ͘�WƎĞĚĂƉůŝŬĂēŶş�ǀǉǌŬƵŵ
Univerzita Hradec 

<ƌĄůŽǀĠ
44 000 000 44 000 000 37 400 000 08.06.2017 �ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ƵŬŽŶēĞŶĂ�\K

29
PERSONMED - Centrum rozvoje 

ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌŽǀĂŶĠ�ŵĞĚŝĐşŶǇ�Ƶ�ǀĢŬĞŵ�
ƉŽĚŵşŶĢŶǉĐŚ�ŽŶĞŵŽĐŶĢŶş

OPVVV 1.2 ϭϯ͘�WƎĞĚĂƉůŝŬĂēŶş�ǀǉǌŬƵŵ
&ĂŬƵůƚŶş�ŶĞŵŽĐŶŝĐĞ�
,ƌĂĚĞĐ�<ƌĄůŽǀĠ

39 422 353 39 422 353 33 509 000 08.06.2017
WƌŽũĞŬƚ�ǀ�ƉůŶĠ�;ĨǇǌŝĐŬĠ�ŝ�ĨŝŶĂŶēŶşͿ�

realizaci

30
>ĠēŝǀĂ�Ă�ŵĞĚŝĐşŶƐŬĠ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ�Ͳ�ƉƎĞŶŽƐ�

ƉŽǌŶĂƚŬƽ�ǀĞ�ǀǉǌŬƵŵƵ�Ă�ǀǉǀŽũŝ�ĚŽ�
ƉƎĞĚĂƉůŝŬĂēŶş�ƐĨĠƌǇ�;�Zh'd��,Ϳ

OPVVV 1.2 ϭϯ͘�WƎĞĚĂƉůŝŬĂēŶş�ǀǉǌŬƵŵ Univerzita Karlova 72 229 412 72 229 412 61 395 000 08.06.2017 �ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ƵŬŽŶēĞŶĂ�\K

WƎĞŚůĞĚ�ƉƌŽũĞŬƚŽǀǉĐŚ�ǌĄŵĢƌƽ�Ɛ�sǇũĄĚƎĞŶşŵ�\s�/d/�,<ͲW��Ŭ�ϭ͘�ϭϬ͘�ϮϬϮϭ



31
^ĞŶǌŽƌǇ�Ɛ�ǀǇƐŽŬŽƵ�ĐŝƚůŝǀŽƐƚş�Ă�ŵĂƚĞƌŝĄůǇ�Ɛ�
ŶşǌŬŽƵ�ŚƵƐƚŽƚŽƵ�ŶĂ�ďĄǌŝ�ƉŽůǇŵĞƌŶşĐŚ�

ŶĂŶŽŬŽŵƉŽǌŝƚƽ�ʹ�E�EKD�d
OPVVV 1.2 ϭϯ͘�WƎĞĚĂƉůŝŬĂēŶş�ǀǉǌŬƵŵ Univerzita Pardubice 70 539 116 70 539 116 59 958 249 08.06.2017

WƌŽũĞŬƚ�ǀ�ƉůŶĠ�;ĨǇǌŝĐŬĠ�ŝ�ĨŝŶĂŶēŶşͿ�
realizaci

32
WŽƐŝůŽǀĄŶş�ŵĞǌŝŽďŽƌŽǀĠ�ƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ�ǀĞ�

ǀǉǌŬƵŵƵ�ŶĂŶŽŵĂƚĞƌŝĄůƽ�Ă�ƉƎŝ�ƐƚƵĚŝƵ�ũĞũŝĐŚ�
ƷēŝŶŬƽ�ŶĂ�ǎŝǀĠ�ŽƌŐĂŶŝƐŵǇ�ʹ�E�EK�/K

OPVVV 1.2 ϭϯ͘�WƎĞĚĂƉůŝŬĂēŶş�ǀǉǌŬƵŵ Univerzita Pardubice 122 000 000 122 000 000 103 700 000 08.06.2017
WƌŽũĞŬƚ�ǀ�ƉůŶĠ�;ĨǇǌŝĐŬĠ�ŝ�ĨŝŶĂŶēŶşͿ�

realizaci

33
�a��ŚůƵŵĞĐ�ŶĂĚ��ŝĚůŝŶŽƵ�ʹ�ƉŽůǇƚĞĐŚŶŝĐŬĠ�

ǀǌĚĢůĄǀĄŶş�Ă�ďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀǉ�ƉƎşƐƚƵƉ�
IROP 2.4

ϭϭ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽů�ʹ�
ŬƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

�a��ŚůƵŵĞĐ�ŶĂĚ��ŝĚůŝŶŽƵ 7 905 524 6 000 000 5 100 000 12.10.2017
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

34
�a�sƓĞƐƚĂƌǇ�ʹ�ŶĄƐƚĂǀďĂ�Ă�ƉƎşƐƚĂǀďĂ�ďƵĚŽǀǇ�

Ϯ͘�ƐƚƵƉŶĢ�ēƉ͘�ϱϳ�
IROP 2.4

ϭϭ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽů�ʹ�
ŬƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

KďĞĐ�sƓĞƐƚĂƌǇ 8 985 043 6 000 000 5 100 000 12.10.2017
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

35 �ǇŬůŽƐƚĞǌŬĂ�^ǀşƚŬŽǀ�ʹ�^ƌŶŽũĞĚǇ IROP 1.2
ϭϴ͘�EĞŵŽƚŽƌŽǀĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�ʹ�ĐǇŬůŽĚŽƉƌĂǀĂ�

II
ƐƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�

Pardubice
7 336 844 7 336 844 6 236 318 12.10.2017

WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�
strany MF-PCO

36
�ǇŬůŽƐƚĞǌŬĂ�,ƌĂĚĞĐ�<ƌĄůŽǀĠ�ʹ�WĂƌĚƵďŝĐĞ͗�
^ƚĞǌŬĂ�DĞĐŚƵ�Ă�WĞƌŶşŬƵ�;,ƌĂĚĞĐ�<ƌĄůŽǀĠ�ʹ�

sǇƐŽŬĄ�ŶĂĚ�>ĂďĞŵͿ
IROP 1.2

ϭϴ͘�EĞŵŽƚŽƌŽǀĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�ʹ�ĐǇŬůŽĚŽƉƌĂǀĂ�
II

^ǀĂǌĞŬ�ŽďĐş�,ƌĂĚƵďŝĐŬĄ�
ůĂďƐŬĄ

40 000 000 40 000 000 34 000 000 12.10.2017
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

37
sǇďƵĚŽǀĄŶş�ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƵēĞďĞŶ�Ă�ǌĂũŝƓƚĢŶş�
ǀŶŝƚƎŶş�ŬŽŶĞŬƚŝǀŝƚǇ�ǀ�ďƵĚŽǀĄĐŚ��a�,ŽůŝĐĞ͕�

Holubova 47 
IROP 2.4

ϭϵ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�ʹ�
ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

DĢƐƚŽ�,ŽůŝĐĞ� 5 397 683 4 464 366 3 794 711 12.10.2017
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

38

DŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�ƉŽēşƚĂēŽǀǉĐŚ�ƵēĞďĞŶ��a�h�
^ƚĂĚŝŽŶƵ�Ă�ƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�Ă�ǀǇďĂǀĞŶş�

ĐŚĞŵŝĐŬĠ�ůĂďŽƌĂƚŽƎĞ��a��ƌ͘�:͘�DĂůşŬĂ�ǀēĞƚŶĢ�
ǌĂũŝƓƚĢŶş�ďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀŽƐƚŝ

IROP 2.4
ϭϵ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�ʹ�

ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ
DĢƐƚŽ��ŚƌƵĚŝŵ 4 312 745 4 304 631 3 658 937 12.10.2017

WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�
strany MF-PCO

39 ZĞǀŝƚĂůŝǌĂĐĞ�ďƵĚŽǀǇ�DƵǌĞĂ�ǀǉĐŚŽĚŶşĐŚ��ĞĐŚ� IROP 3.1
ϮϬ͘�WĂŵĢƛŽǀĠ�ŝŶƐƚŝƚƵĐĞ�Ă�ƉĂŵĄƚŬǇ�ʹ�

WĂŵĄƚŬǇ�//
^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�

<ƌĄůŽǀĠ
90 000 000 90 000 000 76 500 000 12.10.2017

WƌŽũĞŬƚ�ǀ�ƉůŶĠ�;ĨǇǌŝĐŬĠ�ŝ�ĨŝŶĂŶēŶşͿ�
realizaci

40
WŽŬƌŽēŝůĠ�ŵĂƚĞƌŝĄůǇ�ƉƌŽ�ĂƉůŝŬĂĐĞ�ǀ�

ŬŽƐŵŝĐŬĠŵ�ƉƌƽŵǇƐůƵ�/
OPPIK 1.1

ϭϰ͘�WK�E/<Ks|�s|�<hD͕�s|sK:���
INOVACE - APLIKACE

TOSEDA 48 400 000 40 000 000 28 000 000 12.10.2017
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

ƐƚƌĂŶǇ�\K

41
WŽŬƌŽēŝůĠ�ŵĂƚĞƌŝĄůǇ�ƉƌŽ�ĂƉůŝŬĂĐĞ�ǀ�

ŬŽƐŵŝĐŬĠŵ�ƉƌƽŵǇƐůƵ�//
OPPIK 1.1

ϭϲ͘�WK�E/<Ks|�s|�<hD͕�s|sK:���
/EKs����ʹ�WKd�E�/�>

TOSEDA 14 520 000 12 000 000 6 000 000 12.10.2017
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

42

^ƉŽůƵƉƌĄĐĞ�hŶŝǀĞƌǌŝƚǇ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�Ă�ĂƉůŝŬĂēŶş�
ƐĨĠƌǇ�ǀ�ĂƉůŝŬĂēŶĢ�ŽƌŝĞŶƚŽǀĂŶĠŵ�ǀǉǌŬƵŵƵ�

ůŽŬĂēŶşĐŚ͕�ĚĞƚĞŬēŶşĐŚ�Ă�ƐŝŵƵůĂēŶşĐŚ�ƐǇƐƚĠŵƽ�
ƉƌŽ�ĚŽƉƌĂǀŶş�Ă�ƉƎĞƉƌĂǀŶş�ƉƌŽĐĞƐǇ�ʹ�

POSITRANS

OPVVV 1.2
ϭϳ͘�ĚůŽƵŚŽĚŽďĄ�ŵĞǌŝƐĞŬƚŽƌŽǀĄ�

ƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ
Univerzita Pardubice 70 588 235 70 588 235 60 000 000 12.10.2017

WƌŽũĞŬƚ�ǀ�ƉůŶĠ�;ĨǇǌŝĐŬĠ�ŝ�ĨŝŶĂŶēŶşͿ�
realizaci

43 sǉǌŬƵŵŶĠ�Ă�ǀǉǀŽũŽǀĠ�ĐĞŶƚƌƵŵ�ŽďĂůƽ OPPIK 1.1
ϭϲ͘�WK�E/<Ks|�s|�<hD͕�s|sK:���

/EKs����ʹ�WKd�E�/�>
TART s.r.o. 16 535 000 13 500 000 6 750 000 17.01.2018

�ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ŶĞƉƎĞĚůŽǎĞŶĂ�
ǀ�ƚĞƌŵşŶƵ�ĚŽ�ǀǉǌǀǇ�\K

44
�ǇŬůŽƚƌĂƐĂ�ƉŽĚĠů�ƵůŝĐĞ�WƌĂǎƐŬĠ�Ă�ŵşƐƚŽ�ƉƌŽ�

ƉƎĞĐŚĄǌĞŶş�ŶĂ�ƵůŝĐŝ�WƌĂǎƐŬĠ
IROP 1.2

ϭϴ͘�EĞŵŽƚŽƌŽǀĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�ʹ�ĐǇŬůŽĚŽƉƌĂǀĂ�
II

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�
Pardubice

3 113 880 2 445 753 2 078 890 17.01.2018
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

45
DŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƵēĞďĞŶ��a�>ĄǌŶĢ�

�ŽŚĚĂŶĞē�Ͳ�/͘�ĞƚĂƉĂ
IROP 2.4

ϭϵ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�ʹ�
ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

DĢƐƚŽ�>ĄǌŶĢ��ŽŚĚĂŶĞē 7 290 474 6 000 000 5 100 000 17.01.2018
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

46 KĚďŽƌŶĠ�ƵēĞďŶǇ�Ă�ŬŽŶĞŬƚŝǀŝƚĂ��a��ĂƓŝĐĞ� IROP 2.4
ϭϵ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�ʹ�

ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ
DĢƐƚŽ��ĂƓŝĐĞ 6 000 000 6 000 000 5 100 000 17.01.2018

WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�
strany MF-PCO

47 <ĂŵĞƌŽǀǉ�ƐǇƐƚĠŵ�WĂƌĚƵďŝĐĞ OPD 2.3 ϮϮ͘��ŽƉƌĂǀŶş�ƚĞůĞŵĂƚŝŬĂ�;\şǌĞŶş�ĚŽƉƌĂǀǇͿ
^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�

Pardubice
16 281 168 12 179 623 10 352 680 17.01.2018 WƌŽũĞŬƚ�ĨǇǌŝĐŬǇ�ƵŬŽŶēĞŶ

48 >ĂďŽƌĂƚŽƎ�ǀŝƌƚƵĄůŶş�Ă�ƌŽǌƓşƎĞŶĠ�ƌĞĂůŝƚǇ�d��,< OPPIK 1.2
Ϯϯ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�Ă�ƐůƵǎďǇ�ƉƌŽ�ƌŽǌǀŽũ�

ƉŽĚŶŝŬƽ�ʹ�^ůƵǎďǇ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ͕�ĂŬƚŝǀŝƚĂ�
B, C, D

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�
<ƌĄůŽǀĠ

5 000 000 5 000 000 2 500 000 17.01.2018
WƌŽũĞŬƚŽǀǉ�ǌĄŵĢƌ�ƐƚĂǎĞŶ�ǌ�ǀǉǌǀǇ�

nositele

49
ZĞǀŝƚĂůŝǌĂĐĞ�ďǉǀĂůĠŚŽ�ǌĞŵĢĚĢůƐŬĠŚŽ�

ŽďũĞŬƚƵ�ǀ�ĂƌĞĄůƵ�ǌĞŵĢĚĢůƐŬĠŚŽ�ĚƌƵǎƐƚǀĂ
OPPIK 2.3

Ϯϱ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�Ă�ƐůƵǎďǇ�ƉƌŽ�ƌŽǌǀŽũ�
ƉŽĚŶŝŬƽ�ʹ�EĞŵŽǀŝƚŽƐƚŝ

UNION COSMETIC s.r.o. 64 226 739 53 079 950 18 577 982 17.01.2018
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

ƐƚƌĂŶǇ�\K

50
sǇďƵĚŽǀĄŶş�ƓŬŽůşĐşŚŽ�ƐƚƎĞĚŝƐŬĂ�ǀĞ�

ƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ�DKEd^�Ɛ͘ƌ͘Ž͘
OPPIK 2.4

Ϯϰ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�Ă�ƐůƵǎďǇ�ƉƌŽ�ƌŽǌǀŽũ�
ƉŽĚŶŝŬƽ�ʹ�aŬŽůşĐş�ƐƚƎĞĚŝƐŬĂ

MONTS s.r.o. 11 833 800 9 780 000 4 890 000 21.03.2018
�ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ƐƚĂǎĞŶĂ�ǌ�

ǀǉǌǀǇ�\K

51
Rekonstrukce haly firmy Plastpartner spol. s. 

ƌ͘�Ž͕͘�ZǇďŝƚǀş�
OPPIK 2.3

Ϯϱ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�Ă�ƐůƵǎďǇ�ƉƌŽ�ƌŽǌǀŽũ�
ƉŽĚŶŝŬƽ�ʹ�EĞŵŽǀŝƚŽƐƚŝ

Plastpartner spol. s. r. o. 4 000 000 3 305 785,12 1 487 603,30 21.03.2018
WƌŽũĞŬƚŽǀǉ�ǌĄŵĢƌ�ƐƚĂǎĞŶ�ǌ�ǀǉǌǀǇ�

nositele

52 Rekonstrukce nemovitosti firmy ELMONTIA OPPIK 2.3
Ϯϱ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�Ă�ƐůƵǎďǇ�ƉƌŽ�ƌŽǌǀŽũ�

ƉŽĚŶŝŬƽ�ʹ�EĞŵŽǀŝƚŽƐƚŝ
ELMONTIA, a.s. 36 300 000 30 000 000 13 500 000 21.03.2018

WƌŽũĞŬƚŽǀǉ�ǌĄŵĢƌ�ƐƚĂǎĞŶ�ǌ�ǀǉǌǀǇ�
nositele

53 sǉƐƚĂǀďĂ�ŚĂůǇ�dED�WZ/Ed� OPPIK 2.3
Ϯϱ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�Ă�ƐůƵǎďǇ�ƉƌŽ�ƌŽǌǀŽũ�

ƉŽĚŶŝŬƽ�ʹ�EĞŵŽǀŝƚŽƐƚŝ
TNM PRINT s.r.o. 12 230 526 10 107 873 4 548 543 21.03.2018 �ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ƵŬŽŶēĞŶĂ�\K

54 KǎŝǀĞŶş�ƉĞǀŶŽƐƚŝ�:ŽƐĞĨŽǀ IROP 3.1
Ϯϲ͘�WĂŵĢƛŽǀĠ�ŝŶƐƚŝƚƵĐĞ�Ă�ŬƵůƚƵƌŶş�

ƉĂŵĄƚŬǇ�ʹ�WĂŵĄƚŬǇ�///
DĢƐƚŽ�:ĂƌŽŵĢƎ 110 000 000 105 000 000 89 250 000 21.03.2018

WƌŽũĞŬƚŽǀǉ�ǌĄŵĢƌ�ƐƚĂǎĞŶ�ǌ�ǀǉǌǀǇ�
nositele

55
�ĂǀĞĚĞŶş�ƉĂƌĐŝĄůŶşĐŚ�ƚƌŽůĞũďƵƐƽ�ĚŽ�ƉƌŽǀŽǌƵ�
ŵĢƐƚƐŬĠ�ŚƌŽŵĂĚŶĠ�ĚŽƉƌĂǀǇ�ǀ�WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ

IROP 1.2
Ϯϳ͘��ŬŽůŽŐŝĐŬĄ�ǀĞƎĞũŶĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�ʹ�sŽǌŽǀǉ�

ƉĂƌŬ�ǀĞƎĞũŶĠ�ŚƌŽŵĂĚŶĠ�ĚŽƉƌĂǀǇ�//
�ŽƉƌĂǀŶş�ƉŽĚŶŝŬ�ŵĢƐƚĂ�

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

WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�
strany MF-PCO

56
EŽǀǉ�ŽĚďĂǀŽǀĂĐş�ƐǇƐƚĠŵ�ŵĢƐƚƐŬĠ�ŚƌŽŵĂĚŶĠ�

ĚŽƉƌĂǀǇ�ǀ�,ƌĂĚĐŝ�<ƌĄůŽǀĠ�ŶĂ�ƉƌŝŶĐŝƉƵ�
ďĞǌŬŽŶƚĂŬƚŶşĐŚ�ēŝƉŽǀǉĐŚ�ŬĂƌĞƚ

IROP 1.2 Ϯϴ͘��ŽƉƌĂǀŶş�ƚĞůĞŵĂƚŝŬĂ�//
�ŽƉƌĂǀŶş�ƉŽĚŶŝŬ�ŵĢƐƚĂ�
,ƌĂĚĐĞ�<ƌĄůŽǀĠ͕�Ă͘Ɛ͘

42 713 000 35 300 000 30 005 000 21.03.2018
�ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ŶĞƉƎĞĚůŽǎĞŶĂ�

ǀ�ƚĞƌŵşŶƵ�ĚŽ�ǀǉǌǀǇ��^

57
ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƵēĞďĞŶ�ŶĂ�
�ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĞ��ƌĂƚƌĂŶĐƽ�sĞǀĞƌŬŽǀǉĐŚ�

IROP 2.4
Ϯϵ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�//�ʹ�

ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ
^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�

Pardubice
22 028 221 ϭϳ�ϲϮϮ�ϲϱϮ͕ϵϲ� 14 979 255 21.03.2018

WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�
strany MF-PCO

58
ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƵēĞďĞŶ�ŶĂ�

�ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĞ��ƌƵǎƐƚĞǀŶş�
IROP 2.4

Ϯϵ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�//�ʹ�
ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�
Pardubice

27 841 030 ϵ�ϱϰϮ�ϵϮϬ͕ϯϭ� 8 111 482 21.03.2018
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

59
ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƵēĞďĞŶ�ŶĂ�

�ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĞ�ŶƉŽƌ͘��ůŝĄƓĞ�
IROP 2.4

Ϯϵ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�//�ʹ�
ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�
Pardubice

24 720 406 ϭϲ�ϵϬϰ�ϰϯϬ͕ϰϯ� 14 368 766 21.03.2018
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

60
ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƵēĞďĞŶ�ŶĂ�

�ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĞ�KŚƌĂǌĞŶŝĐĞ�
IROP 2.4

Ϯϵ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�//�ʹ�
ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�
Pardubice

25 494 592 ϭϬ�ϭϲϵ�ϲϳϭ͕Ϯϳ� 8 644 221 21.03.2018
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

61
ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƵēĞďĞŶ�ŶĂ�

�ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĞ�^ƉŽƎŝůŽǀ�
IROP 2.4

Ϯϵ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�//�ʹ�
ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�
Pardubice

16 454 960 ϭϱ�ϵϮϴ�ϴϱϳ͕ϵϯ� 13 539 529 21.03.2018
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

62
ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƵēĞďĞŶ�ŶĂ�

�ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĞ�^ƚĂŸŬŽǀĂ�
IROP 2.4

Ϯϵ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�//�ʹ�
ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�
Pardubice

26 946 604 ϭϭ�ϯϭϱ�ϵϭϯ͕ϵϱ� 9 618 527 21.03.2018
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

63
ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƵēĞďĞŶ�ŶĂ�

�ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĞ�^ƚƵĚĄŶŬĂ�
IROP 2.4

Ϯϵ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�//�ʹ�
ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�
Pardubice

29 155 838 ϭϳ�ϱϵϰ�ϭϱϰ͕ϱϯ� 14 955 031 21.03.2018
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

64
ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƵēĞďĞŶ�ŶĂ�

�ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĞ��ĄǀŽĚƵ�DşƌƵ�
IROP 2.4

Ϯϵ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�//�ʹ�
ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�
Pardubice

21 832 099 ϭϳ�ϰϰϴ�ϭϳϮ͕ϭϳ� 14 830 946 21.03.2018
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

65
DŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƵēĞďĞŶ��a�>ĄǌŶĢ�

�ŽŚĚĂŶĞē�ʹ�//͘�ĞƚĂƉĂ�
IROP 2.4

Ϯϵ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�//�ʹ�
ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

DĢƐƚŽ�>ĄǌŶĢ��ŽŚĚĂŶĞē 7 531 433 ϳ�ϱϭϵ�ϯϯϯ 6 391 433 21.03.2018
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO



66
DŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ�ǀ��a�

Habrmanova 
IROP 2.4

ϯϬ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�//�ʹ�
ŬƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�
<ƌĄůŽǀĠ�

9 677 997 ϵ�ϲϳϳ�ϵϵϳ͕Ϯϳ� 8 226 298 21.03.2018
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

67
DŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ�ǀ��a�:ŝƌĄƐŬŽǀŽ�

ŶĄŵĢƐƚş�
IROP 2.4

ϯϬ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�//�ʹ�
ŬƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�
<ƌĄůŽǀĠ�

6 936 462 ϲ�ϵϯϲ�ϰϲϭ͕ϱϱ� 5 895 992 21.03.2018
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

68
DŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ�ǀ��a�:ŽƐĞĨĂ�

'ŽēĄƌĂ�
IROP 2.4

ϯϬ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�//�ʹ�
ŬƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�
<ƌĄůŽǀĠ�

9 922 865 ϵ�ϵϮϮ�ϴϲϰ͕ϲϭ� 8 434 435 21.03.2018
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

69 DŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ�ǀ��a�<ƵŬůĞŶǇ� IROP 2.4
ϯϬ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�//�ʹ�
ŬƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�
<ƌĄůŽǀĠ�

11 014 644 ϭϭ�Ϭϭϰ�ϲϰϯ͕ϲϳ� 9 362 447 21.03.2018
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

70
DŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ�ǀ��a�D͘�

,ŽƌĄŬŽǀĠ�
IROP 2.4

ϯϬ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�//�ʹ�
ŬƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�
<ƌĄůŽǀĠ�

ϭϯ�ϰϰϭ�ϲϬϰ͕ϯϯ� ϭϯ�ϰϰϭ�ϲϬϰ͕ϯϯ� 11 425 364 21.03.2018
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

71
DŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ�ǀ��a�EŽǀǉ�

,ƌĂĚĞĐ�<ƌĄůŽǀĠ�
IROP 2.4

ϯϬ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�//�ʹ�
ŬƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�
<ƌĄůŽǀĠ�

ϭϬ�ϯϰϳ�ϴϵϬ͕ϴϵ� ϭϬ�ϯϰϳ�ϴϵϬ͕ϴϵ� 8 795 707 21.03.2018
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

72 DŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ�ǀ��a�WůŽƚŝƓƚĢ� IROP 2.4
ϯϬ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�//�ʹ�
ŬƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�
<ƌĄůŽǀĠ�

ϯ�ϴϳϰ�ϲϯϯ͕ϵϮ� ϯ�ϴϳϰ�ϲϯϯ͕ϵϮ� 3 293 439 21.03.2018
�ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ŶĞƉƎĞĚůŽǎĞŶĂ�

ǀ�ƚĞƌŵşŶƵ�ĚŽ�ǀǉǌǀǇ��^

73 DŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ�ǀ��a�WŽƵĐŚŽǀ� IROP 2.4
ϯϬ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�//�ʹ�
ŬƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�
<ƌĄůŽǀĠ�

ϲ�ϵϵϵ�ϳϲϯ͕ϮϮ� ϲ�ϵϵϵ�ϳϲϯ͕ϮϮ� 5 949 799 21.03.2018
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

74 DŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ�ǀ��a�^�s�Z� IROP 2.4
ϯϬ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�//�ʹ�
ŬƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�
<ƌĄůŽǀĠ�

ϭϮ�ϴϰϬ�ϳϯϲ͕ϭϮ� ϭϮ�ϴϰϬ�ϳϯϲ͕ϭϮ� 10 914 626 21.03.2018
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

75 DŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ�ǀ��a�^EW� IROP 2.4
ϯϬ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�//�ʹ�
ŬƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�
<ƌĄůŽǀĠ�

ϵ�ϰϭϵ�ϵϮϵ͕ϯϲ� ϵ�ϰϭϵ�ϵϮϵ͕ϯϲ� 8 006 940 21.03.2018
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

76 DŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ�ǀ��a�aƚĞĨĄŶŝŬŽǀĂ� IROP 2.4
ϯϬ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�//�ʹ�
ŬƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�
<ƌĄůŽǀĠ�

ϳ�Ϭϳϳ�ϴϰϮ͕ϯϮ ϳ�Ϭϳϳ�ϴϰϮ͕ϯϮ 6 016 166 21.03.2018
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

77 DŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ�ǀ��a�aƚĞĨĐŽǀĂ� IROP 2.4
ϯϬ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�//�ʹ�
ŬƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�
<ƌĄůŽǀĠ�

ϭϯ�ϭϭϭ�ϰϱϱ͕ϵϮ� ϭϯ�ϭϭϭ�ϰϱϱ͕ϵϮ� 11 144 738 21.03.2018
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

78
�a�<ůĂƐ�ʹ�sǇďƵĚŽǀĄŶş�ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƵēĞďĞŶ�
ǀēĞƚŶĢ�ǀǇďƵĚŽǀĄŶş�ďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀŽƐƚŝ�ƓŬŽůǇ�

IROP 2.4
Ϯϵ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�//�ʹ�

ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ
�ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĂ�Ă�ŵĂƚĞƎƐŬĄ�

ƓŬŽůĂ�<>�^�Ɛ͘ƌ͘Ž͘
16 788 691 ϭϯ�ϲϲϵ�ϳϯϳ� 11 619 276 20.06.2018

WƌŽũĞŬƚ�ŶĞďǇů�ƉŽĚƉŽƎĞŶ�
;ŶĞĚŽƐƚĂƚĞēŶĄ�ĂůŽŬĂĐĞ�ǀǉǌǀǇͿ

79
WŽůǇƚĞĐŚŶŝĐŬĄ�ƵēĞďŶĂ�Ă�ƵēĞďŶĂ�&ǇǌŝŬǇ�

�ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůǇ��ŽǎĞŶǇ�EĢŵĐŽǀĠ�:ĂƌŽŵĢƎ�
IROP 2.4

ϯϬ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�//�ʹ�
ŬƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

�ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĂ��ŽǎĞŶǇ�
EĢŵĐŽǀĠ�:ĂƌŽŵĢƎ

ϱ�Ϭϳϴ�ϵϲϱ͕Ϭϱ� ϱ�Ϭϳϴ�ϵϲϱ͕Ϭϱ� 4 317 120 20.06.2018
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

80 �ŽƉƌĂǀŶş�ƚĞƌŵŝŶĄů�ǀ�:ĂƌŽŵĢƎŝ IROP 1.2 ϯϮ͘�WƎĞƐƚƵƉŶş�ƵǌůǇ�ǀ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐŝ�// DĢƐƚŽ�:ĂƌŽŵĢƎ 65 000 000 44 000 000 37 400 000 20.06.2018
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

81 dĞƌŵŝŶĄů�ǀĞƎĞũŶĠ�ĚŽƉƌĂǀǇ�ǀ��ŚƌƵĚŝŵŝ IROP 1.2 ϯϮ͘�WƎĞƐƚƵƉŶş�ƵǌůǇ�ǀ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐŝ�// DĢƐƚŽ��ŚƌƵĚŝŵ 59 371 808 35 294 118 30 000 000 20.06.2018
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

ƐƚƌĂŶǇ�\K

82
DŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�ŽĚďĂǀŽǀĂĐşŚŽ�ƐǇƐƚĠŵƵ��

ĐĞƐƚƵũşĐşĐŚ�ǀ�ŵĢƐƚƐŬĠ�ŚƌŽŵĂĚŶĠ�ĚŽƉƌĂǀĢ�ǀ�
WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ

IROP 1.2 ϯϯ͘��ŽƉƌĂǀŶş�ƚĞůĞŵĂƚŝŬĂ�///
�ŽƉƌĂǀŶş�ƉŽĚŶŝŬ�ŵĢƐƚĂ�

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

�ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ŶĞƉƎĞĚůŽǎĞŶĂ�
ǀ�ƚĞƌŵşŶƵ�ĚŽ�ǀǉǌǀǇ��^

83
ZĞǀŝƚĂůŝǌĂĐĞ�ǌĄŵĞĐŬĠŚŽ�ĂƌĞĄůƵ�<ĂƌůŽǀĂ�

Koruna v Chlumci nad Cidlinou
IROP 3.1

ϯϱ͘�WĂŵĢƛŽǀĠ�ŝŶƐƚŝƚƵĐĞ�Ă�ŬƵůƚƵƌŶş�
ƉĂŵĄƚŬǇ�ʹ�WĂŵĄƚŬǇ�/s

<ŝŶƐŬǉ�ĚĂů��ŽƌŐŽ͕�Ă͘Ɛ͘ 119 066 773 94 116 460 79 998 991 20.06.2018
WƌŽũĞŬƚŽǀǉ�ǌĄŵĢƌ�ƐƚĂǎĞŶ�ǌ�ǀǉǌǀǇ�

ŶŽƐŝƚĞůĞ͕�ƉƌŽũĞŬƚ�ƵƐƉĢů�ǀ�
ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶş�ǀǉǌǀĢ

84
WƎĞĚĂƉůŝŬĂēŶş�ǀǉǌŬƵŵ�ŝŶŽǀĂƚŝǀŶşĐŚ�ůĠēŝǀ�Ă�

ŵĞĚŝĐşŶƐŬǉĐŚ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝş�;/ŶŽDĞĚͿ
OPVVV 1.2 ϯϲ͘�WƎĞĚĂƉůŝŬĂēŶş�ǀǉǌŬƵŵ�// Univerzita Karlova 104 121 532 104 121 532 88 503 302 20.06.2018

WƌŽũĞŬƚ�ǀ�ƉůŶĠ�;ĨǇǌŝĐŬĠ�ŝ�ĨŝŶĂŶēŶşͿ�
realizaci

85 IT4Neuro(degeneration) OPVVV 1.2 ϯϲ͘�WƎĞĚĂƉůŝŬĂēŶş�ǀǉǌŬƵŵ�//
Univerzita Hradec 

<ƌĄůŽǀĠ
81 192 647 81 192 647 69 013 750 20.06.2018

WƌŽũĞŬƚ�ǀ�ƉůŶĠ�;ĨǇǌŝĐŬĠ�ŝ�ĨŝŶĂŶēŶşͿ�
realizaci

86
sǉǌŬƵŵ�Ă�ǀǉǀŽũ�ŵŽĚĞůƵ�ƉƌŽ�ǀǇƵǎşǀĄŶş�Ă�

ƎşǌĞŶş�ĨůĞĞƚͲƐŚĂƌŝŶŐŽǀǉĐŚ�ƐůƵǎĞď
OPPIK 1.1

ϯϳ͘�WŽĚŶŝŬŽǀǉ�ǀǉǌŬƵŵ͕�ǀǉǀŽũ�Ă�ŝŶŽǀĂĐĞ�ʹ�
APLIKACE

,ŝͲdĞĐŚ�ŝŶŽǀĂēŶş�ŬůĂƐƚƌ�
z.s.

42 740 000 34 000 000 23 800 000 20.06.2018 �ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ƵŬŽŶēĞŶĂ�\K

87 dƌŽůĞũďƵƐŽǀĄ�ƚƌĂƛ�WŽĚ�^ƚƌĄŶş OPD 1.4
ϰϮ͘��ŬŽůŽŐŝĐŬĄ�ǀĞƎĞũŶĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�

;/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǀĞƎĞũŶĠ�ŚƌŽŵĂĚŶĠ�
dopravy) II

�ŽƉƌĂǀŶş�ƉŽĚŶŝŬ�ŵĢƐƚĂ�
,ƌĂĚĐĞ�<ƌĄůŽǀĠ͕�Ă͘Ɛ͘

19 329 750 12 025 000 10 221 250 20.06.2018 WƌŽũĞŬƚ�ĨǇǌŝĐŬǇ�ƵŬŽŶēĞŶ

88
sǉƐƚĂǀďĂ�ŵĢŶşƌŶǇ�ŶĂ�ŬŽŶĞēŶĠ�D,���ŝŚĞůŶĂ�

ǀ�,ƌĂĚĐŝ�<ƌĄůŽǀĠ
OPD 1.4

ϰϮ͘��ŬŽůŽŐŝĐŬĄ�ǀĞƎĞũŶĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�
;/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǀĞƎĞũŶĠ�ŚƌŽŵĂĚŶĠ�

dopravy) II

�ŽƉƌĂǀŶş�ƉŽĚŶŝŬ�ŵĢƐƚĂ�
,ƌĂĚĐĞ�<ƌĄůŽǀĠ͕�Ă͘Ɛ͘

18 150 000 6 300 000 5 355 000 20.06.2018 WƌŽũĞŬƚ�ĨǇǌŝĐŬǇ�ƵŬŽŶēĞŶ

89
ZĂĚĂƌŽǀǉ�ƐǇƐƚĠŵ�ƉƌŽ�ĚĞƚĞŬĐŝ�ƉŽǌĞŵŶşĐŚ�Ă�

>^^�ǀǌĚƵƓŶǉĐŚ�Đşůƽ
OPPIK 1.1

ϯϳ͘�WŽĚŶŝŬŽǀǉ�ǀǉǌŬƵŵ͕�ǀǉǀŽũ�Ă�ŝŶŽǀĂĐĞ�Ͳ�
Aplikace

RETIA, a.s. 41 987 000 40 580 000 22 116 100 13.-20.07.2018
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

ƐƚƌĂŶǇ�\K

90
ZŽǌƓşƎĞŶş�ǀǉǌŬƵŵŶǉĐŚ�Ă�ǀǉǀŽũŽǀǉĐŚ�ŬĂƉĂĐŝƚ�

ƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ��>�/^�WĂƌĚƵďŝĐĞ͕�Ɛ͘ƌ͘Ž͘
OPPIK 1.1

ϯϵ͘�WŽĚŶŝŬŽǀǉ�ǀǉǌŬƵŵ͕�ǀǉǀŽũ�Ă�ŝŶŽǀĂĐĞ�Ͳ�
WŽƚĞŶĐŝĄů

ELDIS Pardubice, s.r.o. 24 926 000 20 600 000 10 300 000 13.-20.07.2018
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

91
ZŽǌƓşƎĞŶş�ǀǉǌŬƵŵŶǉĐŚ�Ă�ǀǉǀŽũŽǀǉĐŚ�ŬĂƉĂĐŝƚ�

ƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ�Z�d/�͕�Ă͘�Ɛ͘
OPPIK 1.1

ϯϵ͘�WŽĚŶŝŬŽǀǉ�ǀǉǌŬƵŵ͕�ǀǉǀŽũ�Ă�ŝŶŽǀĂĐĞ�Ͳ�
WŽƚĞŶĐŝĄů

RETIA, a.s. 17 908 000 14 800 000 7 400 000 13.-20.07.2018
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

92 >ĄǀŬĂ�Ƶ��ůĚŝƐƵ IROP 1.2
ϰϯ͘�EĞŵŽƚŽƌŽǀĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�Ͳ��ǇŬůŽĚŽƉƌĂǀĂ�

IV
^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�

<ƌĄůŽǀĠ�
55 000 000 53 000 000 45 050 000 17.10.2018

�ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ŶĞƉƎĞĚůŽǎĞŶĂ�
ǀ�ƚĞƌŵşŶƵ�ĚŽ�ǀǉǌǀǇ��^

93
^D�ZdŵƵǌĞƵŵ͗�ŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�ĚĞƉŽǌŝƚĄƎƽ͕�
ƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽ�Ă�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐŬĠŚŽ�ǌĄǌĞŵş�

DƵǌĞĂ�ǀǉĐŚŽĚŶşĐŚ��ĞĐŚ�ǀ�,ƌĂĚĐŝ�<ƌĄůŽǀĠ
IROP 3.1

ϰϰ͘�WĂŵĢƛŽǀĠ�ŝŶƐƚŝƚƵĐĞ�Ă�ŬƵůƚƵƌŶş�
ƉĂŵĄƚŬǇ�Ͳ�DƵǌĞĂ�///

<ƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬǉ�ŬƌĂũ 305 800 000 235 294 118 200 000 000 17.10.2018
WƌŽũĞŬƚ�ǀ�ƉůŶĠ�;ĨǇǌŝĐŬĠ�ŝ�ĨŝŶĂŶēŶşͿ�

realizaci

94
�ĄŵĞŬ�WĂƌĚƵďŝĐĞ�ʹ�ǀǇƵǎŝƚş�Ă�ŽďŶŽǀĂ�

ǌĄŵĞĐŬǉĐŚ�ĞǆƚĞƌŝĠƌƽ�Ă�ŝŶƚĞƌŝĠƌƽ�ēƉ͘�ϭ�Ă�ēƉ͘�Ϯ
IROP 3.1

ϰϱ͘�WĂŵĢƛŽǀĠ�ŝŶƐƚŝƚƵĐĞ�Ă�ŬƵůƚƵƌŶş�
ƉĂŵĄƚŬǇ�Ͳ�WĂŵĄƚŬǇ�s

WĂƌĚƵďŝĐŬǉ�ŬƌĂũ 121 000 000 111 764 706 95 000 000 17.10.2018
WƌŽũĞŬƚ�ǀ�ƉůŶĠ�;ĨǇǌŝĐŬĠ�ŝ�ĨŝŶĂŶēŶşͿ�

realizaci

95 KǎŝǀĞŶş�ƉĞǀŶŽƐƚŝ�:ŽƐĞĨŽǀ IROP 3.1
ϰϱ͘�WĂŵĢƛŽǀĠ�ŝŶƐƚŝƚƵĐĞ�Ă�ŬƵůƚƵƌŶş�

ƉĂŵĄƚŬǇ�Ͳ�WĂŵĄƚŬǇ�s
DĢƐƚŽ�:ĂƌŽŵĢƎ 146 000 000 105 000 000 89 250 000 17.10.2018

WƌŽũĞŬƚ�ǀ�ƉůŶĠ�;ĨǇǌŝĐŬĠ�ŝ�ĨŝŶĂŶēŶşͿ�
realizaci

96 /ŶƚĞůŝŐĞŶƚŶş�ƎşǌĞŶş�ĚŽƉƌĂǀǇ�ǀ�WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ OPD 2.3
ϰϲ͘��ŽƉƌĂǀŶş�ƚĞůĞŵĂƚŝŬĂ�;\şǌĞŶş�ĚŽƉƌĂǀǇͿ�

III
^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�

Pardubice
36 300 000 30 250 000 25 712 500 17.10.2018

�ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ĚŽƉŽƌƵēĞŶĂ�Ŭ�
ĨŝŶĂŶĐŽǀĄŶş

97
WƌŽƉŽũĞŶş�ĐǇŬůŽƐƚĞǌŬǇ�ƉŽĚĠů�<ƵŶĢƚŝĐŬĠ�ƵůŝĐĞ�

Ɛ�ŶĂǀĂǌƵũşĐşŵŝ�ĐǇŬůŽƐƚĞǌŬĂŵŝ
IROP 1.2

ϰϯ͘�EĞŵŽƚŽƌŽǀĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�Ͳ��ǇŬůŽĚŽƉƌĂǀĂ�
IV

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�
Pardubice

3 538 169 2 750 466 2 337 896 23.01.2019
�ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ƐƚĂǎĞŶĂ�ǌ�

ǀǉǌǀǇ��^



98 EĄŚƌĚĞůŶşŬ��ŚƌƵĚŝŵŬǇ�;ƷƐĞŬ�ϲϲͿ IROP 1.2
ϰϯ͘�EĞŵŽƚŽƌŽǀĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�Ͳ��ǇŬůŽĚŽƉƌĂǀĂ�

IV
^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�

Pardubice
17 194 933 7 279 192 6 187 314 23.01.2019

WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�
strany MF-PCO

99 ^ƚĞǌŬĂ�ƉƌŽ�ƉĢƓş�Ă�ĐǇŬůŝƐƚǇ�WŽƵĐŚŽǀ�Ͳ�WŝůĞƚŝĐĞ IROP 1.2
ϰϴ͘�EĞŵŽƚŽƌŽǀĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�Ͳ��ǇŬůŽĚŽƉƌĂǀĂ�

V
^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�

<ƌĄůŽǀĠ
12 000 000 12 000 000 10 200 000 23.01.2019

WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�
strany MF-PCO

100
>ĄǀŬĂ�ƉƌŽ�ƉĢƓş�Ă�ĐǇŬůŝƐƚǇ�;WŽƐĞŝĚŽŶ�Ͳ�

WŽůĂďŝŶǇͿ�Ͳ�ƷƐĞŬ�ϱϴ
IROP 1.2

ϰϴ͘�EĞŵŽƚŽƌŽǀĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�Ͳ��ǇŬůŽĚŽƉƌĂǀĂ�
V

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�
Pardubice

48 500 000 40 000 000 34 000 000 17.04.2019
�ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ŶĞƉƎĞĚůŽǎĞŶĂ�

ǀ�ƚĞƌŵşŶƵ�ĚŽ�ǀǉǌǀǇ��^

101 ^ƚĞǌŬĂ�ƉƌŽ�ƉĢƓş�Ă�ĐǇŬůŝƐƚǇ�WŝůĞƚŝĐĞ�Ͳ�ZƵƐĞŬ IROP 1.2
ϰϴ͘�EĞŵŽƚŽƌŽǀĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�Ͳ��ǇŬůŽĚŽƉƌĂǀĂ�

V
^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�

<ƌĄůŽǀĠ
12 000 000 12 000 000 10 200 000 17.04.2019

WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�
strany MF-PCO

102 WĂƌĚƵďŝĐĞ͕�KƉŽēşŶĞŬ�Ͳ�ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ KW�W�ϭ͘ϭ 49. Ochrana vod
Vodovody a kanalizace 

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

WƌŽũĞŬƚ�ǀ�ƉůŶĠ�;ĨǇǌŝĐŬĠ�ŝ�ĨŝŶĂŶēŶşͿ�
realizaci

103
EŽǀǉ�ŽĚďĂǀŽǀĂĐş�ƐǇƐƚĠŵ�ŵĢƐƚƐŬĠ�ŚƌŽŵĂĚŶĠ�

ĚŽƉƌĂǀǇ�ǀ�,ƌĂĚĐŝ�<ƌĄůŽǀĠ�ŶĂ�ƉƌŝŶĐŝƉƵ�
ďĞǌŬŽŶƚĂŬƚŶşĐŚ�ēŝƉŽǀǉĐŚ�ŬĂƌĞƚ

IROP 1.2 ϱϬ͘��ŽƉƌĂǀŶş�ƚĞůĞŵĂƚŝŬĂ�/s
�ŽƉƌĂǀŶş�ƉŽĚŶŝŬ�ŵĢƐƚĂ�
,ƌĂĚĐĞ�<ƌĄůŽǀĠ͕�Ă͘Ɛ͘

42 713 000 35 300 000 30 005 000 17.04.2019
�ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ŶĞƉƎĞĚůŽǎĞŶĂ�

ǀ�ƚĞƌŵşŶƵ�ĚŽ�ǀǉǌǀǇ��^

104 dƌŽůĞũďƵƐŽǀĄ�ƚƌĂƛ�ǀĞ�^ƚƵĚĞŶƚƐŬĠ�ƵůŝĐŝ OPD 1.4
ϱϭ͘��ŬŽůŽŐŝĐŬĄ�ǀĞƎĞũŶĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�

;/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǀĞƎĞũŶĠ�ŚƌŽŵĂĚŶĠ�
dopravy)

�ŽƉƌĂǀŶş�ƉŽĚŶŝŬ�ŵĢƐƚĂ�
Pardubic a.s.

12 500 000 10 000 000 8 500 000 17.04.2019
WƌŽũĞŬƚ�Ɛ�ƉƌĄǀŶşŵ�ĂŬƚĞŵ�Ž�

ƉŽƐŬǇƚŶƵƚş�ƉŽĚƉŽƌǇ

105
WŽƐşůĞŶş�ŶĂƉĄũĞŶş�ƚƌŽůĞũďƵƐŽǀǉĐŚ�ƚƌĂƚş�ǀ�

ĐĞŶƚƌƵ�WĂƌĚƵďŝĐ�ŽďŶŽǀŽƵ�ŵĢŶşƌŶǇ�ͣ^ƚĂĚŝŽŶ͞
OPD 1.4

ϱϭ͘��ŬŽůŽŐŝĐŬĄ�ǀĞƎĞũŶĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�
;/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǀĞƎĞũŶĠ�ŚƌŽŵĂĚŶĠ�

dopravy)

�ŽƉƌĂǀŶş�ƉŽĚŶŝŬ�ŵĢƐƚĂ�
Pardubic a.s.

22 500 000 18 000 000 15 300 000 17.04.2019
WƌŽũĞŬƚ�Ɛ�ƉƌĄǀŶşŵ�ĂŬƚĞŵ�Ž�

ƉŽƐŬǇƚŶƵƚş�ƉŽĚƉŽƌǇ

106 /ŶƚĞůŝŐĞŶƚŶş�ƉĂƌŬŽǀĂĐş�ƐǇƐƚĠŵ�ǀ�WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ OPD 2.3
ϱϮ͘��ŽƉƌĂǀŶş�ƚĞůĞŵĂƚŝŬĂ�;\şǌĞŶş�ĚŽƉƌĂǀǇͿ�

IV
^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�

Pardubice
66 550 000 36 300 000 30 855 000 17.04.2019

�ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ŶĞƉƎĞĚůŽǎĞŶĂ�
ǀ�ƚĞƌŵşŶƵ�ĚŽ�ǀǉǌǀǇ�\K

107 /ŶƚĞůŝŐĞŶƚŶş�ĚŽƉƌĂǀŶş�ƐǇƐƚĠŵ OPD 2.3
ϱϮ͘��ŽƉƌĂǀŶş�ƚĞůĞŵĂƚŝŬĂ�;\şǌĞŶş�ĚŽƉƌĂǀǇͿ�

IV
^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�

<ƌĄůŽǀĠ
419 000 000 290 588 235 247 000 000 17.04.2019

�ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ŶĞƉƎĞĚůŽǎĞŶĂ�
ǀ�ƚĞƌŵşŶƵ�ĚŽ�ǀǉǌǀǇ�\K

108
DŽĚŝĨŝŬŽǀĂŶĠ�ƉŽůǇŵĞƌŶş�ƐǇƐƚĠŵǇ�ŶĞũĞŶ�ƉƌŽ�

ĚĞŶƚĄůŶş�ƉŽƵǎŝƚş
OPPIK 1.1

ϱϯ͘�WŽĚŶŝŬŽǀǉ�ǀǉǌŬƵŵ͕�ǀǉǀŽũ�Ă�ŝŶŽǀĂĐĞ�Ͳ�
Aplikace II

^zEWK͕�ĂŬĐŝŽǀĄ�
ƐƉŽůĞēŶŽƐƚ

12 300 000 12 000 000 6 960 000 17.04.2019
�ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ŶĞƉƎĞĚůŽǎĞŶĂ�

ǀ�ƚĞƌŵşŶƵ�ĚŽ�ǀǉǌǀǇ�\K

109
sǉǀŽũ�ŶŽǀĠ�ŐĞŶĞƌĂĐĞ�ŶĄŬůĂĚŶşĐŚ�ǀŽǌŝĚĞů�

AVIA s elektropohonem
OPPIK 1.1

ϱϯ͘�WŽĚŶŝŬŽǀǉ�ǀǉǌŬƵŵ͕�ǀǉǀŽũ�Ă�ŝŶŽǀĂĐĞ�Ͳ�
Aplikace II

AVIA Motors s.r.o. 44 168 000 42 180 000 19 402 800 17.04.2019
�ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ŶĞƉƎĞĚůŽǎĞŶĂ�

ǀ�ƚĞƌŵşŶƵ�ĚŽ�ǀǉǌǀǇ�\K

110
DŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�ƉƌĂĐŽǀŝƓƛ�ƉƌŽ�ǀǉǌŬƵŵ�Ă�ǀǉǀŽũ�

ǀĞ�ƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ��>�/^�WĂƌĚƵďŝĐĞ͕�Ɛ͘ƌ͘Ž͘
OPPIK 1.1

ϱϱ͘�WŽĚŶŝŬŽǀǉ�ǀǉǌŬƵŵ͕�ǀǉǀŽũ�Ă�ŝŶŽǀĂĐĞ�Ͳ�
WŽƚĞŶĐŝĄů�//

ELDIS Pardubice, s.r.o. 34 122 000 28 200 000 14 100 000 17.04.2019
�ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ƐƚĂǎĞŶĂ�

ǎĂĚĂƚĞůĞŵ

111
ZŽǌƓşƎĞŶş�ǀǉǀŽũŽǀǉĐŚ�ŬĂƉĂĐŝƚ�ƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ�

AVIA Motors s.r.o.
OPPIK 1.1

ϱϱ͘�WŽĚŶŝŬŽǀǉ�ǀǉǌŬƵŵ͕�ǀǉǀŽũ�Ă�ŝŶŽǀĂĐĞ�Ͳ�
WŽƚĞŶĐŝĄů�//

AVIA Motors s.r.o. 37 752 000 31 200 000 15 600 000 17.04.2019
�ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ŶĞƉƎĞĚůŽǎĞŶĂ�

ǀ�ƚĞƌŵşŶƵ�ĚŽ�ǀǉǌǀǇ�\K

112
sǉǀŽũ�Ă�ĂƉůŝŬĂĐĞ�ďŝŽƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐŬǉĐŚ�ŵĞƚŽĚ�
ŶĂ�ďĄǌŝ�ϯ��ďŝŽƚŝƐŬƵ�ƉƌŽ�ǀǇƵǎŝƚş�ǀ�ƚŬĄŸŽǀĠŵ�

ŝŶǎĞŶǉƌƐƚǀş�Ă�ŵŽĚĞƌŶş�ƚĞƌĂƉŝŝ
OPPIK 1.1

ϱϱ͘�WŽĚŶŝŬŽǀǉ�ǀǉǌŬƵŵ͕�ǀǉǀŽũ�Ă�ŝŶŽǀĂĐĞ�Ͳ�
WŽƚĞŶĐŝĄů�//

Bioinova s.r.o. 5 800 000 5 600 000 2 800 000 17.04.2019
WƌŽũĞŬƚŽǀǉ�ǌĄŵĢƌ�ƐƚĂǎĞŶ�ǌ�ǀǉǌǀǇ�

nositele

113
>ĂďŽƌĂƚŽƎ�ƉƌŽ�sĂs�ƐůŝŶŽǀĄŶş�ƉŽŬƌŽēŝůĠ�
ŬĞƌĂŵŝŬǇ�ǌ�ŶŝƚƌŝĚƵ�ŚůŝŶşŬƵ�ǀ�ŽĐŚƌĂŶŶĠ�

ĂƚŵŽƐĨĠƎĞ
OPPIK 1.1

ϱϱ͘�WŽĚŶŝŬŽǀǉ�ǀǉǌŬƵŵ͕�ǀǉǀŽũ�Ă�ŝŶŽǀĂĐĞ�Ͳ�
WŽƚĞŶĐŝĄů�//

ELCERAM a.s. 7 260 000 6 000 000 3 000 000 17.04.2019
WƌŽũĞŬƚ�ǀ�ƉůŶĠ�;ĨǇǌŝĐŬĠ�ŝ�ĨŝŶĂŶēŶşͿ�

realizaci

114
ZŽǌƓşƎĞŶş�ƐƚĄǀĂũşĐş�ǀǉǌŬƵŵŶĢ�ŝŶŽǀĂēŶş�
ŬĂƉĂĐŝƚǇ��ĞŶƚƌĂ�ŶĂŶŽƐƚƌƵŬƚƵƌŽǀĂŶǉĐŚ�
ƉŽůǇŵĞƌƽ�ǀ�^zEWK͕�ĂŬĐŝŽǀĄ�ƐƉŽůĞēŶŽƐƚ

OPPIK 1.1
ϱϱ͘�WŽĚŶŝŬŽǀǉ�ǀǉǌŬƵŵ͕�ǀǉǀŽũ�Ă�ŝŶŽǀĂĐĞ�Ͳ�

WŽƚĞŶĐŝĄů�//
^zEWK͕�ĂŬĐŝŽǀĄ�

ƐƉŽůĞēŶŽƐƚ
14 800 000 12 200 000 6 100 000 17.04.2019

�ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ƐƚĂǎĞŶĂ�ǌ�
ǀǉǌǀǇ�\K

115
ZŽǌƓşƎĞŶş�ŬĂƉĂĐŝƚ�sĂs�ĐĞŶƚƌĂ�ƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ�d>Ͳ

ULTRALIGHT s.r.o.
OPPIK 1.1

ϱϱ͘�WŽĚŶŝŬŽǀǉ�ǀǉǌŬƵŵ͕�ǀǉǀŽũ�Ă�ŝŶŽǀĂĐĞ�Ͳ�
WŽƚĞŶĐŝĄů�//

TL-ULTRALIGHT s.r.o. 67 560 000 60 000 000 30 000 000 17.04.2019
�ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ƐƚĂǎĞŶĂ�ǌ�

ǀǉǌǀǇ�\K

116 DŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�ŵĢŶşƌŶǇ�EŽǀǉ�,ƌĂĚĞĐ�<ƌĄůŽǀĠ OPD 1.4
ϱϭ͘��ŬŽůŽŐŝĐŬĄ�ǀĞƎĞũŶĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�

;/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǀĞƎĞũŶĠ�ŚƌŽŵĂĚŶĠ�
dopravy)

�ŽƉƌĂǀŶş�ƉŽĚŶŝŬ�ŵĢƐƚĂ�
,ƌĂĚĐĞ�<ƌĄůŽǀĠ͕�Ă͘Ɛ͘

27 830 000 23 000 000 19 550 000 17.-21.05.2019
WƌŽũĞŬƚ�Ɛ�ƉƌĄǀŶşŵ�ĂŬƚĞŵ�Ž�

ƉŽƐŬǇƚŶƵƚş�ƉŽĚƉŽƌǇ

117
dƌŽůĞũďƵƐŽǀĄ�ƚƌĂƛ��ƵŬůĂ͕�ǀŽǌŽǀŶĂ�ʹ�,ůĂǀŶş�

ŶĄĚƌĂǎş
OPD 1.4

ϲϮ͘��ŬŽůŽŐŝĐŬĄ�ǀĞƎĞũŶĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�
;/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǀĞƎĞũŶĠ�ŚƌŽŵĂĚŶĠ�

dopravy) IV

�ŽƉƌĂǀŶş�ƉŽĚŶŝŬ�ŵĢƐƚĂ�
Pardubic a.s.

54 450 000 45 000 000 38 250 000 17.-21.05.2019
WƌŽũĞŬƚ�Ɛ�ƉƌĄǀŶşŵ�ĂŬƚĞŵ�Ž�

ƉŽƐŬǇƚŶƵƚş�ƉŽĚƉŽƌǇ

118 DĢŶşƌŶĂ�ϲ�WůĂēŝĐĞ OPD 1.4
ϲϮ͘��ŬŽůŽŐŝĐŬĄ�ǀĞƎĞũŶĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�

;/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǀĞƎĞũŶĠ�ŚƌŽŵĂĚŶĠ�
dopravy) IV

�ŽƉƌĂǀŶş�ƉŽĚŶŝŬ�ŵĢƐƚĂ�
,ƌĂĚĐĞ�<ƌĄůŽǀĠ͕�Ă͘Ɛ͘

26 620 000 22 000 000 18 700 000 17.-21.05.2019 �ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ƵŬŽŶēĞŶĂ�\K

119
EŽǀĠ�Ă�ƉŽŬƌŽēŝůĠ�ŵĞƚŽĚǇ�ŚŽĚŶŽĐĞŶş�

ĐŚĞŵŝĐŬǉĐŚ�ůĄƚĞŬ
OPPIK 1.1

ϱϯ͘�WŽĚŶŝŬŽǀǉ�ǀǉǌŬƵŵ͕�ǀǉǀŽũ�Ă�ŝŶŽǀĂĐĞ�Ͳ�
APLIKACE II

sǉǌŬƵŵŶǉ�ƷƐƚĂǀ�
ŽƌŐĂŶŝĐŬǉĐŚ�ƐǇŶƚĠǌ�Ă͘Ɛ͘

32 500 000 32 500 000 18 102 500 19.06.2019 �ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ƵŬŽŶēĞŶĂ�\K

120
sǇďƵĚŽǀĄŶş�ĐŚŽĚŶşŬƵ�ǀ�ƵůŝĐŝ�^ƉŽũŽǀĂĐş�ǀĞ�

^ǀŽďŽĚŶǉĐŚ��ǀŽƌĞĐŚ
IROP 1.2

ϱϲ͘�EĞŵŽƚŽƌŽǀĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�Ͳ��ĞǌƉĞēŶŽƐƚ�
dopravy

ƐƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�
<ƌĄůŽǀĠ

12 000 000 12 000 000 10 200 000 19.06.2019
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

ƐƚƌĂŶǇ�\K

121 DŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ�ǀ��a�WůŽƚŝƓƚĢ IROP 2.4
ϱϴ͘��/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�ʹ�
ŬƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

ƐƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�
<ƌĄůŽǀĠ

5 557 496 5 557 496 4 723 872 19.06.2019
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

122
ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƵēĞďĞŶ�ŶĂ�

�ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĞ�:ŽƐĞĨĂ�ZĞƐƐůĂ
IROP 2.4

ϱϵ͘��/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�ʹ�
ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

ƐƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�
Pardubice

29 055 694 11 764 706 10 000 000 19.06.2019
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

123
�ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƵēĞďĞŶ�ŶĂ�
�ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĞ��ĞŶĞƓŽǀŽ�ŶĄŵĢƐƚş

IROP 2.4
ϱϵ͘��/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�ʹ�

ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ
ƐƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�

Pardubice
23 840 412 11 764 706 10 000 000 19.06.2019

�ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ƐƚĂǎĞŶĂ�ǌ�
ǀǉǌǀǇ��^

124
ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƵēĞďĞŶ�ŶĂ�

�ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĞ��ƵďŝŶĂ
IROP 2.4

ϱϵ͘��/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�ʹ�
ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

ƐƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�
Pardubice

44 061 284 11 764 706 10 000 000 19.06.2019
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

125
�a�<ůĂƐ�ʹ�sǇďƵĚŽǀĄŶş�ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƵēĞďĞŶ�
ǀēĞƚŶĢ�ǀǇďƵĚŽǀĄŶş�ďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀŽƐƚŝ�ƓŬŽůǇ

IROP 2.4
ϱϵ͘��/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�ʹ�

ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ
�ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĂ�Ă�ŵĂƚĞƎƐŬĄ�

ƓŬŽůĂ�<>�^�Ɛ͘ƌ͘Ž͘
15 545 814 11 764 706 10 000 000 19.06.2019

�ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ƐƚĂǎĞŶĂ�ǌ�
ǀǉǌǀǇ��^

126
ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�Ă�ŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�WĂŵĄƚŶşŬƵ�

�ĄŵĞēĞŬ
IROP 3.1

ϲϭ͘�WĂŵĢƛŽǀĠ�ŝŶƐƚŝƚƵĐĞ�Ă�ŬƵůƚƵƌŶş�
ƉĂŵĄƚŬǇ�Ͳ�WĂŵĄƚŬǇ�s/

ƐƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�
Pardubice

26 620 000 23 600 000 20 060 000 19.06.2019
�ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ŶĞƉƎĞĚůŽǎĞŶĂ�

ǀ�ƚĞƌŵşŶƵ�ĚŽ�ǀǉǌǀǇ��^

127
<ƵŶĢƚŝĐŬĄ�ŚŽƌĂ�Ͳ�ĚŝǀĂĚůŽ�ŶĂ�ŚƌĂĚĢ�ŝ�ǀ�

ƉŽĚŚƌĂĚş
IROP 3.1

ϲϭ͘�WĂŵĢƛŽǀĠ�ŝŶƐƚŝƚƵĐĞ�Ă�ŬƵůƚƵƌŶş�
ƉĂŵĄƚŬǇ�Ͳ�WĂŵĄƚŬǇ�s/

EĄƌŽĚŶş�ƉĂŵĄƚŬŽǀǉ�ƷƐƚĂǀ 70 788 236 70 588 236 60 000 001 19.06.2019
WƌŽũĞŬƚ�ǀ�ƉůŶĠ�;ĨǇǌŝĐŬĠ�ŝ�ĨŝŶĂŶēŶşͿ�

realizaci

128
�ǀǉƓĞŶş�ŬǀĂůŝƚǇ�Ă�ƌŽǌƓşƎĞŶş�ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶǉĐŚ�

ƐůƵǎĞď�WͲW/E<�ƉƌŽ�D^W
OPPIK 1.2

ϲϯ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�Ă�ƐůƵǎďǇ�ƉƌŽ�ƌŽǌǀŽũ�
ƉŽĚŶŝŬƽ�Ͳ�^ůƵǎďǇ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ�Ͳ�ĂŬƚŝǀŝƚĂ�

A, B, C, D   

WĂƌĚƵďŝĐŬǉ�ƉŽĚŶŝŬĂƚĞůƐŬǉ�
ŝŶŬƵďĄƚŽƌ͕�ǌ͘Ʒ͘

5 000 000 5 000 000 2 500 000 19.06.2019
�ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ĚŽƉŽƌƵēĞŶĂ�Ŭ�

ĨŝŶĂŶĐŽǀĄŶş�Ɛ�ǀǉŚƌĂĚŽƵ

129
ZĞǀŝƚĂůŝǌĂĐĞ�ŽďũĞŬƚƵ�ŶĂ�:ĂŶĂ�WĂůĂĐŚĂ�ēƉ͘�ϯϲϯ�

Ă�ϯϳϮ�ƉƌŽ�ƵŵşƐƚĢŶş�WͲW/E<
OPPIK 1.2

ϲϯ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�Ă�ƐůƵǎďǇ�ƉƌŽ�ƌŽǌǀŽũ�
ƉŽĚŶŝŬƽ�Ͳ�^ůƵǎďǇ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ�Ͳ�ĂŬƚŝǀŝƚĂ�

A, B, C, D   

WĂƌĚƵďŝĐŬǉ�ƉŽĚŶŝŬĂƚĞůƐŬǉ�
ŝŶŬƵďĄƚŽƌ͕�ǌ͘Ʒ͘

33 000 000 33 000 000 16 500 000 19.06.2019
WƌŽũĞŬƚ�Ɛ�ƉƌĄǀŶşŵ�ĂŬƚĞŵ�Ž�

ƉŽƐŬǇƚŶƵƚş�ƉŽĚƉŽƌǇ

130
<ŽŶƐƚƌƵŬēŶş�ƉƌĂĐŽǀŝƓƚĢ�:,s�ʹ��E'/E��Z/E'�

s.r.o.
OPPIK 2.3

ϲϰ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�Ă�ƐůƵǎďǇ�ƉƌŽ�ƌŽǌǀŽũ�
ƉŽĚŶŝŬƽ�Ͳ�EĞŵŽǀŝƚŽƐƚŝ�/s

JHV - ENGINEERING s.r.o. 41 067 869 33 940 386 11 879 135 19.06.2019
WƌŽũĞŬƚŽǀǉ�ǌĄŵĢƌ�ƐƚĂǎĞŶ�ǌ�ǀǉǌǀǇ�

nositele



131 ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ŚĂůǇ�EW<�ZǇďŝƚǀş OPPIK 2.3
ϲϰ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�Ă�ƐůƵǎďǇ�ƉƌŽ�ƌŽǌǀŽũ�

ƉŽĚŶŝŬƽ�Ͳ�EĞŵŽǀŝƚŽƐƚŝ�/s
SK - EKO Pardubice s. r. o. 38 405 400 31 740 000 14 283 000 19.06.2019

WƌŽũĞŬƚ�Ɛ�ƉƌĄǀŶşŵ�ĂŬƚĞŵ�Ž�
ƉŽƐŬǇƚŶƵƚş�ƉŽĚƉŽƌǇ

132 �ǇŬůŽƐƚĞǌŬĂ�<ŽƵƉĂůŝƓƚĢ�Ͳ��ůƵƚǉ�ƉĞƐ IROP 1.2
ϱϳ͘�EĞŵŽƚŽƌŽǀĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�Ͳ��ǇŬůŽĚŽƉƌĂǀĂ�

VI
ƐƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�

Pardubice
5 128 982 4 917 232 4 179 647 09.10.2019

WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�
strany MF-PCO

133 �ĞŶƚƌĄůŶş�ƉŽůǇƚĞĐŚŶŝĐŬĠ�ĚşůŶǇ IROP 2.4
ϲϬ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ƉƌŽ�ŶĞĨŽƌŵĄůŶş͕�
ǌĄũŵŽǀĠ�Ă�ĐĞůŽǎŝǀŽƚŶş�ǀǌĚĢůĄǀĄŶş

ƐƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�
Pardubice

182 800 000 135 290 000 114 996 500 09.10.2019
WƌŽũĞŬƚŽǀǉ�ǌĄŵĢƌ�ƐƚĂǎĞŶ�ǌ�ǀǉǌǀǇ�

nositele

134 �ƵƚŽŵĂƚŝĐŬĠ�ŵůǉŶǇ�Ͳ�ƐŝůŽ�Ă�ƉĂƌƚĞƌ IROP 3.1
ϲϭ͘�WĂŵĢƛŽǀĠ�ŝŶƐƚŝƚƵĐĞ�Ă�ŬƵůƚƵƌŶş�

ƉĂŵĄƚŬǇ�Ͳ�WĂŵĄƚŬǇ�s/
EĂĚĂĐĞ��ƵƚŽŵĂƚŝĐŬĠ�

ŵůǉŶǇ
85 573 500 82 350 000 69 997 500 09.10.2019

�ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ŶĞƉƎĞĚůŽǎĞŶĂ�
ǀ�ƚĞƌŵşŶƵ�ĚŽ�ǀǉǌǀǇ��^

135 'ĂůĞƌŝĞ�ŵĢƐƚĂ�WĂƌĚƵďŝĐ IROP 3.1
ϲϭ͘�WĂŵĢƛŽǀĠ�ŝŶƐƚŝƚƵĐĞ�Ă�ŬƵůƚƵƌŶş�

ƉĂŵĄƚŬǇ�Ͳ�WĂŵĄƚŬǇ�s/
ƐƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�

Pardubice
54 500 000 20 000 000 17 000 000 09.10.2019

�ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ŶĞƉƎĞĚůŽǎĞŶĂ�
ǀ�ƚĞƌŵşŶƵ�ĚŽ�ǀǉǌǀǇ��^

136
KďŶŽǀĂ�tŝŶƚĞƌŶŝƚǌŽǀǉĐŚ�ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŬǉĐŚ�

ŵůǉŶƽ�ƉƌŽ�ŬƌĂũƐŬŽƵ�ŐĂůĞƌŝŝ
IROP 3.1

ϲϭ͘�WĂŵĢƛŽǀĠ�ŝŶƐƚŝƚƵĐĞ�Ă�ŬƵůƚƵƌŶş�
ƉĂŵĄƚŬǇ�Ͳ�WĂŵĄƚŬǇ�s/

WĂƌĚƵďŝĐŬǉ�ŬƌĂũ 299 000 000 288 235 294 245 000 000 09.10.2019
�ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ŶĞƉƎĞĚůŽǎĞŶĂ�

ǀ�ƚĞƌŵşŶƵ�ĚŽ�ǀǉǌǀǇ��^

137 ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ĂƌĞĄůƵ�:ĞŶşŬŽǀŝĐĞ͕�Ɖ͘ē͘�ϱϰͬϭ OPPIK 2.3
ϲϰ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�Ă�ƐůƵǎďǇ�ƉƌŽ�ƌŽǌǀŽũ�

ƉŽĚŶŝŬƽ�Ͳ�EĞŵŽǀŝƚŽƐƚŝ�/s
VIBROM spol. s.r.o. 65 182 700 53 870 000 24 241 500 09.10.2019

WƌŽũĞŬƚ�ǀ�ƉůŶĠ�;ĨǇǌŝĐŬĠ�ŝ�ĨŝŶĂŶēŶşͿ�
realizaci

138 �ŽƉƌĂǀŶş�ƚĞƌŵŝŶĄů�ǀ��ŚůƵŵĐŝ�ŶĂĚ��ŝĚůŝŶŽƵ IROP 1.2 ϲϱ͘�WƎĞƐƚƵƉŶş�ƵǌůǇ�ǀ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐŝ�///
DĢƐƚŽ��ŚůƵŵĞĐ�ŶĂĚ�

cidlinou
34 266 559 31 229 000 26 544 650 09.10.2019

WƌŽũĞŬƚ�Ɛ�ƉƌĄǀŶşŵ�ĂŬƚĞŵ�Ž�
ƉŽƐŬǇƚŶƵƚş�ƉŽĚƉŽƌǇ

139
sǉǌŬƵŵ�Ă�ǀǉǀŽũ�ǀ�ŽďůĂƐƚŝ�ǌƉƌĂĐŽǀĄŶş�Ă�

ŐĞŶĞƌŽǀĄŶş�ƌĂĚĂƌŽǀĠŚŽ�ƐŝŐŶĄůƵ
OPPIK 1.1

ϲϲ͘�WŽĚŶŝŬŽǀǉ�ǀǉǌŬƵŵ͕�ǀǉǀŽũ�Ă�ŝŶŽǀĂĐĞ�Ͳ�
Aplikace III

ELDIS Pardubice, s.r.o. �39 700 000,00 38 800 000 22 116 000 09.10.2019
WƌŽũĞŬƚŽǀĄ�ǎĄĚŽƐƚ�ŶĞƉƎĞĚůŽǎĞŶĂ�

ǀ�ƚĞƌŵşŶƵ�ĚŽ�ǀǉǌǀǇ�\K

140
ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�Ă�ƉƎĞƐƚĂǀďĂ�ŽďũĞŬƚƵ�ďǉǀĂůĠ�

sauny
OPPIK 2.3

ϳϬ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�Ă�ƐůƵǎďǇ�ƉƌŽ�ƌŽǌǀŽũ�
ƉŽĚŶŝŬƽ�Ͳ�EĞŵŽǀŝƚŽƐƚŝ�s

ELLA-CS, s.r.o. 31 460 000 25 000 000 8 750 000 09.10.2019 �ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ƵŬŽŶēĞŶĂ�\K

141
�ĂũŝƓƚĢŶş�ŬĂƉĂĐŝƚǇ�Ă�ŬǀĂůŝƚǇ�ƐŬƵƉŝŶŽǀĠŚŽ�

vodovodu Pardubice
KW�W�ϭ͘Ϯ ϳϭ͘�sŽĚŶş�ŚŽƐƉŽĚĄƎƐƚǀş

Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s.

637 777 157 527 088 560 189 200 000 25.10.2019
WƌŽũĞŬƚ�ǀ�ƉůŶĠ�;ĨǇǌŝĐŬĠ�ŝ�ĨŝŶĂŶēŶşͿ�

realizaci

142 WŽƐŬǇƚŽǀĄŶş�ĞǆƉĞƌƚŶşĐŚ�ƐůƵǎĞď�ƉƌŽ�D^W OPPIK 1.2
ϲϵ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�Ă�ƐůƵǎďǇ�ƉƌŽ�ƌŽǌǀŽũ�

ƉŽĚŶŝŬƽ�Ͳ�^ůƵǎďǇ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ�Ͳ�ĂŬƚŝǀŝƚĂ�
A, B, C, D 

dĞĐŚŶŽůŽŐŝĐŬĠ�ĐĞŶƚƌƵŵ�
,ƌĂĚĞĐ�<ƌĄůŽǀĠ�ǌ͘Ʒ͘

3 000 000 3 000 000 2 250 000 21.01.2020 �ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ƵŬŽŶēĞŶĂ�\K

143 EŽǀĄ�ŐĞŶĞƌĂĐĞ�Ɛǁ�ƉƌŽĚƵŬƚƽ��Žŵ�ƌƌ OPPIK 1.1
ϳϮ͘�WŽĚŶŝŬŽǀǉ�ǀǉǌŬƵŵ͕�ǀǉǀŽũ�Ă�ŝŶŽǀĂĐĞ�Ͳ�

Aplikace IV
ComArr, spol. s r.o. 16 600 000 14 500 000 10 150 000 21.01.2020 �ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ƵŬŽŶēĞŶĂ�\K

144 EŽǀĄ�ŐĞŶĞƌĂĐĞ�ƐŽĨƚǁĂƌĞ�Η,ŽƚĞůΗ OPPIK 1.1
ϳϮ͘�WŽĚŶŝŬŽǀǉ�ǀǉǌŬƵŵ͕�ǀǉǀŽũ�Ă�ŝŶŽǀĂĐĞ�Ͳ�

Aplikace IV
ComArr, spol. s r.o. 12 970 000 11 500 000 8 050 000 21.01.2020 �ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ƵŬŽŶēĞŶĂ�\K

145
sǇƚǀŽƎĞŶş��ZD�ƐǇƐƚĠŵƵ�ǌĂůŽǎĞŶĠŚŽ�ŶĂ�

ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝşĐŚ�ƌŽǌƓşƎĞŶĠ�ƌĞĂůŝƚǇ�Ă�ƌŽǌƉŽǌŶĄŶş�
ŽďƌĂǌƵ�Ɛ�ǀǇƵǎŝƚşŵ�ƐƚƌŽũŽǀĠŚŽ�ƵēĞŶş

OPPIK 1.1
ϳϮ͘�WŽĚŶŝŬŽǀǉ�ǀǉǌŬƵŵ͕�ǀǉǀŽũ�Ă�ŝŶŽǀĂĐĞ�Ͳ�

Aplikace IV
DEEP VISION s.r.o. 17 000 000 16 700 000 11 690 000 21.01.2020 �ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ƵŬŽŶēĞŶĂ�\K

146
sǉǀŽũ�ƐǇƐƚĠŵƽ�ƉƌŽ�ŽĐŚƌĂŶƵ�ƉƎĞĚ�ǀǉďƵĐŚĞŵ�

ŬŽǀŽǀǉĐŚ�ƉƌĂĐŚƽ
OPPIK 1.1

ϳϮ͘�WŽĚŶŝŬŽǀǉ�ǀǉǌŬƵŵ͕�ǀǉǀŽũ�Ă�ŝŶŽǀĂĐĞ�Ͳ�
Aplikace IV

VST Engineering, spol. s 
r.o.

2 500 000 2 500 000 1 750 000 21.01.2020 �ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ƵŬŽŶēĞŶĂ�\K

147 >E'�<ƌǇŽŐĞŶŶş�ēĞƌƉĂĚůŽ OPPIK 1.1
ϳϮ͘�WŽĚŶŝŬŽǀǉ�ǀǉǌŬƵŵ͕�ǀǉǀŽũ�Ă�ŝŶŽǀĂĐĞ�Ͳ�

Aplikace IV
�E'�ƌĞĂůŝǌĂēŶş�Đǌ͕�Ɛ͘ƌ͘Ž͘ 4 235 000 3 500 000 2 800 000 21.01.2020

WƌŽũĞŬƚ�Ɛ�ƉƌĄǀŶşŵ�ĂŬƚĞŵ�Ž�
ƉŽƐŬǇƚŶƵƚş�ƉŽĚƉŽƌǇ

148 DŽďŝůŶş�ƉůŶşĐş�ƐƚĂŶŝĐĞ�>�E'�� OPPIK 1.1
ϳϮ͘�WŽĚŶŝŬŽǀǉ�ǀǉǌŬƵŵ͕�ǀǉǀŽũ�Ă�ŝŶŽǀĂĐĞ�Ͳ�

Aplikace IV

�ĞƐŬĄ�ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŬŽ�Ͳ�
ĂƵĚŝƚŽƌƐŬĄ�ƐƉŽůĞēŶŽƐƚ͕�

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

WƌŽũĞŬƚŽǀĄ�ǎĄĚŽƐƚ�ŶĞƉƎĞĚůŽǎĞŶĂ�
ǀ�ƚĞƌŵşŶƵ�ĚŽ�ǀǉǌǀǇ�\K

149 ELLA-CS - projekt Inovace 2020 - 2022 OPPIK 1.1
ϳϯ͘�WŽĚŶŝŬŽǀǉ�ǀǉǌŬƵŵ͕�ǀǉǀŽũ�Ă�ŝŶŽǀĂĐĞ�Ͳ�

/ŶŽǀĂĐĞ�Ͳ�/ŶŽǀĂēŶş�ƉƌŽũĞŬƚ�/s
ELLA-CS, s.r.o. 18 000 000 14 000 000 4 900 000 21.01.2020 �ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ƵŬŽŶēĞŶĂ�\K

150
ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�Ă�ƉƎşƐƚĂǀďĂ�ďƵĚŽǀǇ�ďǉǀĂůĠ�

ƌŽǌǀŽĚŶǇ��>�Ϯϭ�^ĞŵƚşŶ
OPPIK 2.3

ϳϲ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�Ă�ƐůƵǎďǇ�ƉƌŽ�ƌŽǌǀŽũ�
ƉŽĚŶŝŬƽ�Ͳ�EĞŵŽǀŝƚŽƐƚŝ�s/

SK - EKO Pardubice s. r. o. 11 979 000 9 900 000 4 455 000 21.01.2020
WƌŽũĞŬƚ�Ɛ�ƉƌĄǀŶşŵ�ĂŬƚĞŵ�Ž�

ƉŽƐŬǇƚŶƵƚş�ƉŽĚƉŽƌǇ

151
/d/�D�dZ/y�,Kh^��Ͳ�ǌĂǀĞĚĞŶş�ǀǉƌŽďǇ�

ŝŶŽǀĂƚŝǀŶşŚŽ�ĚƎĞǀĢŶĠŚŽ�ƉĂŶĞůƵ
OPPIK 1.1

ϳϯ͘�WŽĚŶŝŬŽǀǉ�ǀǉǌŬƵŵ͕�ǀǉǀŽũ�Ă�ŝŶŽǀĂĐĞ�Ͳ�
/ŶŽǀĂĐĞ�Ͳ�/ŶŽǀĂēŶş�ƉƌŽũĞŬƚ�/s

MATRIX a.s. 282 405 863 144 295 714 50 503 500 14.02.2020
�ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ƐƚĂǎĞŶĂ�

ǎĂĚĂƚĞůĞŵ

152
/d/�D�dZ/y�,Kh^��Ͳ�ǌĂǀĞĚĞŶş�ǀǉƌŽďǇ�
ŝŶŽǀĂƚŝǀŶşĐŚ�ĨĂƐĄĚŶşĐŚ�ƉƌǀŬƽ�ǌĂ�ƉŽƵǎŝƚş�

ŬĂƌďŽŶŝǌĂĐĞ�ƉŽǀƌĐŚƵ�ĚƎĞǀĂ
OPPIK 1.1

ϳϯ͘�WŽĚŶŝŬŽǀǉ�ǀǉǌŬƵŵ͕�ǀǉǀŽũ�Ă�ŝŶŽǀĂĐĞ�Ͳ�
/ŶŽǀĂĐĞ�Ͳ�/ŶŽǀĂēŶş�ƉƌŽũĞŬƚ�/s

MATRIX a.s. 21 780 000 18 000 000 6 300 000 14.02.2020 �ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ƵŬŽŶēĞŶĂ�\K

153 dŝƐŬ�ŝŶŽǀĂƚŝǀŶĢ OPPIK 1.1
ϳϯ͘�WŽĚŶŝŬŽǀǉ�ǀǉǌŬƵŵ͕�ǀǉǀŽũ�Ă�ŝŶŽǀĂĐĞ�Ͳ�

/ŶŽǀĂĐĞ�Ͳ�/ŶŽǀĂēŶş�ƉƌŽũĞŬƚ�/s
Popcup s.r.o. 5 500 000 5 500 000 2 475 000 14.02.2020

WƌŽũĞŬƚŽǀĄ�ǎĄĚŽƐƚ�ŶĞƉƎĞĚůŽǎĞŶĂ�
ĚŽ�ǀǉǌǀǇ�\K

154 Polygon OPPIK 1.1
ϳϰ͘�WŽĚŶŝŬŽǀǉ�ǀǉǌŬƵŵ͕�ǀǉǀŽũ�Ă�ŝŶŽǀĂĐĞ�Ͳ�

WŽƚĞŶĐŝĄů�/s
�ŶĞƌŐĞƚŝĐŬŽ�Ͳ�ǀŽĚĄƌĞŶƐŬǉ�

ŝŶŽǀĂēŶş�ŬůĂƐƚƌ�ǌ͘Ɛ͘
9 922 000 8 200 000 4 100 000 14.02.2020 �ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ƵŬŽŶēĞŶĂ�\K

155 sŝƌƚƵĄůŶş�ŽƉĞƌĄƚŽƌ�<ŽŵƵŶŝƚŶş�ĞůĞŬƚƌĄƌŶǇ OPPIK 1.1
ϳϮ͘�WŽĚŶŝŬŽǀǉ�ǀǉǌŬƵŵ͕�ǀǉǀŽũ�Ă�ŝŶŽǀĂĐĞ�Ͳ�

Aplikace IV
�ŶĞƌŐĞƚŝĐŬŽ�Ͳ�ǀŽĚĄƌĞŶƐŬǉ�

ŝŶŽǀĂēŶş�ŬůĂƐƚƌ�ǌ͘Ɛ͘
24 200 000 20 000 000 16 000 000 13.-18.03.2020 �ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ƵŬŽŶēĞŶĂ�\K

156
DŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�ŽĚďĂǀŽǀĂĐşŚŽ�ƐǇƐƚĠŵƵ�

ĐĞƐƚƵũşĐşĐŚ�ǀ�ŵĢƐƚƐŬĠ�ŚƌŽŵĂĚŶĠ�ĚŽƉƌĂǀĢ�ǀ�
WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ

IROP 1.2 ϳϳ͘��ŽƉƌĂǀŶş�ƚĞůĞŵĂƚŝŬĂ�s
�ŽƉƌĂǀŶş�ƉŽĚŶŝŬ�ŵĢƐƚĂ�

Pardubic a.s.
36 300 000 30 000 000 25 500 000 13.-18.03.2020 WƌŽũĞŬƚ�ǀĞ�ĨǇǌŝĐŬĠ�ƌĞĂůŝǌĂĐŝ

157
WƌŽƉŽũĞŶş�ĐǇŬůŽƐƚĞǌŬǇ�ƉŽĚĠů�<ƵŶĢƚŝĐŬĠ�ƵůŝĐĞ�

Ɛ�ŶĂǀĂǌƵũşĐşŵŝ�ĐǇŬůŽƐƚĞǌŬĂŵŝ
IROP 1.2

ϳϴ͘�EĞŵŽƚŽƌŽǀĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�Ͳ��ǇŬůŽĚŽƉƌĂǀĂ�
VII

ƐƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�
Pardubice

�3 538 168,88 2 750 466 2 337 896 13.-18.03.2020
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

158
>ĄǀŬĂ�ƉƌŽ�ƉĢƓş�Ă�ĐǇŬůŝƐƚǇ�ŵĞǌŝ�^ǀşƚŬŽǀĞŵ�Ă�

Rosicemi
IROP 1.2

ϳϴ͘�EĞŵŽƚŽƌŽǀĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�Ͳ��ǇŬůŽĚŽƉƌĂǀĂ�
VII

ƐƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�
Pardubice

40 000 000 38 500 000 32 725 000 13.-18.03.2020 WƌŽũĞŬƚ�ĨǇǌŝĐŬǇ�ƵŬŽŶēĞŶ

159 >ĄǀŬĂ�Ƶ��ůĚŝƐƵ IROP 1.2
ϳϴ͘�EĞŵŽƚŽƌŽǀĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�Ͳ��ǇŬůŽĚŽƉƌĂǀĂ�

VII
ƐƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�

<ƌĄůŽǀĠ
145 200 000 114 117 000 96 999 450 13.-18.03.2020 WƌŽũĞŬƚ�ǀĞ�ĨǇǌŝĐŬĠ�ƌĞĂůŝǌĂĐŝ

160
jƉƌĂǀǇ�ƉƌŽ�ŶĞŵŽƚŽƌŽǀŽƵ�ĚŽƉƌĂǀƵ�ǀ�
ƉƌŽƐƚŽƌƵ��ŝŵŶşŚŽ�ƐƚĂĚŝŽŶƵ�Ă�ƚƌĂƐǇ�ŶĂ�

ͣ,ƵēĄŬ͞
IROP 1.2

ϳϴ͘�EĞŵŽƚŽƌŽǀĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�Ͳ��ǇŬůŽĚŽƉƌĂǀĂ�
VII

ƐƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�
<ƌĄůŽǀĠ

15 345 012 7 000 000 5 950 000 13.-18.03.2020 WƌŽũĞŬƚ�ĨǇǌŝĐŬǇ�ƵŬŽŶēĞŶ

161
ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƵēĞďĞŶ�ŶĂ�
�ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĞ��ĞŶĞƓŽǀŽ�ŶĄŵĢƐƚş

IROP 2.4
ϴϬ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ƉƌŽ�ǀǌĚĢůĄǀĄŶş�Ͳ�
/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů

ƐƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�
Pardubice

19 035 269 18 602 900 15 812 465 13.-18.03.2020
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

162
^ƚĂǀĞďŶş�ƷƉƌĂǀǇ�Ă�ŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�

ƵēĞďĞŶ��a��ĞǌƌƵēŽǀĂ
IROP 2.4

ϴϬ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ƉƌŽ�ǀǌĚĢůĄǀĄŶş�Ͳ�
/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů

ƐƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�
<ƌĄůŽǀĠ

20 000 000 20 000 000 17 000 000 13.-18.03.2020 WƌŽũĞŬƚ�ǀĞ�ĨǇǌŝĐŬĠ�ƌĞĂůŝǌĂĐŝ

163
EĄƐƚĂǀďĂ�Ă�ŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƵēĞďĞŶ�

�a�DĂŶĚǇƐŽǀĂ
IROP 2.4

ϴϬ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ƉƌŽ�ǀǌĚĢůĄǀĄŶş�Ͳ�
/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů

ƐƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�
<ƌĄůŽǀĠ

15 000 000 15 000 000 12 750 000 13.-18.03.2020 WƌŽũĞŬƚ�ǀĞ�ĨǇǌŝĐŬĠ�ƌĞĂůŝǌĂĐŝ

164
^ƚĂǀĞďŶş�ƷƉƌĂǀǇ�Ă�ƉƎşƐƚĂǀďĂ��a�^ǀŽďŽĚŶĠ�

Dvory
IROP 2.4

ϴϬ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ƉƌŽ�ǀǌĚĢůĄǀĄŶş�Ͳ�
/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů

ƐƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�
<ƌĄůŽǀĠ

35 000 000 21 200 000 18 020 000 13.-18.03.2020 WƌŽũĞŬƚ�ǀĞ�ĨǇǌŝĐŬĠ�ƌĞĂůŝǌĂĐŝ

165 'ĂůĞƌŝĞ�ŵĢƐƚĂ�WĂƌĚƵďŝĐ IROP 3.1
ϴϭ͘�WĂŵĢƛŽǀĠ�ŝŶƐƚŝƚƵĐĞ�Ă�ŬƵůƚƵƌŶş�

ƉĂŵĄƚŬǇ�Ͳ�WĂŵĄƚŬǇ�s//
ƐƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�

Pardubice
54 500 000 20 000 000 17 000 000 13.-18.03.2020 WƌŽũĞŬƚ�ǀĞ�ĨǇǌŝĐŬĠ�ƌĞĂůŝǌĂĐŝ

166
ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�Ă�ŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�WĂŵĄƚŶşŬƵ�

�ĄŵĞēĞŬ
IROP 3.1

ϴϭ͘�WĂŵĢƛŽǀĠ�ŝŶƐƚŝƚƵĐĞ�Ă�ŬƵůƚƵƌŶş�
ƉĂŵĄƚŬǇ�Ͳ�WĂŵĄƚŬǇ�s//

ƐƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�
Pardubice

33 033 632 23 600 000 20 060 000 13.-18.03.2020
WƌŽũĞŬƚ�ǀ�ƉůŶĠ�;ĨǇǌŝĐŬĠ�ŝ�ĨŝŶĂŶēŶşͿ�

realizaci



167 �ƵƚŽŵĂƚŝĐŬĠ�ŵůǉŶǇ�Ͳ�ƐŝůŽ�Ă�ƉĂƌƚĞƌ IROP 3.1
ϴϭ͘�WĂŵĢƛŽǀĠ�ŝŶƐƚŝƚƵĐĞ�Ă�ŬƵůƚƵƌŶş�

ƉĂŵĄƚŬǇ�Ͳ�WĂŵĄƚŬǇ�s//
EĂĚĂĐĞ��ƵƚŽŵĂƚŝĐŬĠ�

ŵůǉŶǇ
85 573 500 82 350 000 69 997 500 13.-18.03.2020 WƌŽũĞŬƚ�ǀĞ�ĨǇǌŝĐŬĠ�ƌĞĂůŝǌĂĐŝ

168
KďŶŽǀĂ�tŝŶƚĞƌŶŝƚǌŽǀǉĐŚ�ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŬǉĐŚ�

ŵůǉŶƽ�ƉƌŽ�ŬƌĂũƐŬŽƵ�ŐĂůĞƌŝŝ
IROP 3.1

ϴϭ͘�WĂŵĢƛŽǀĠ�ŝŶƐƚŝƚƵĐĞ�Ă�ŬƵůƚƵƌŶş�
ƉĂŵĄƚŬǇ�Ͳ�WĂŵĄƚŬǇ�s//

WĂƌĚƵďŝĐŬǉ�ŬƌĂũ 314 904 000 256 470 600 218 000 010 13.-18.03.2020 WƌŽũĞŬƚ�ǀĞ�ĨǇǌŝĐŬĠ�ƌĞĂůŝǌĂĐŝ

169 /ŶƚĞůŝŐĞŶƚŶş�ƉĂƌŬŽǀĂĐş�ƐǇƐƚĠŵ�ǀ�WĂƌĚƵďŝĐşĐŚ OPD 2.3 ϴϯ͘��ŽƉƌĂǀş�ƚĞůĞŵĂƚŝŬĂ�;\şǌĞŶş�ĚŽƉƌĂǀǇͿ�s
ƐƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�

Pardubice
76 550 000 50 000 000 42 500 000 13.-18.03.2020

�ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ĚŽƉŽƌƵēĞŶĂ�Ŭ�
ĨŝŶĂŶĐŽǀĄŶş�Ɛ�ǀǉŚƌĂĚŽƵ

170
/ŶƚĞůŝŐĞŶƚŶş�ĚŽƉƌĂǀŶş�ƐǇƐƚĠŵ�ǀ�,ƌĂĚĐŝ�

<ƌĄůŽǀĠ�
OPD 2.3 ϴϯ͘��ŽƉƌĂǀş�ƚĞůĞŵĂƚŝŬĂ�;\şǌĞŶş�ĚŽƉƌĂǀǇͿ�s

ƐƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�
<ƌĄůŽǀĠ

277 450 000 208 000 000 176 800 000 13.-18.03.2020
�ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ĚŽƉŽƌƵēĞŶĂ�Ŭ�

ĨŝŶĂŶĐŽǀĄŶş

171 ^şĚůŽ�ĨŝƌŵǇ�<WĂƐƐĞŵďůŝĞƐ OPPIK 2.3
�ϴϰ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�Ă�ƐůƵǎďǇ�ƉƌŽ�ƌŽǌǀŽũ�

ƉŽĚŶŝŬƽ�Ͳ�EĞŵŽǀŝƚŽƐƚŝ�s//
KPassemblies s.r.o. 24 000 000 18 500 000 8 325 000 03.04.2020

WƌŽũĞŬƚŽǀĄ�ǎĄĚŽƐƚ�ŶĞƉƎĞĚůŽǎĞŶĂ�
ǀ�ƚĞƌŵşŶƵ�ĚŽ�ǀǉǌǀǇ�\K

172 �ŚŽĚŶşŬ�ZǇďŽǀĂ�Ͳ��ĂũŬŽǀƐŬĠŚŽ IROP 1.2
ϳϵ͘�EĞŵŽƚŽƌŽǀĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�Ͳ��ĞǌƉĞēŶŽƐƚ�

dopravy II
ƐƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�

<ƌĄůŽǀĠ
3 500 000,00 3 500 000,00 2 975 000,00 30.04.-05.05.2020 WƌŽũĞŬƚ�ĨǇǌŝĐŬǇ�ƵŬŽŶēĞŶ

173
KĚďŽƌŶĄ�ƵēĞďŶĂ�ƉƌĂĐŽǀŶşĐŚ�ēŝŶŶŽƐƚş͕�

�ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĂ��ĂƓŝĐĞ
IROP 2.4

ϴϬ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ƉƌŽ�ǀǌĚĢůĄǀĄŶş�Ͳ�
/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů

DĢƐƚŽ��ĂƓŝĐĞ 3 000 000,00 3 000 000,00 2 550 000,00 30.04.-05.05.2020
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

174 DŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�ƉŽēşƚĂēŽǀĠ�ƵēĞďŶǇ IROP 2.4
ϴϬ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ƉƌŽ�ǀǌĚĢůĄǀĄŶş�Ͳ�
/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů

�ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĂ�
ZŽŚŽǀůĄĚŽǀĂ��ĢůĄ

1 300 000,00 1 300 000,00 1 105 000,00 30.04.-05.05.2020
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

175 �ŬǀĂůŝƚŶĢŶş�ǀǌĚĢůĄǀĄŶş�ǀ��a�DŝŬƵůŽǀŝĐĞ IROP 2.4
ϴϬ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ƉƌŽ�ǀǌĚĢůĄǀĄŶş�Ͳ�
/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů

Obec Mikulovice 1 600 000,00 1 600 000,00 1 360 000,00 30.04.-05.05.2020
WƌŽũĞŬƚ�Ɛ�ƉƌĄǀŶşŵ�ĂŬƚĞŵ�Ž�

ƉŽƐŬǇƚŶƵƚş�ƉŽĚƉŽƌǇ

176
sǇďƵĚŽǀĄŶş�ŽĚďŽƌŶĠ�ƵēĞďŶǇ�/d�ǀēĞƚŶĢ�

ŬŽŶĞŬƚŝǀŝƚǇ�ǀ�ĐĞůĠ��a��ĚƵĂƌĚĂ�EĄƉƌĂǀŶşŬĂ�
�ǉƓƛ͕�ŽŬƌĞƐ�WĂƌĚƵďŝĐĞ

IROP 2.4
ϴϬ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ƉƌŽ�ǀǌĚĢůĄǀĄŶş�Ͳ�
/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů

�ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĂ��ĚƵĂƌĚĂ�
EĄƉƌĂǀŶşŬĂ��ǉƓƛ

6 000 000,00 6 000 000,00 5 100 000,00 30.04.-05.05.2020
WƌŽũĞŬƚ�Ɛ�ƉƌĄǀŶşŵ�ĂŬƚĞŵ�Ž�

ƉŽƐŬǇƚŶƵƚş�ƉŽĚƉŽƌǇ

177
ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƵēĞďĞŶ�ǀēĞƚŶĢ�

ǌĂũŝƓƚĢŶş�ďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀŽƐƚŝ�ǀ��a�aŬŽůŶş�ŶĄŵĢƐƚş͕�
ďƵĚŽǀĂ�^ůĂĚŬŽǀƐŬĠŚŽ

IROP 2.4
ϴϬ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ƉƌŽ�ǀǌĚĢůĄǀĄŶş�Ͳ�
/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů

DĢƐƚŽ��ŚƌƵĚŝŵ 6 896 439,73 6 896 439,73 5 861 973,77 30.04.-05.05.2020
WƌŽũĞŬƚ�Ɛ�ƉƌĄǀŶşŵ�ĂŬƚĞŵ�Ž�

ƉŽƐŬǇƚŶƵƚş�ƉŽĚƉŽƌǇ

178 �ĞŶƚƌĄůŶş�ƉŽůǇƚĞĐŚŶŝĐŬĠ�ĚşůŶǇ IROP 2.4
ϴϱ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ƉƌŽ�ŶĞĨŽƌŵĄůŶş͕�
ǌĄũŵŽǀĠ�Ă�ĐĞůŽǎŝǀŽƚŶş�ǀǌĚĢůĄǀĄŶş

ƐƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�
Pardubice

263 753 392,00 169 709 542,27 144 253 110,93 26.-29.10.2020 WƌŽũĞŬƚ�ǀĞ�ĨǇǌŝĐŬĠ�ƌĞĂůŝǌĂĐŝ

179 dĞƌŵŝŶĄů�hŶŝǀĞƌǌŝƚĂ IROP 1.2 ϴϲ͘�WƎĞƐƚƵƉŶş�ƵǌůǇ�ǀ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐŝ�/s
ƐƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�

Pardubice
30 000 000,00 30 000 000,00 25 500 000,00 03.03.2021 WŽĚĄŶĂ�ǎĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ

180 dĞƌŵŝŶĄů�� IROP 1.2 ϴϲ͘�WƎĞƐƚƵƉŶş�ƵǌůǇ�ǀ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐŝ�/s
ƐƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�

Pardubice
169 400 000,00 111 111 111,11 94 444 444,44 16.06.2021 WŽĚĄŶĂ�ǎĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ

181
DŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�ƉƎĞƐƚƵƉŶşŚŽ�ƵǌůƵ�D,��ǀ�

ĐĞŶƚƌƵ�ŵĢƐƚĂ�Ηh�&ŽƌƚŶǇΗ
IROP 1.2 ϴϵ͘�WƎĞƐƚƵƉŶş�ƵǌůǇ�ǀ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐŝ�s

ƐƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�
<ƌĄůŽǀĠ

46 500 000,00 27 000 000,00 22 950 000,00 16.06.2021 WŽĚĄŶĂ�ǎĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ

182
�ǇŬůŽƐƚĞǌŬĂ�,ƌĂĚĞĐ�<ƌĄůŽǀĠ�Ͳ�WĂƌĚƵďŝĐĞ͗�
^ƚĞǌŬĂ�DĞĐŚƵ�Ă�WĞƌŶşŬƵ�ʹ�ƷƐĞŬ��ƎşƚĞē�ʹ�

EĢŵēŝĐĞ
IROP 1.2

ϵϬ͘�EĞŵŽƚŽƌŽǀĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�Ͳ��ǇŬůŽĚŽƉƌĂǀĂ�
IX

^ǀĂǌĞŬ�ŽďĐş�,ƌĂĚƵďŝĐŬĄ�
ůĂďƐŬĄ

6 200 000,00 6 200 000,00 5 270 000,00 16.06.2021 sǇũĄĚƎĞŶş�\s�/d/

183
�ǇŬůŽƐƚĞǌŬĂ�,ƌĂĚĞĐ�<ƌĄůŽǀĠ�Ͳ�WĂƌĚƵďŝĐĞ͗�
^ƚĞǌŬĂ�DĞĐŚƵ�Ă�WĞƌŶşŬƵ�ʹ�ƷƐĞŬ�EĢŵēŝĐĞ�ʹ�

<ƵŶĢƚŝĐŬĄ�ŚŽƌĂ
IROP 1.2

ϵϬ͘�EĞŵŽƚŽƌŽǀĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�Ͳ��ǇŬůŽĚŽƉƌĂǀĂ�
IX

^ǀĂǌĞŬ�ŽďĐş�,ƌĂĚƵďŝĐŬĄ�
ůĂďƐŬĄ

3 600 000,00 3 600 000,00 3 060 000,00 16.06.2021 sǇũĄĚƎĞŶş�\s�/d/

184 ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ŬƎŝǎŽǀĂƚŬǇ�h�&ŽƌƚŶǇ IROP 1.2
ϵϭ͘�EĞŵŽƚŽƌŽǀĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�Ͳ��ĞǌƉĞēŶŽƐƚ�

dopravy IV
ƐƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�

<ƌĄůŽǀĠ
32 000 000,00 12 941 176,47 11 000 000,00 16.06.2021 sǇũĄĚƎĞŶş�\s�/d/

є 8 448 126 874 6 684 069 346 5 262 757 855

# EĄǌĞǀ�ƉƌŽũĞŬƚƵ OP SC sǉǌǀĂ�ŶŽƐŝƚĞůĞ�/d/ �ĂĚĂƚĞů ZŽǌƉŽēĞƚ�;<ēͿ ��s�;<ēͿ
WƎşƐƉĢǀĞŬ��h�

;<ēͿ�ǀĞ�sǇũĄĚƎĞŶş�
\s

ZŽǌŚŽĚŶƵƚş
\s�/d/�;ͲͿ�Ͳ�ĚĂƚƵŵ�

ũĞĚŶĄŶş�\s
Stav projektu

1
WƎşƐƚĂǀďĂ�ǀǉĐŚŽĚŶşŚŽ�ŬƎşĚůĂ�ƓŬŽůǇ�ƉƌŽ�

ŽĚďŽƌŶĠ�ƵēĞďŶǇ���>d�
IROP 2.4

ϴ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ƐƚƎĞĚŶşĐŚ�Ă�ǀǇƓƓşĐŚ�
ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƓŬŽů�ʹ�W���ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

��>d��ʹ�^ƚƎĞĚŶş�ƓŬŽůĂ�
informatiky a ekonomie, 
�ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĂ�Ă�DĂƚĞƎƐŬĄ�

ƓŬŽůĂ͕�Ɛ͘ƌ͘Ž͘

17 000 000 17 000 000 14 450 000 08.06.2017
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

2
�ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĂ�>ŚŽƚĂ�ƉŽĚ�>ŝďēĂŶǇ�ƐƚĂǀĞďŶş�

ƷƉƌĂǀǇ�Ă�ƉŽĚŬƌŽǀŶş�ǀĞƐƚĂǀďĂ�
IROP 2.4

ϭϭ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽů�ʹ�
ŬƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

KďĞĐ�>ŚŽƚĂ�ƉŽĚ�>ŝďēĂŶǇ 8 500 000 6 000 000 5 100 000 12.10.2017 �ĄĚŽƐƚ�Ž�ƉŽĚƉŽƌƵ�ƵŬŽŶēĞŶĂ�\K

3
ZŽǌƓşƎĞŶş�Ă�ŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ�ƉŽēşƚĂēŽǀĠ�ƐşƚĢ��a�Ă�

Da�EĞĐŚĂŶŝĐĞ͕�ŽŬƌĞƐ�,ƌĂĚĞĐ�<ƌĄůŽǀĠ�
IROP 2.4

ϭϭ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽů�ʹ�
ŬƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

�a�Ă�Da�EĞĐŚĂŶŝĐĞ͕�ŽŬƌĞƐ�
,ƌĂĚĞĐ�<ƌĄůŽǀĠ

1 200 000 1 200 000 1 020 000 12.10.2017
WƌŽũĞŬƚŽǀĄ�ǎĄĚŽƐƚ�ŶĞƉƎĞĚůŽǎĞŶĂ�

ĚŽ�ǀǉǌǀǇ��^�/d/

4 EĄƐƚĂǀďĂ��a�Ă�Da�&ƌĂŶƚŝƓŬĂ�aŬƌŽƵƉĂ͕�KƐŝĐĞ� IROP 2.4
ϭϭ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽů�ʹ�
ŬƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

Obec Osice 11 000 000 6 000 000 5 100 000 12.10.2017
WƌŽũĞŬƚŽǀĄ�ǎĄĚŽƐƚ�ƐƚĂǎĞŶĂ�ǌ�
ǀǉǌǀǇ��^�/d/͕�ƉƌŽũĞŬƚ�ƵƐƉĢů�ǀ�

ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶş�ǀǉǌǀĢ

5 sşĐĞƷēĞůŽǀĠ�ƉŽůǇƚĞĐŚŶŝĐŬĠ�ĚşůŶǇ�Ă�ƵēĞďŶĂ�/d IROP 2.4
ϭϭ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽů�ʹ�
ŬƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

KďĞĐ�WƎĞĚŵĢƎŝĐĞ�ŶĂĚ�
Labem

4 000 000 4 000 000 3 400 000 12.10.2017
WƌŽũĞŬƚ�ĨŝŶĂŶēŶĢ�ƵŬŽŶēĞŶ�ǌĞ�

strany MF-PCO

6 sǉƐƚĂǀďĂ�ŽĚďŽƌŶǉĐŚ�ƵēĞďĞŶ�ĨǇǌŝŬǇ�Ă�ĐŚĞŵŝĞ� IROP 2.4
Ϯϵ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ�ƓŬŽů�//�ʹ�

ƉĂƌĚƵďŝĐŬĄ�ēĄƐƚ�ĂŐůŽŵĞƌĂĐĞ

�ŽŚĞŵŝĂ�ʹ�,ŽƚĞůŽǀĄ�
ƓŬŽůĂ�Ă�^ƚƎĞĚŶş�

ƉĞĚĂŐŽŐŝĐŬĄ�ƓŬŽůĂ�Ă�
�ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĂ�Ɛ͘ƌ͘Ž͘

10 423 600 ϭϬ�ϯϮϯ�ϲϬϬ� 8 775 060 20.06.2018
WƌŽũĞŬƚŽǀǉ�ǌĄŵĢƌ�ŶĞƵƐƉĢů�ǀĞ�

ǀǉǌǀĢ�ŶŽƐŝƚĞůĞ

7
>ĄǀŬĂ�ƉƌŽ�ƉĢƓş�Ă�ĐǇŬůŝƐƚǇ�;WŽƐĞŝĚŽŶͲWŽůĂďŝŶǇͿ�

Ͳ�ƷƐĞŬ�ϱϴ
IROP 1.2

ϯϰ͘�EĞŵŽƚŽƌŽǀĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�Ͳ��ǇŬůŽĚŽƉƌĂǀĂ�
III

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�
Pardubice

48 500 000 40 000 000 34 000 000 17.10.2018
WƌŽũĞŬƚŽǀǉ�ǌĄŵĢƌ�ŶĞƵƐƉĢů�ǀĞ�

ǀǉǌǀĢ�ŶŽƐŝƚĞůĞ

8
jƉƌĂǀǇ�ƉƌŽ�ŶĞŵŽƚŽƌŽǀŽƵ�ĚŽƉƌĂǀƵ�ǀ�
ƉƌŽƐƚŽƌƵ��ŝŵŶşŚŽ�ƐƚĂĚŝŽŶƵ�Ă�ƚƌĂƐǇ�ŶĂ�

ͣ,ƵēĄŬ͞
IROP 1.2

ϰϴ͘�EĞŵŽƚŽƌŽǀĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�Ͳ��ǇŬůŽĚŽƉƌĂǀĂ�
V

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�
<ƌĄůŽǀĠ

14 300 000 6 000 000 5 100 000 17.04.2019
WƌŽũĞŬƚŽǀǉ�ǌĄŵĢƌ�ŶĞƵƐƉĢů�ǀĞ�

ǀǉǌǀĢ�ŶŽƐŝƚĞůĞ

9
jƉƌĂǀǇ�ƉƌŽ�ŶĞŵŽƚŽƌŽǀŽƵ�ĚŽƉƌĂǀƵ�ǀ�
ƉƌŽƐƚŽƌƵ��ŝŵŶşŚŽ�ƐƚĂĚŝŽŶƵ�Ă�ƚƌĂƐǇ�ŶĂ�

ͣ,ƵēĄŬ͞
IROP 1.2

ϱϳ͘�EĞŵŽƚŽƌŽǀĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�Ͳ��ǇŬůŽĚŽƉƌĂǀĂ�
VI

^ƚĂƚƵƚĄƌŶş�ŵĢƐƚŽ�,ƌĂĚĞĐ�
<ƌĄůŽǀĠ

14 300 000 6 000 000 5 100 000 09.10.2019
WƌŽũĞŬƚŽǀǉ�ǌĄŵĢƌ�ŶĞƵƐƉĢů�ǀĞ�

ǀǉǌǀĢ�ŶŽƐŝƚĞůĞ

10 /EKs��E1���EdZhD�W�Z�h�/�� OPPIK 1.2
ϲϵ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�Ă�ƐůƵǎďǇ�ƉƌŽ�ƌŽǌǀŽũ�

ƉŽĚŶŝŬƽ�Ͳ�^ůƵǎďǇ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ�Ͳ�ĂŬƚŝǀŝƚĂ�
A, B, C, D 

REXALA a. s. 60 000 000 60 000 000 30 000 000 21.01.2020
WƌŽũĞŬƚŽǀǉ�ǌĄŵĢƌ�ŶĞƵƐƉĢů�ǀĞ�

ǀǉǌǀĢ�ŶŽƐŝƚĞůĞ

11 �ŶĞƌŐĞƚŝĐŬǇ�ƷƐƉŽƌŶĄ�ŽďĞĐ OPPIK 1.1
ϳϮ͘�WŽĚŶŝŬŽǀǉ�ǀǉǌŬƵŵ͕�ǀǉǀŽũ�Ă�ŝŶŽǀĂĐĞ�Ͳ�

Aplikace IV
ENUPRO s.r.o. 21 296 000 17 600 000 14 080 000 13.-18.03.2020

WƌŽũĞŬƚŽǀǉ�ǌĄŵĢƌ�ŶĞƵƐƉĢů�ǀĞ�
ǀǉǌǀĢ�ŶŽƐŝƚĞůĞ

12
W�Z�h�/�<��/EKs��E1���EdZhD�;W/�Ϳ�Ͳ�

PROVOZ
OPPIK 1.2

ϳϱ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�Ă�ƐůƵǎďǇ�ƉƌŽ�ƌŽǌǀŽũ�
ƉŽĚŶŝŬƽ�Ͳ�^ůƵǎďǇ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ�Ͳ�ĂŬƚŝǀŝƚĂ�

A, B, C, D 

,ŝͲdĞĐŚ�ŝŶŽǀĂēŶş�ŬůĂƐƚƌ�ǌ͘�
s.

4 800 000 4 800 000 2 400 000 13.-18.03.2020
WƌŽũĞŬƚŽǀǉ�ǌĄŵĢƌ�ŶĞƵƐƉĢů�ǀĞ�

ǀǉǌǀĢ�ŶŽƐŝƚĞůĞ

13
W�Z�h�/�<��/EKs��E1���EdZhD�;W/�Ϳ�Ͳ�

^>h��z
OPPIK 1.2

ϳϱ͘�/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ�Ă�ƐůƵǎďǇ�ƉƌŽ�ƌŽǌǀŽũ�
ƉŽĚŶŝŬƽ�Ͳ�^ůƵǎďǇ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ�Ͳ�ĂŬƚŝǀŝƚĂ�

A, B, C, D 

,ŝͲdĞĐŚ�ŝŶŽǀĂēŶş�ŬůĂƐƚƌ�ǌ͘�
s.

5 400 000 5 400 000 2 700 000 13.-18.03.2020
WƌŽũĞŬƚŽǀǉ�ǌĄŵĢƌ�ŶĞƵƐƉĢů�ǀĞ�

ǀǉǌǀĢ�ŶŽƐŝƚĞůĞ

є 220 719 600 174 000 000 131 225 060

WŽǌŶĄŵŬĂ͗�sĞ�ǀǉǌǀĄĐŚ�ŶŽƐŝƚĞůĞ�ēşƐůŽ�ϴ�Ă�ϭϭ�ŶĞďǇůŽ�ΗsǇũĄĚƎĞŶş�\s�/d/Η�ƉƌĄǀŶĢ�ǌĄǀĂǌŶĠ
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Ní!e uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany: 
 
převodce:  Pardubick! kraj 
 se sídlem: Pardubice, Pardubice-Staré Město, Komenského náměstí 

125, PSČ 532 11  
IČO: 70892822 
zastoupen! JUDr. Martinem Netolick!m, Ph.D., hejtmanem 
(dále jako „převodce“ nebo „kraj“) 

 
a 

nabyvatel: statutární město Pardubice  
 se sídlem: Pardubice, Pardubice-Staré Město, Pern"t!nské náměstí 

1, PSČ 530 21, 
 IČO: 00274046 
 zastoupené Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
 (dále jako „nabyvatel“ nebo „město Pardubice“)  
 
tento 

 

dodatek č. 3   
ke Smlouvě o bezúplatném převodu ze dne 22. 5. 2012 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 22. 5. 2012 Smlouvu o bezúplatném převodu, 
na základě ní! převedl převodce nemovité věci tvořící areál Tesla Kyjevská v lokalitě 
Pardubičky v Pardubicích do vlastnictví nabyvatele (dále jen „Smlouva“). Současně bylo 
touto Smlouvou nabyvateli ulo!eno vybudovat mimoúrovňové dopravní napojení a 
parkovací místa pro Pardubickou krajskou nemocnici, a. s. (nyní Nemocnici Pardubického 
kraje, a. s.) do 5 let od nabytí tohoto majetku. Právní účinky vkladu vlastnického práva ve 
prospěch nabyvatele k nemovit"m věcem tvořícím areál Tesla Kyjevská nastaly ke dni 9. 7. 
2012. 
  

2. Dne 31. 8. 2016 uzavřely smluvní strany mezi sebou dodatek č. 1 ke Smlouvě, na základě 
něho! byla lhůta pro realizaci závazku uvedeného v předchozím odstavci prodlou!ena 
na 10 let, přičem! v případě nesplnění tohoto závazku byla stanovena povinnost nabyvatele 
nabídnout převodci zpětn" bezúplatn" převod předmětného majetku do vlastnictví. Dle 
tohoto dodatku se tato povinnost měla vztahovat i na případného dal#ího nabyvatele 
předmětn"ch nemovit"ch věcí. 
 

3. Dne 30. 10. 2018 smluvní strany uzavřely mezi sebou dodatek č. 2 ke Smlouvě, na základě 
něho! se nabyvatel zavázal zajistit vybudování mimoúrovňového sjezdu, resp. 
odpovídajícího kapacitního dopravního napojení z nadjezdu u Nemocnice Pardubického 
kraje, a. s. (dále jen „NPK“) a vybudování nov"ch parkovacích míst v areálu Tesla Kyjevská 
pro náv#těvníky  NPK s tím, !e konkrétní podmínky plnění tohoto závazku, včetně 
stanovení způsobu a termínu realizace, byly definovány v samostatné Smlouvě o 
spolupráci uzavřené mezi převodcem a nabyvatelem dne 30. 10. 2018. I v tomto případě 
platí, !e takto upraven"m závazkem bude zavázán ka!d" dal#í nabyvatel nemovit"ch věcí 
tvořících areál Tesla Kyjevská. Dodatek č. 2 nabyl účinnosti dne 21. 4. 2021, tj. den po 
zápisu obchodní společnosti Linkcity Czech Republic a.s., IČO: 27071316, se sídlem Na 



S/OM/3138/08/JH/Dodatek č. 3 

Harfě 337/3, Vysočany, 19000 Praha 9 (dále jen „Linkcity Czech Republic“), jako vlastníka 
nemovit"ch věcí tvořících areál Tesla Kyjevská do katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Pardubick" kraj, Katastrálním pracovi#těm Pardubice (na základě 
kupní smlouvy uzavřené mezi městem Pardubice jako!to převodcem a Linkcity Czech 
Republic jako!to nabyvatelem, podle ní! byl proveden vklad vlastnického práva dne 
20.4.2021 s právními účinky ke dni 29.3.2021). Linkcity Czech Republic následně převedla 
tento předmětn" majetek na nového nabyvatele – obchodní společnost Nová Tesla s.r.o., 
IČO: 07205082, se sídlem Na Harfě 337/3, Vysočany, 19000 Praha 9.   

4. Smluvní strany se dohodly na dal#í úpravě závazku uvedeném v předchozím odstavci 
tohoto článku, proto přistupují k uzavření následujícího dodatku č. 3 Smlouvy (dále také 
„dodatek č. 3“).  

   
II. 

Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany shodně prohla#ují, !e je jim známo, !e Univerzita Pardubice, IČO: 

00216275, se sídlem Studentská 95, 530 10 Pardubice – Polabiny (dále jen „Univerzita 
Pardubice“), se podle Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 30. 9. 2020 stane 
vlastníkem nemovité věci tvořící součást areálu Tesla Kyjevská, která vznikne oddělením 
z dotčeného pozemku označeného jako st. p. č. 378/1 – zastavěná plocha a nádvoří, jeho! 
součástí je budova čp. 37 - průmyslov" objekt, v obci Pardubice a k. ú. Pardubičky (část 
budovy Telegrafie). 

 
2. Smluvní strany se dohodly, !e závazek, kter" byl sjednán také pro ka!dého dal#ího 

nabyvatele nemovit"ch věcí tvořících areál Tesla Kyjevská, spočívající v povinnosti zajistit 
vybudování mimoúrovňového sjezdu, resp. odpovídajícího kapacitního dopravního 
napojení z nadjezdu u NPK, a vybudování nov"ch parkovacích míst v areálu Tesla 
Kyjevská pro náv#těvníky NPK (dle čl. IV. Smlouvy, ve znění jejích dodatků č. 1 a 2), se na 
nabyvatele, jím! je Univerzita Pardubice ve smyslu odst. 1 tohoto dodatku č. 3, nevztahuje.  

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

  

1. Ostatní ujednání Smlouvy, ve znění jejích dodatků č. 1 a 2, tímto dodatkem č. 3 nedotčená 
zůstávají beze změny a v platnosti. 
 

2. Tento dodatek č. 3 nab"vá platnosti dnem jeho podpisu oprávněn"mi zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvlá#tních podmínkách 
účinnosti někter"ch smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozděj#ích předpisů.  

 
3. Smluvní strany se dohodly, !e město Pardubice bezodkladně po uzavření tohoto dodatku 

č. 3 ode#le jej k řádnému uveřejnění do registru smluv. O jeho uveřejnění město 
bezodkladně informuje kraj. Smluvní strany berou na vědomí, !e nebude-li tento dodatek 
č. 3 uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zru#en od počátku 
s účinky případného bezdůvodného obohacení. Smluvní strany se dohodly, !e dodatek č. 
3 bude uveřejněn bez podpisů smluvních stran.  

 
4. Smluvní strany prohla#ují, !e !ádná část tohoto dodatku č. 3 nenaplňuje znaky 

obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozděj#ích předpisů). 



S/OM/3138/08/JH/Dodatek č. 3 

 
5. Tento dodatek č. 3 je vypracován ve dvou vyhotoveních, oba s platností originálu, z nich! 

ka!dá strana obdr!í po jednom vyhotovení.  
 
6. Smluvní strany si tento dodatek č. 3 řádně přečetly, prohla#ují, !e je projevem jejich 

svobodné a vá!né vůle, !e nebyl sjednán v tísni za nápadně nev"hodn"ch podmínek a !e 
s jeho obsahem souhlasí, co! potvrzují zástupci obou smluvních stran sv"mi 
vlastnoručními podpisy. 

 
 
  
Dolo!ka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  Dolo!ka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
Schváleno usnesením Zastupitelstva Pk                                                 Schváleno usnesením Zastupitelstva města Pardubic 
č. Z/127/21 ze dne 21. 9. 2021  č.                                  ze dne  

 
 
 
V Pardubicích dne       V Pardubicích dne  
 
 

 

 

 

………………………………..                                     …………………………….... 

Pardubick" kraj                                                          statutární město Pardubice 
JUDr. Martin Netolick", Ph.D                                     Ing. Martin Charvát 
hejtman                                       primátor  
 
 

 
 



Příloha usnesení č. 1 

Dodatek č. 1  
Smlouvy o poskytnutí dotace č. D1734/00027/21 

uzavřené dne 16.03.2021 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města 
Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Nadační fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje,  
sídlo: 17. listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČO: 05092302,  
číslo bankovního účtu: 9402114001/5500, 
zastoupený: Vladimírem Pitterem, předsedou správní rady, Alešem Melounem, místopředsedou správní rady 
(dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 16.03.2021 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytnutí individuální dotace (dále jen 
„Smlouva“) z Programu podpory sportu pro rok 2021 ve výši 1.400.000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta tisíc 
korun českých) na realizaci projektu „Regionální fotbalová akademie“ (dále jen „projekt“). 
 

2. Dne 30.09.2021 podal příjemce žádost o změnu nákladového rozpočtu projektu, který je nedílnou součástí 
Smlouvy jako příloha č. 1, neboť z důvodu nezbytných organizačních změn Projektu v důsledku přijatých opatření 
k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 
2021 dojde k úpravám (zvýšení, resp. snížení) výše výdajů u některých položek původního nákladového rozpočtu 
přiloženého k žádosti o poskytnutí dotace. 
 

3. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy, na základě něhož 
bude původní nákladový rozpočet uvedený v příloze č. 1 Smlouvy nahrazen jeho novým, upraveným zněním 
(dále jen „dodatek“). 
 
 

III. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že původní příloha č. 1 Smlouvy (Rozpočet vyhotovený dne 05.01.2021) se 
nahrazuje jejím novým zněním (Rozpočet vyhotovený dne 30.09.2021), které je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
V souladu s tímto novým rozpočtem  se celková výše poskytnuté dotace na realizaci projektu snižuje z částky 
1,400.000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta tisíc korun českých) o částku 409.000,- Kč (slovy: čtyři sta devět tisíc 
korun českých). Celková výše dotace tedy činí 991.000,- Kč (slovy: devět set devadesát jeden tisíc korun 
českých). 
 

2. Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci na položky stanovené v nové příloze č. 1 Smlouvy a předložit 
vyúčtování poskytovateli dotace v termínu stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. f) Smlouvy (tj. do 31.01.2022).  



 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že dotace byla v původně sjednané výši poukázána na účet příjemce dne 

18.03.2021. V souladu s čl. VII. odst. 4 Smlouvy je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část dotace na účet 
poskytovatele uvedený v záhlaví tohoto dodatku. Lhůta pro vrácení nevyčerpané části dotace ve výši 409.000,- 
Kč (slovy: čtyři sta devět tisíc korun českých) je tímto dodatkem sjednána do 15 dnů ode dne účinnosti tohoto 
dodatku. 

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

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

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

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření tohoto dodatku Smlouvy jej odešle 
k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění tohoto dodatku poskytovatel dotace bezodkladně 
informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako 
kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dodatek bude uveřejněn bez podpisů fyzických osob. 
 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je 
následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 
6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a druhý příjemce. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že dodatek byl sepsán 

na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu ze dne 30.09.2021 
 
V Pardubicích dne:  
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 ……………………………………………………………………. 
 Vladimír Pitter 
 
 
 
.......................................................................... ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Aleš Meloun 
   
Předmět Smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1945/2021 ze dne 21.01.2021 a předmět tohoto 

dodatku byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/          /2021 ze dne 21.10.2021. 
Ing. Jana Hurychová, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



Příloha č. 1 dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace 

PODROBNÝ ROZPOČET AKCE/PROJEKTU 
 

Název akce/projektu 
Regionální fotbalová akademie 

Pardubického kraje 
Věnujte sestavení rozpočtu patřičnou pozornost, protože se stane součástí smlouvy a bude podle něj 
požadováno vyúčtování poskytnuté dotace, a to dle položek uvedených ve sloupci "Požadovaná dotace 
(Kč)" 

Výdaje na akci/projekt  (uveďte jednotlivé položky) Částka (Kč) Požadovaná dotace (Kč) 

Materiální vybavení 1 750 000,00   
Provozní náklady 425 000,00 50 000,00 
Ostatní nespecifikované náklady 250 000,00   
Vybavení fyzio, pomůcky atd. 200 000,00   
Mzdové náklady 2 604 000,00   
Stravování 1 412 000,00 941 000,00 
Ubytování 400 000,00   
Vychovatelská služba 540 000,00   
Využití sportovních a rehabilitačních center 600 000,00   
Doprava 250 000,00   
Zdravotní péče 100 000,00   
      
      
Celkové výdaje na akci/projekt 8 531 000,00 991 000,00 

  
 
Předpokládané příjmy na akci/projekt Částka (Kč) 
Startovné 0,00 
Vstupné 0,00 
Příspěvky sponzorů 0,00 
Požadovaná výše dotace od statutárního města Pardubice  991 000,00 
Dotace od jiných subjektů:     - Pardubický kraj 1 500 000,00 
                                                      - Národní sportovní agentura 0,00 
Vlastní zdroje    
Ostatní (rozepište):   
příspěvky   500 000,00 
Fotbalová asociace České republiky   5 540 000,00 
      
    
Celkové příjmy z akce/projektu 8 531 000,00 

 

Bilance rozpočtu akce/projektu Částka (Kč)  

Příjmy  409 000,00  

Výdaje 409 000,00  

Rozdíl    

Dne: 30.09.2021 



 



   
Příloha usnesení č. 2 
 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/  /21 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 

IČO: 00274046, 

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

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

města Pardubic 

(dále jen „poskytovatel“), 
 

2. Příjemce dotace: 
Nadační fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje,  

sídlo: 17. listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 

IČO: 05092302,  

číslo bankovního účtu: 9402114001/5500, 

zastoupený: Vladimírem Pitterem, předsedou správní rady, Alešem Melounem, místopředsedou 

správní rady 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 

finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (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 sportu pro rok 

2021 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 17.12.2020 usnesením 

č. Z/1850/2020 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního 

města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením č. 

Z/1845/2020 (Směrnice č. 6/2020 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 

webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 

podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 

 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 

účelově určenou 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 investiční dotaci z Programu podpory 

sportu pro rok 2021 ve výši 409.000,- Kč (slovy: čtyři sta devět tisíc korun českých) na realizaci 

projektu „Technické vybavení pro hráče Regionální fotbalové akademie Pardubického kraje“ 

(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 a realizace projektu musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021. 

 

 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příjemce se zavazuje: 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  

b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  

c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 

d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 30.09.2021 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 101826/2021, vyúčtovat dotaci na položky 

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

e) zajistit řádné provozování technického vybavení pořízeného z dotačních prostředků a jeho 

řádné využití pro  hráče Regionální fotbalové akademie Pardubického kraje minimálně po 

dobu 5 let ode dne pořízení, 

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 31.01.2022 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. k) tohoto článku smlouvy uděluje 

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

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

 

 

VII. Čerpání dotace 
 

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

 

2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 15.01.2022. 
 

3. 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 31.01.2022.  
 

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2022. 
 

5. 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 v období realizace projektu a byl příjemcem uhrazen v souladu s čl. VII. odst. 2 této 

smlouvy,  

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

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 

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

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

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

 

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

rozumí: 

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

která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

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

této daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 

 

 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

 

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

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 

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

byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na 

nějž byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 

smlouvou včetně souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit 

poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se 

považuje také:  

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

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 

smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

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

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

na účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

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

 

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

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

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

odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 

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

 

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

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

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



 

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

územních rozpočtů se považuje: 

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

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

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

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

dotace,  

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

za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

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

za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 

 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 

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

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

 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

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

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

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

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   
2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 

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

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

smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 

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

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

obohacení. 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

GDPR). 



 

 

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

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

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

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

žádný závazek žádné ze stran. 

 

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 

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

jednom vyhotovení.  

 

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

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

připojují své vlastnoruční podpisy.  

 

 

Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 

 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

 

Za poskytovatele: Za příjemce: 

 

 

 

……............................................................ ……............................................................ 

 Mgr. Ivana Liedermanová Ing. Petr Klimpl 

 

 

 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/……./2021 ze dne 21.10.2021. 

Ing. Jana Hurychová, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

PODROBNÝ ROZPOČET AKCE/PROJEKTU 
 

Název akce/projektu 
technické vybavení pro hráče Regionální fotbalové 

akademie Pardubického kraje 
Věnujte sestavení rozpočtu patřičnou pozornost, protože se stane součástí smlouvy a bude podle něj 
požadováno vyúčtování poskytnuté dotace, a to dle položek uvedených ve sloupci "Požadovaná 
dotace (Kč)" 
Výdaje na akci/projekt  (uveďte 
jednotlivé položky) Částka (Kč) Požadovaná dotace (Kč) 

technické vybavení pro hráče - Sauna 

(kompletní realizace) 
319 800,00 319 800,00 

technické vybavení pro hráče - 

Kamerový systém pro rozbor hry 
89 200,00 89 200,00 

      
      
      
      
      
Celkové výdaje na akci/projekt 409 000,00 409 000,00 

  
 
Předpokládané příjmy na akci/projekt Částka (Kč) 
Startovné 0,00 

Vstupné 0,00 

Příspěvky sponzorů 0,00 

Požadovaná výše dotace od statutárního města Pardubice  409 000,00 

Dotace od jiných subjektů:     - Pardubický kraj   

                                                      - Národní sportovní agentura 0,00 

Vlastní zdroje    

Ostatní (rozepište):   

      

      

      

    

Celkové příjmy z akce/projektu 409 000,00 
 

Bilance rozpočtu akce/projektu Částka (Kč)  

Příjmy  409 000,00  

Výdaje 409 000,00  

Rozdíl    
 



Příloha usnesení č. 3 

Dodatek č. 1  
Smlouvy o poskytnutí dotace č. D1734/00172/21 

uzavřené dne 16.06.2021 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 
města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

OK Lokomotiva Pardubice, spolek, 
sídlo: Palackého třída 2547, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČO: 26606747,  
číslo bankovního účtu: 1069724001/5500, 
zastoupený: Ing. Petrem Klimplem, předsedou 
(dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 16.06.2021 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytnutí individuální dotace (dále 
jen „Smlouva“) z Programu podpory sportu pro rok 2021 ve výši 386.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát 
šest tisíc korun českých) na realizaci projektu „výkonnostní sport“ (dále jen „projekt“). 
 

2. Dne 10.09.2021 podal příjemce žádost o změnu účelu části poskytnuté dotace, neboť z důvodu 
nezbytných organizačních změn projektu v důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako 
prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2021 není možné 
vyčerpat na projekt celou výši poskytnuté dotace v souladu s Pravidly pro poskytování dotací 
z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2021.  

 
3. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy, na základě 

něhož bude původně poskytnutá dotace snížena o 77.000,- Kč (slovy: sedmdesát sedm tisíc korun 
českých) na novou výši 309.000,- Kč (slovy: tři sta devět tisíc korun českých). 
 
 

III. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že původně poskytnutá dotace ve výši 386.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát 
šest tisíc korun českých)  na realizaci projektu se tímto dodatkem mění na 309.000,- Kč (slovy: tři sta 
devět tisíc korun českých). 
 

2. Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci a předložit vyúčtování poskytovateli dotace v termínu 
stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. f) Smlouvy (tj. do 15.01.2022).  

 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že dotace v původně sjednané výši byla poukázána na účet příjemce 

dne 18.06.2021. V souladu s čl. VII. odst. 4 Smlouvy je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část 



dotace na účet poskytovatele uvedený v záhlaví tohoto dodatku. Lhůta pro vrácení nevyčerpané části 
dotace ve výši 77.000,- Kč (slovy: sedmdesát sedm tisíc korun českých) je tímto dodatkem sjednána 
do 15 dnů od dne účinnosti tohoto dodatku. 

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

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

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

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření tohoto dodatku Smlouvy 
jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění tohoto dodatku poskytovatel dotace 
bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dodatek bude uveřejněn bez podpisů fyzických 
osob. 
 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 
6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a druhý příjemce. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že dodatek 

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

 
 
V Pardubicích dne:  
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
……............................................................ ……............................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Ing. Petr Klimpl 
   

Předmět Smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/2190/2021 ze dne 29.04.2021 a 
předmět tohoto dodatku byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/          /2021 ze dne 21.10.2021. 

Ing. Jana Hurychová, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



 

 



   
Příloha usnesení č. 4 
 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/  /21 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 

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

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

OK Lokomotiva Pardubice, spolek, 
sídlo: Palackého třída 2547, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČO: 26606747,  
číslo bankovního účtu: 1069724001/5500, 
zastoupený: Ing. Petrem Klimplem, předsedou 
(dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (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 sportu pro rok 
2021 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 17.12.2020 usnesením 
č. Z/1850/2020 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního 
města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením č. 
Z/1845/2020 (Směrnice č. 6/2020 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na 
webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace 
podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 
 
 

III. Předmět smlouvy 
 
Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou 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 investiční dotaci z Programu podpory 

sportu pro rok 2021 ve výši 77.000,- Kč (slovy: sedmdesát sedm tisíc korun českých) na realizaci 
projektu „Nákup zahradního traktoru“ (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 a realizace projektu musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 21.09.2021 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 99017/2021, vyúčtovat dotaci na položky 
stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) zajistit řádné provozování zahradního traktoru pořízeného z dotačních prostředků a jeho 
využití pro údržbu sportovišť používaných příjemcem dotace minimálně po dobu 5 let ode 
dne jeho koupě, 

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 31.01.2022 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. k) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 15.01.2022. 
 
3. 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 31.01.2022.  

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2022. 
 
5. 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 v období realizace projektu a byl příjemcem uhrazen v souladu s čl. VII. odst. 2 této 
smlouvy,  

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

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

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

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

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

této daně, 
c) další náklady uvedené v Pravidlech. 

 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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

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

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

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

částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 
částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 
odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 
promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

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

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 



 

porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

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

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

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

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

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 
Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 

 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

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

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

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

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

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

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 
 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
……............................................................ ……............................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Ing. Petr Klimpl 

 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/……./2021 ze dne 21.10.2021. 
Ing. Jana Hurychová, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

PODROBNÝ ROZPOČET AKCE/PROJEKTU 
 

Název akce/projektu Nákup zahradního traktoru 
Věnujte sestavení rozpočtu patřičnou pozornost, protože se stane součástí smlouvy a bude podle něj 
požadováno vyúčtování poskytnuté dotace, a to dle položek uvedených ve sloupci "Požadovaná dotace 
(Kč)" 

Výdaje na akci/projekt  (uveďte jednotlivé položky) Částka (Kč) Požadovaná dotace 
(Kč) 

Nákup zahradního traktoru 77 236,00 77 000,00 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Celkové výdaje na akci/projekt 77 236,00 77 000,00 

  
 
Předpokládané příjmy na akci/projekt Částka (Kč) 
Startovné   
Vstupné   
Příspěvky sponzorů   
Požadovaná výše dotace od statutárního města Pardubice  77 000,00 
Dotace od jiných subjektů:     - Pardubický kraj   
                                                      - Národní sportovní agentura   
Vlastní zdroje  236,00 
Ostatní (rozepište):   
      
      
      
    
Celkové příjmy z akce/projektu 77 236,00 

 

Bilance rozpočtu akce/projektu Částka (Kč)  

Příjmy  77 236,00  

Výdaje 77 236,00  

Rozdíl 0,00  
 







Akce:  BD Husova 1116-1119 

Profese: Architektonicko-stavební řešení 

Stupeň: Studie 

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ HUSOVA 1116-1119 
Popis stávajícího stavu 

Jedná se o celistvý soubor čtyř bytový domů. Dva domy č.p. 1116 a 1118 při ulici Husova. Druhé dva 
bytové domy č.p. 1117 a 1119 přístupné průjezdem v druhé řadě vnitrobloku. Mezi domy se nachází 
vnitřní dvůr, velikosti 47 x 25 m. Dvůr je převážně nezpevněný s chodníky ze zámkové dlažby. Za 
posledními domy se dále nachází zahrada lichoběžníkového tvaru a velikosti zhruba 48 x 20m. Zahrada 
je přístupná pouze skrz vnitřní komunikaci bytových dům č.p. 1117 a 1119. 

Každý z bytových domů o půdorysné velikosti cca 23,5 x 13,5m. Domy mají čtyři nadzemí podlaží, 
nevyužité podkroví pod symetrickou sedlovou střechou a suterén. Zvýšené přízemí domu je přístupné po 
vyrovnávacím schodišti z ulice, nebo z vnitrobloku. 

Domy jsou připojeny k technické infrastruktuře stávajícími přípojkami vodovodu, kanalizace, plynu, 
elektro a ke sdělovacím sítím. Současně byla při výstavbě bytového domu „Na Haldě“ vybudována 
nákladem distributora odbočka rozvodu CZT z distribuční soustavy Elektrárny v Opatovicích. Odbočka 
je ukončena na zahradě za domy č.p. 1117 a 1119. 

Dopravně jsou domy napojeny stávajícím sjezdem z ulice Husova. 

Popis konstrukčního a stavebně-technického řešení 
Bytové domy jsou vystavěny běžnými technologiemi v první polovině 20. století. Z konstrukčního hlediska 
se jedná o podélný dvou a troj-trakt s nosnými stěnami. Dále převzato z technické zprávy zaměření 
(Folberger, 2018): 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Z konstrukčního hlediska se jedná o podélný nosný stěnový systém – obvodové a vnitřní nosné 
zdivo. Založení domu je na základových pasech. Obvodové i vnitřní nosné zdivo je cihelné. 
Stropní konstrukce nad 1.PP. železobetonová monolitická žebírková. Stropní kce v nadzemních 
podlažích je z části dřevěná trámová a při menších rozponech železobetonová desková. Střešní 
konstrukce je klasický dřevěný krov. Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 34,50°, 
výška hřebene se nachází cca 20,60 m nad terénem. 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Z bezproblémového fungování objektu v jeho současném stavu a z prohlídky stavby zpracovatel 
pasportu prohlašuje, že stavba splňuje požadavky na statické vlastnosti použitých konstrukčních 
prvků a materiálů. 

d) technické řešení 
V objektu je provedena světelná a zásuvková elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace a 
plynu. Celkově jsou jednotlivé bytové jednotky, ve zcela rozdílném stavu z hlediska 
obyvatelnosti. Část je zrekonstruovaná a část je neobývaná. Některé v současné době 
neobývané bytové jednotky jsou zcela zdevastované – velká vlhkost, plísně. 

Zadání investora 
Na úrovni studie navrhnout revitalizaci bytových domů s důrazem na řešení dispozic a provozů souboru 
staveb, včetně řešení navazujícího poloveřejného a veřejného prostranství. Dále pak koncept řešení 
technických rozvodů uvnitř objektů, podrobněji viz „Výzva k podání nabídky v rámci zadávání veřejné 
zakázky malého rozsahu: Husova ulice 1116-1119, revitalizace bytových domů“. Studie je zpracována 
ve variantách tak, aby v další fázi přípravy revitalizace bylo možno rozhodnout o rozsahu dle 
přidělených investičních nákladů.  

Zlepšení tepelně technického standardu bytových domů vychází z požadavků dotačního programu 
„IROP – č. 78 – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení“. 

Podklady 
 Pasport bytových domů Husova 1116-1119, zpracoval Ing. Pavel Folberger, V Pardubicích 

7/2018 
 Prohlídka  
 IROP – č. 78 – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení 

PRINCIP NÁVRHU 
Návrh v širším měřítku počítá s vytvořením veřejného průchodu z ulice Husova, do území severně za 
řešenými domy. Toto území je v majetku města a má potenciál stát se do budoucna významnou 
lokalitou v rámci širšího centra města, s převažující funkcí bydlení či rekreace. Dvůr mezi řešenými 
bytovými domy se tak stává součástí veřejného prostoru, což má také za cíl podpořit sociální kontrolu 
tohoto místa. Dvůr však nemá ambice být pobytovým prostorem, pouze příjemnou zkratkou mezi 
stromy, které jsou nově navrženy podél osy průchodu tak, aby se procházející člověk necítil jako 
narušitel soukromí pod drobnohledem otevřeného prostoru. Na tuto „veřejnou osu“ navazují spíše 
polosoukromé, pohledově exponované prostory s minimálně údržbovou zelení a potenciálem 
odpočinkové plochy pro obyvatele domů. Nejintimnější části v rozích dvora jsou využity pro soukromé 
terasy ke čtyřem velkým rodinným bytům. Tyto vyvýšené terasy jsou od okolí odděleny rampovými 
schodišti, která zpřístupňují prostor pod terasami, sloužící jako kryté parkoviště jízdních kol a nově 
vybudovaný venkovní vstup do suterénu. Maximální soukromí teras je zajištěno pomocí pásů zeleně. 

Stávající průjezd jižním uličním blokem je v návrhu maximálně rozšířen, za pomoci vynesení ocelovou 
konstrukcí, a zvýrazněn obkladem fasádními deskami. Do tohoto průjezdu jsou nově navrženy 
bezbariérové vstupy k vloženému výtahu, který je uvnitř dispozice, v místě stávající chodby se 
železobetonovým stropem malého rozponu. Stejný princip se opakuje i u severního bloku, kde je průjezd 
jako výstup z území nově probourán, tentokrát však méně velkoryse, se zachováním stávajících nosných 
konstrukcí. 

Hlavní vstupy do jednotlivých domů jsou navrženy ze dvora. U jižního bloku jsou zrušeny uliční vstupy a 
hlavní domovní vstupy vznikají maximálním rozšířením prostorů stávajících zadních vstupů na 
mezipodestu schodiště. Ty jsou navíc doplněny o závětří, kryté lehkou předsazenou konstrukcí 
s integrovanými poštovními schránkami. Hlavní vstupy do domů severního bloku jsou ponechány s tím, 
že je vytvořeno kryté závětří s poštovními schránkami zapuštěním vstupních dveří do stávajícího 
dlouhého průchodu. 

Dispozice bytů byly navrženy tak, aby využívali maximum stávajících konstrukcí, zejména příčných 
ztužujících, a zároveň minimalizovaly nadbytečné chodby uvnitř domů. Nově navržené podélné příčky 
jsou umístěny v modulu 600mm a vymezují prostory kuchyní a koupelen. Úpravou dispozice vzniklo ve 4 



patrech celkem 76 bytů. 34 bytů kategorie 1kk, 38 bytů kategorie 2kk a 4 rodinné byty kategorie 3kk. 
Návrh také řeší alternativu dispozice bezbariérového bytu kategorie 1kk v severním bloku, kterou lze 
opakovat i v jižním bloku.  

V severních traktech domů nemůže být splněn požadavek na oslunění. Jedná se však o změnu 
dokončené stavby a stávající stav není návrhem zhoršen. V těchto traktech jsou proto umisťovány spíše 
menší byty. 

V podkroví každého ze 4 domů jsou navrženy další 3 byty. Jeden menší, kategorie 1kk, je umístěn 
v severním traktu a je prosluněn od jihu pomocí vložené galerie. Dva větší, kategorie 2kk, jsou také 
rozšířeny o otevřený prostor vložené galerie. Návrh půdních bytů maximálně respektuje stávající 
konstrukce krovu, vkládá jednotlivé prostory mezi plné vazby a vyřezává vazné trámy pouze v místech, 
kde je možné jejich podložení na stávajících nosných zdech. Pracuje tak se dvěma úrovněmi podlahy, 
pod a nad vaznými trámy. Prostory s nižší podlahou mají světlou výšku 2,3m, nad níž jsou vkládány 
galerie. Prostory s vyšší podlahou jsou ponechány jako otevřené do plné výšky krovu a jsou z nich 
navržena strmá schodiště do těchto galerií. 

Stávající členění fasády pravidelně střídá 2 velikosti oken s výškou parapetů 900mm. Tento pravidelný 
rastr oken je narušen „nahodilým“ rozmístěním zavěšených balkonů. Parapety větších oken jsou 
ubourány a vznikají tak francouzská okna, případně vstupy na balkony. Dvojice menších oken jsou u 
bytů bez balkonů sdruženy, se zachováním stávající výšky parapetů tak, aby bylo umožněno umístění 
kuchyňských linek, případně radiátorů pod okny. Nová okna jsou vložena do prázdných ploch stávající 
fasády. Tím vším je zajištěno dostatečné prosvětlení všech bytů, avšak bez nutnosti předsazeného 
stínění, které by si vyžádalo nadměrné zvýšení prosklených ploch. Zároveň je zachováno vyvážené 
členění fasád, dané symetrickou koncepcí celého objektu s tím, že je narušeno určitou logickou 
nepravidelností, oživující strohost fasády, která po zateplení ztratí své detaily a členění. 

Konstrukce balkonů jsou řešeny jako ocelové, žárově zinkované tak, aby vyžadovaly minimální údržbu. 
Opláštěny jsou fasádními deskami, což je prvek, opakující se v celém návrhu, zvláště na exponovaných 
a citlivých místech, kde by fasáda s kontaktním zateplením mohla být poškozena. Viditelná ocelová 
konstrukce má decentní detail subtilních hran válcovaných profilů a styčníků táhel. Tvar balkonu je 
jednoduchý bez zastřešení tak, aby byla konstrukce co nejlehčí a umožňovala maximální vyložení a tím 
i maximální podlahovou plochu. Balkony si zároveň necloní v bočním průhledu Husovou ulicí směrem 
do zeleně okolo sádek a parku Na Špici. Nahodilost rozmístění balkonů na fasádě mimo jiné také 
umožňuje úpravu jejich počtu, aniž by byl narušen koncept návrhu fasády.  

Variantní řešení návrhu 
Architektonická studie je variabilně zpracována v oddílech podle rozsahu celkového zásahu. 

Varianta A – základní 
Stávající bytové domy jsou v relativně vyhovujícím technickém stavu a návrh počítá s takovými 
úpravami, které povedou k jeho zlepšení při vynaložení minimálních nákladů. 

 Posouzení stávajícího stavebně technického stavu, destrukčními sondami 
 Řešení vlhkosti sklepních prostorů je řešeno důkladným provětráváním sklepů, s napojením 

nuceného odtahu na stávající nevyužitá komínová tělesa 
 Úprava dispozičního řešení, dle výkresové části 
 Nová hygienická zázemí včetně nových instalačních jader 
 Nové vnitřní a vnější výplně otvorů (vybourané parapety některých oken) 
 Zateplení vytápěné obálky budovy 
 Profese, viz samostatný oddíl 

Varianta B – komplexní 
 Posouzení stávajícího stavebně technického stavu, destrukčními sondami 
 Řešení vlhkosti sklepních prostorů kompletním odkopáním suterénních stěn tak, aby bylo možno 

vytvořit novou svislou hydroizolaci. Na úrovni paty zdiva budou objekty podřezány. Stávající 
podlaha suterénu bude odkopána a vytvořena nová skladby podlahy, včetně vodorovné 
hydroizolace proti pronikání vlhkosti a radonu z podloží. Štítové stěny navazující na sousední 
zástavbu budou injektovány. 

 Stávající čisté podlahy ve všech podlažích budou odstraněny a stávající dřevěné trámové 
stropy budou důkladně zkontrolovány. Rozpočet uvažuje s výměnou 50% stávajících dřevěných 
prvků. 

 Úprava dispozičního řešení, dle výkresové části 
 Nová hygienická zázemí včetně nových instalačních jader 
 Nové vnitřní a vnější výplně otvorů 
 V bytových domech bude zbudován výtah, vložením do prostoru společné chodby 
 Do stávajícího nevyužité podkroví budou vestavěny vždy tři mezonetové byty s využitím stávající 

střešní konstrukce a stávající pojistné hydroizolace 
 Okenní otvory v obvodovém plášti jsou upraveny dle návrhu (vybourání parapetů, spojení 

některých malých oken,…) 
 Na osluněné fasády domů jsou zavěšeny samonosné ocelové balkony 
 Zateplení vytápěné obálky budovy 
 Profese, viz samostatný oddíl 

Návrh parteru 
Prostor před domy podél ulice Husova 
Návrh úpravy dispozičního řešení upravuje vstupy do jednotlivých objektů. Původní hlavní vstupy do č.p. 
1116 a 1118 se přesouvají do vnitrobloku (bezbariérový vstup k výtahu z průjezdu). Návrh umožňuje 
plynulé protažení stávající cyklostezky a chodníku v souběhu s uliční fasádou. Travnatý pás podél fasády 
domů je protnut zadlážděnou plochou průchodu/průjezdu. 

Vnitroblok 
Návrh uspořádání vnitrobloku vychází z vymezení nejvíce frekventovaných komunikací, ty jsou 
zadlážděny. Mimo tyto plochy je dále uplatněna zeleň ve formě travnatých ploch a jakoby „náletové 
zeleně“, která nevyžaduje náročnou údržbu. Centrální část vnitrobloku uvažuje s výsadbou čtyř 
vzrostlých stromů, které vytvoří stinný průchod pod svými korunami. Další „ostrůvky“ zeleně jsou již 
navrženy s různorodou výsadbou středního vzrůstu. Ta pokračuje na stávající ohradní zdi a nahrazuje 
některá zábradlí u venkovních vstupů do sklepů. Zbylá volná plocha je ponechána jako travnatá. 

Prostor za domy 
Zahrada za bytovými domy č.p. 1117 a 1119 bude do doby zpracování návrhu na využití navazující 
lokality ponechána v jednoduché úpravě s travnatým povrchem a mlatovými chodníčky navazujícími 
na stávající uliční síť. Klidné prostředí za domy nabízí umístění společenského prvku (gril, ohniště,…). 

Materiálové řešení 
Návrh materiálů, klade důraz na jejich trvanlivost a bezúdržbové fungování. Pro zpevněné plochy je 
navržena žulová kostka v pravidelném rastru. Její použití se omezuje na nezbytně velké části hlavních 
průchodů a vstupů. Travnatá plocha a plocha zeleně je doplněna o mlatové chodníky. 



DOPRAVA V KLIDU 
Na základě konzultací s objednatelem během zpracovávání této studie, bylo rozhodnuto o vymístění 
automobilové dopravy a především dopravy v klidu z prostoru vnitřního dvoru. Pro potřeby nájemníků 
a IZS je ponechán stávající sjezd z komunikace v ulici Husova. Průjezdem mezi domy 1116 a 1118 dále 
do prostoru vnitrobloku, kde je vymezeno v rámci zpevněných ploch obratiště pro vozidla skupiny O2 
(velké osobní automobily, karavany).  

Návrh umožňuje příjezd ke vchodům pro potřeby stěhování, atd. 

Návrh vnitřního dvora má navozovat dojem klidného prostoru pro pěší. Automobilová doprava má 
pouze v nejnutnější možné míře. 

Návrh odstavných a parkovacích stání dle ČSN 73 6110 
 Součinitel vlivu stupně automobilizace ka = 1,25 
 Součinitel redukce počtu stání kp = 0,6 

Ověření nového stavu, bez podkroví (obytný dům činžovní) 
 Byt o 1 obytné místnosti  34 bytů x 0,5 parkovacích stání 
 Byt do 100m2 celkové plochy 42 bytů x 1 parkovací stání 
 Byt nad 100m2 celkové plochy 0 bytů x 2 parkovací stání 

 
 Základní počet stání O0 = 59 
 Základní počet parkovacích stání P0 = 0 
 Bydlení: N = O0 x ka + P0 x ka x kp = 59 x 1,25 + 0 = 74 

Ověření nového stavu, s půdní vestavbou (obytný dům činžovní) 
 Byt o 1 obytné místnosti  38 bytů x 0,5 parkovacích stání 
 Byt do 100m2 celkové plochy 50 bytů x 1 parkovací stání 
 Byt nad 100m2 celkové plochy 0 bytů x 2 parkovací stání 

 
 Základní počet stání O0 = 69 
 Základní počet parkovacích stání P0 = 0 
 Bydlení: N = O0 x ka + P0 x ka x kp = 69 x 1,25 + 0 = 86 

Posouzení stávajícího stavu 
 Byt o 1 obytné místnosti  62 bytů x 0,5 parkovacích stání 
 Byt do 100m2 celkové plochy 31 bytů x 1 parkovací stání 
 Byt nad 100m2 celkové plochy 0 bytů x 2 parkovací stání 

 
 Základní počet stání O0 = 62 
 Základní počet parkovacích stání P0 = 0 
 Bydlení: N = O0 x ka + P0 x ka x kp = 62 x 1,25 + 0 = 78 

Úprava dispozičního řešení neklade nové požadavky na počty parkovacích stání. Při výstavbě 
půdních bytů, narůstá požadovaný počet parkovacích stání o 8ks. 

 

 

ENERGETICKÉ POSOUZENÍ BYTOVÝCH DOMŮ 
Odborný odhad pro uplatnění dotačního titulu IROP. Předběžný výpočet na podkladu studie, nutno 
ověřit v dalším stupni PD! 

Požadavky IROP-č.78 – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení 
 Varianta 1 – splnění požadavků dle vyhlášky 78/2013, §6 a) a b) – a) neobnovitelná energie a 

Průměrné U budovy nebo b) Celková energie a průměrné U budovy. Zároveň úspora 
v celkové energii 40%, klasifikační třída celkové energie „B“. 

 Varianta 2 – splnění požadavků dle vyhlášky 78/2013, §6 a) a b) – a) neobnovitelná energie a 
Průměrné U budovy nebo b) Celková energie a průměrné U budovy. Zároveň úspora v 
celkové energii 30%, klasifikační třída celkové energie „C“. 

 Varianta 3 – Celková úspora energie 20%, U měněných konstrukcí na úrovní 0,95*Urec 

Posouzení stávajícího stavu 
 Uem,h – 1,35; Uref – 0,4 
 Energie celková – 514,7 MWh/r 
 Energie neobnovitelná – 647,1 MWh/r 

Návrh 
 Pro posuzované bytové domy je v návrhu uvažováno se zateplením obvodových stěn, stěn 

do průjezdu, strop nad průjezdem a strop v suterénu, výměna vnějších výplní otvorů a strop 
k půdě:  

 Obvodový plášť uvažován se zateplením 18cm tepelné izolace reference Isover Twinner, nutno 
ověřit požárně bezpečnostní řešení. 

 Strop nad suterénem uvažován se zateplením 12cm tepelné izolace, reference Isover Twinner, 
nutno ověřit požárně bezpečnostní řešení. 

 Stropní konstrukce pod nevytápěným podkrovím vyplněna foukanou izolací mezi stropní trámy. 
Ve variantě půdní vestavby pak zateplení minerální vatou v úrovni střešní roviny. 

Posouzení navrženého stavu 
 Uem,h – 0,751; Uref – 0,4 – nevyhovuje, ale neposuzuje se 
 Energie celková – 265,9 MWh/r  ---  ÚSPORA 48,3% - VYHOVUJE 
 Energie neobnovitelná – 289,5 MWh/r 

Závěr 
Ve variantě IROP 1 a 2, je požadavek na průměrnou hodnotu U (součinitel prostupu tepla). Pro splnění 
těchto požadavků je nezbytné objekty izolovat větší tloušťkou tepelné izolace než je nyní uvažováno. 
Případně zvolit další doplňková opatření. Nutno posoudit ekonomickou návratnost těchto řešení. 

Návrh odpovídá požadavkům varianty IROP 3. 

 
 
 
 
 
V Pardubicích, 30. 10. 2018 

Vypracoval: Aleš Jeřábek, Vítězslav Táborský 
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Akce:  BD Husova 1116-119 

Profese: Zařízení pro vytápění staveb 

Stupeň: Studie 

 

Společné pro obě verze: 
Napojení na CZT bude ze strany zahrady do objektu 1117 pomocí předizolovaného potrubí DN50. Zde 
bude osazena horkovodní předávací stanice. Odtud bude do každého objektu vedena neregulovaná 
topná voda. V technických místnostech jednotlivých objektů budou provedeny směšovací uzly a 
osazen zásobník TV. Potrubí do jednotlivých objektů bude provedeno z předizolovaného potrubí. 

VARIANTA A 

Obecně: 
Projekt řeší revitalizaci objektů pro čtyři BD na ulici Husova č. 1116-1119 v obci Pardubice. Jedná se o 
čtyři čtyřpodlažní objekty s technickým suterénem a nevyužitém půdním prostoru. V každém objektu se 
nachází 19 BJ. PD bude vypracována dle platných předpisů a norem. 

Část vytápění předpokládá kompletní zateplení objektu na úrovni doporučených hodnot dle 
ČSN 730540-2 (2011). Primární napojení objektu na CZT bude dodávkou dodavatele tepla. Potrubí bude 
ukončeno v technické místnosti uzavíracími a regulačními armaturami dle požadavků dodavatele 
tepla. 

Stávající stav: 
Stávající zdroj tepla, otopný systém a otopná plocha budou demontována, investor rozhodne v dalším 
stupni, jak bude naloženo s materiálem. 

Tepelná ztráta: 
Byla určena dle ČSN 12831 pro oblastní výpočtovou venkovní teplotu -13°C (Pardubice) a činí 73 kW. 

Potřeba tepla a energie na UT a TV: 
Hodinová potřeba: 
UT:  73 kW 

TV:  68 kW 

Roční potřeba tepla: 
UT:  172,7 MWh/r  621,6 GJ/r 

TV:  35,2 MWh/r  126,7 GJ/r 

Spotřeby tepla a paliva jsou teoretické, výpočtové. Budou záviset na klimatických podmínkách a na 
skutečném využívání objektu (topení na maximální teploty, spotřebě TV). 

Zdroj tepla: 
V suterénu bude osazena Technická místnost s napojovacími uzly UT a TV, a zásobník TV. Požadovaný 
výkon na okruh UT bude 75 kW, pro okruh TV 68 kW. V místnosti bude dále osazen nepřímonatápěný 
zásobník TV o objemu 240 l. Výkon zásobníku TV bude upřesněn v dalším stupni. 

Otopný systém: 
Otopný systém bude větevnatý, veden pod stropem suterénu k jednotlivým jádrům. Potrubí bude 
ocelové, izolované tepelnou izolací. Výpočtový otopný spád 70/50°C. V jádrech bude vedeno potrubí 
okruhu UT. V každém patře bude osazeny regulační, uzavírací a měřící armatury. Z tohoto napojovacího 
uzlu bude vedeno potrubí v podlaze k otopné ploše. 

Potrubí do DN32 bude provedeno z měděného potrubí, případně plastového potrubí. Potrubí nad DN32 
a primární okruh bude proveden z ocelového potrubí. 

Otopná plocha: 
Jako nová otopná plocha budou osazena článková tělesa (hliníková) odolná proti mechanickému 
poškození. Na otopné ploše budou osazeny termostatické hlavice. V koupelnách budou osazeny 
koupelnové registry. Ty budou taktéž opatřeny termostatickými hlavicemi. 

Regulace: 
Primární regulace: 
Primární regulace je dodávkou zdroje tepla. Zajistí ekvitermní regulaci okruhu UT, přípravu TV a 
zabezpečovací funkce. 

Sekundární regulace: 
Na patách stoupaček budou osazeny regulační armatury. Jednotlivé BJ budou osazeny zónovými 
regulačními armaturami. Na otopné ploše budou osazeny regulační ventily a regulační šroubení spolu 
s termostatickými hlavicemi. 

Zabezpečení systému: 
Systém bude zabezpečen tlakovou expanzní nádobou. Dále pojistným ventilem. Systém bude dále 
doplněn úpravnou vody. Zabezpečení systému je dodávkou zdroje tepla. Požární úseku budou řešeny 
dle platné PBŘ a dle platných požárních norem. 

VARIANTA B 

Obecně: 
Projekt řeší revitalizaci objektů pro čtyři BD na ulici Husova č. 1116-1119 v obci Pardubice. Jedná se o 
čtyři čtyřpodlažní objekty s technickým suterénem a nástavby v půdním prostoru. V každém objektu se 
nachází 22 BJ. 

Část vytápění předpokládá kompletní zateplení objektu na úrovni doporučených hodnot dle 
ČSN 730540-2 (2011). Primární napojení objektu na CZT bude dodávkou dodavatele tepla. Potrubí bude 
ukončeno v technické místnosti uzavíracími a regulačními armaturami dle požadavků dodavatele 
tepla. 

Stávající stav: 
Stávající zdroj tepla, otopný systém a otopná plocha budou demontována, investor rozhodne v dalším 
stupni, jak bude naloženo s materiálem. 

Tepelná ztráta: 
Byla určena dle ČSN 12831 pro oblastní výpočtovou venkovní teplotu -13°C (Pardubice) a činí 95 kW. 



Potřeba tepla a energie na UT a TV: 
Hodinová potřeba: 
UT:  95 kW 

TV:  68 kW 

Roční potřeba tepla: 
UT:  224,7 MWh/r  808,9 GJ/r 

TV:  40,7 MWh/r  146,7 GJ/r 

Spotřeby tepla a paliva jsou teoretické, výpočtové. Budou záviset na klimatických podmínkách a na 
skutečném využívání objektu (topení na maximální teploty, spotřebě TV). 

Zdroj tepla: 
V suterénu bude osazena Technická místnost s napojovacími uzly UT a TV, a zásobník TV. Požadovaný 
výkon na okruh UT bude 95 kW, pro okruh TV 68 kW. V místnosti bude dále osazen nepřímonatápěný 
zásobník TV o objemu 240 l. Výkon zásobníku TV bude upřesněn v dalším stupni. 

Otopný systém: 
Otopný systém bude větevnatý, veden pod stropem suterénu k jednotlivým jádrům. Potrubí bude 
ocelové, izolované tepelnou izolací. Výpočtový otopný spád 70/50°C. V jádrech bude vedeno potrubí 
okruhu UT. V každém patře bude osazeny regulační, uzavírací a měřící armatury. Z tohoto napojovacího 
uzlu bude vedeno potrubí v podlaze k otopné ploše. 

Potrubí do DN32 bude provedeno z měděného potrubí, případně plastového potrubí. Potrubí nad DN32 
a primární okruh bude proveden z ocelového potrubí. 

Otopná plocha: 
Jako nová otopná plocha budou osazena článková tělesa (hliníková) odolná proti mechanickému 
poškození. Na otopné ploše budou osazeny termostatické hlavice. V koupelnách budou osazeny 
koupelnové registry. Ty budou taktéž opatřeny termostatickými hlavicemi. 

Regulace: 
Primární regulace: 
Primární regulace je dodávkou zdroje tepla. Zajistí ekvitermní regulaci okruhu UT, přípravu TV a 
zabezpečovací funkce. 

Sekundární regulace: 
Na patách stoupaček budou osazeny regulační armatury. Jednotlivé BJ budou osazeny zónovými 
regulačními armaturami. Na otopné ploše budou osazeny regulační ventily a regulační šroubení spolu 
s termostatickými hlavicemi. 

Zabezpečení systému: 
Systém bude zabezpečen tlakovou expanzní nádobou. Dále pojistným ventilem. Systém bude dále 
doplněn úpravnou vody. Zabezpečení systému je dodávkou zdroje tepla. Požární úseku budou řešeny 
dle platné PBŘ a dle platných požárních norem. 

POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNÉ TECHNICKÉ NORMY: 
 ČSN 06 0310 Ústřední vytápění – projektování a montáž 
 EN 12 831 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu 
 ČSN EN 12828 Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav 
 ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 
 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky  
 ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
 ČSN 06 0320 - Ohřívání užitkové vody – Navrhování a projektování 
 Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
 Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií 
 Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
 Vyhláška 193/2007 - kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné 

energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 
 vyhláška 194/2007 - kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné 

ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na 
vybavení vnitřních tepelných zařízení 

 nařízení vlády č.361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 
V Olomouci, 15. 10. 2018  

Vypracoval: Tomáš Kintr 

Tel:  776137530 

E-mail:  kintr-projekce@kintr.cz 



Akce:  BD Husova 1116-119 

Profese: Zařízení vzduchotechniky 

Stupeň: Studie 

VARIANTA A 
Obecně: 

Projekt řeší revitalizaci objektů pro čtyři BD na ulici Husova č. 1116-1119 v obci Pardubice. Jedná se o 

čtyři čtyřpodlažní objekty s technickým suterénem a nevyužitým podkrovím. V každém objektu se 

nachází 19 BJ. PD bude vypracována dle platných předpisů a norem. 

Stávající stav: 
Stávající VZT bude demontována, investor rozhodne v dalším stupni, jak bude naloženo s materiálem. 

Větrání obytných prostor: 
Trvalé větrání: 

Odvětrání obytných prostor bude řešeno dle ČSN EN 15665/Z1 (2011). Bude osazeno trvalé větrání. 

V obytných místnostech budou osazeny přívodní prvky (štěrbiny v oknech nebo přívodní prvky ve 

stěně). Odvod bude řešen pomocí centrálních stoupaček vedených bytových jader. Na střeše bude 

osazen odvodní regulovatelný ventilátor. Předpokládaný vzduchový výkon činí 100 m3/h na BJ. Na 

sociálních zázemích budou osazeny ventily se servopohony. Ventilátory budou regulovány na variabilní 

průtok s konstantním tlakem. Vzduchový výkon 400 m3/h. Ventilátory budou osazeny na tlumiči hluku. 

Regulace bude vícestupňová: 1° zajistí trvalé větrání cca 30-40 m3/h, 2° bude spínán pomocí tlačítka v 

hygienickém zázemí. Vzduchový výkon 100 m3/h. 

Odvětrání kuchyní: 

Nad varnými místy budou osazeny kuchyňské zákryty. Zákryty budou bez ventilátoru a bude osazena 

klapka se servopohonem. Zákryty budou napojeny na centrální stoupačky. Na střeše bude osazen 

odvodní regulovatelný ventilátor. Předpokládaný vzduchový výkon 150 m3/h na BJ. Celkový vzduchový 

výkon 600 m3/h. Ventilátory budou regulovány na variabilní průtok s konstantním tlakem. Ventilátory 

budou osazeny na tlumiči hluku. Spínání bude pomocí tlačítka v BJ. 

Větrání předávací stanice: 

Větrání předávací stanice bude pomocí dvojice potrubních ventilátorů. Ventilátory budou 

vícestupňové, vzduchový výkon 150-350 m3/h. Ventilátory budou vyústěny na fasádu. Regulace bude 

dle časového spínače a dle teploty v místnosti. 

Ostatní prostory: 

Ostatní prostory budou větrány přirozeně pomocí oken. 

Ostatní: 

Požární úseky budou řešeny dle platné PBŘ a dle platných požárních norem. 

VARIANTA B 
Obecně: 

Projekt řeší revitalizaci objektů pro čtyři BD na ulici Husova č. 1116-1119 v obci Pardubice. Jedná se o 

čtyři čtyřpodlažní objekty s technickým suterénem a nástavby v půdním prostoru. V každém objektu se 

nachází 25 BJ. PD bude vypracována dle platných předpisů a norem. 

Stávající stav: 
Stávající VZT bude demontována, investor rozhodne v dalším stupni, jak bude naloženo s materiálem. 

Větrání obytných prostor: 
Trvalé větrání: 

Odvětrání obytných prostor bude řešeno dle ČSN EN 15665/Z1 (2011). Bude osazeno trvalé větrání. 

V obytných místnostech budou osazeny přívodní prvky (štěrbiny v oknech nebo přívodní prvky ve 

stěně). Odvod bude řešen pomocí centrálních stoupaček vedených bytových jader. Na střeše bude 

osazen odvodní regulovatelný ventilátor. Předpokládaný vzduchový výkon činí 100 m3/h na BJ. Na 

sociálních zázemích budou osazeny ventily se servopohony. Ventilátory budou regulovány na variabilní 

průtok s konstantním tlakem. Vzduchový výkon 500 m3/h. Ventilátory budou osazeny na tlumiči hluku. 

Regulace bude vícestupňová: 1° zajistí trvalé větrání cca 30-40 m3/h, 2° bude spínán pomocí tlačítka 

v hygienickém zázemí. Vzduchový výkon 100 m3/h. 

Odvětrání kuchyní: 

Nad varnými místy budou osazeny kuchyňské zákryty. Zákryty budou bez ventilátoru a bude osazena 

klapka se servopohonem. Zákryty budou napojeny na centrální stoupačky. Na střeše bude osazen 

odvodní regulovatelný ventilátor. Předpokládaný vzduchový výkon 150 m3/h na BJ. Celkový vzduchový 

výkon 750 m3/h. Ventilátory budou regulovány na variabilní průtok s konstantním tlakem. Ventilátory 

budou osazeny na tlumiči hluku. Spínání bude pomocí tlačítka v BJ. 

Větrání předávací stanice: 

Větrání předávací stanice bude pomocí dvojice potrubních ventilátorů. Ventilátory budou 

vícestupňové, vzduchový výkon 150-350 m3/h. Ventilátory budou vyústěny na fasádu. Regulace bude 

dle časového spínače a dle teploty v místnosti. 

Ostatní prostory: 

Ostatní prostory budou větrány přirozeně pomocí oken. 

Ostatní: 

Požární úseku budou řešeny dle platné PBŘ a dle platných požárních norem. 

 

POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNÉ TECHNICKÉ NORMY: 
 Nařízení vlády č.361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci  

 Nařízení vlády č.148/2006 Sb. ze dne 15. března, kterým se mění nařízení vlády č. 88/2004 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 



 Nařízení vlády č.6/2003 Sb. ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví hygienické limity 

chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností 

některých staveb 

 ČSN EN 13 779 – Větrání budov – Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a 

klimatizační zařízení  

 ČSN EN 13 465 – Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v obydlích  

 ČSN EN 1886 – Větrání budov – Potrubní prvky – Mechanické vlastnosti  

 ČSN EN 12 236 – Větrání budov – Závěsy a uložení potrubí – Požadavky na pevnost  

 ČSN 12 7010 – Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. 

Všeobecná ustanovení. 

 ČSN 13 3454 - Výkresy vzduchotechnických zařízení  

 ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986) 

 ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (1996)  

 ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (2005)  

 ČSN 73 0831 - Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory (2001) 

 ČSN EN 15665/Z1 Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných 

budov 

 

 

V Olomouci, 15. 10. 2018 

Vypracoval: Tomáš Kintr 

Tel:  776137530 

E-mail:  kintr-projekce@kintr.cz 

 

 



Akce:  BD Husova 1116-119 

Profese: Zdravotně technické instalace 

Stupeň: Studie 

KANALIZACE 
V objektech budou provedeny nové rozvody vnitřní kanalizace. Připojovací potrubí DN 50 – 110 
z materiálu PP HT. Potrubí vedeno v předezdívkách nebo zasekáno v drážkách příček. Odpadní 
splašková kanalizace DN 110 z materiálu PVC KG bude vedena v instalačních šachtách společně se 
stoupacím potrubím vody. 

Hospodaření s dešťovými vodami: 
Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou svedeny dešťovou kanalizací z PVC KG do 
vsakovacího/retenčního zařízení. Musí být vypracovaný hydrogeologický průzkum odpovědnou 
osobou, kterým se určí, jestli budou dešťové vody likvidovány vsakem nebo vypouštěny regulovaným 
odtokem z retenční nádrže do veřejné kanalizace. Doporučené řešení je mít jednu vsakovací/retenční 
zařízení pro jeden bytový dům, tzn. celkem dvě vsakovací/retenční zařízení pro dva bytové domy (pro 
čtyři čísla popisná). 

Není známý stav přípojek vodovodu a kanalizací. V případě zjištění nevyhovujícího stavu se doporučuje 
provést nové vodovodní a kanalizační přípojky. 

VODOVOD 
V objektu budou provedeny nové rozvody vody. Materiál páteřních rozvodů min PPR S2,5 (doporučuji 
materiál PP-RCT). Rozvod teplé vody s cirkulací. V bytech rozvody z PPR S2,5 vedeny v předezdívkách 
nebo zasekané v drážkách příček. Stoupací potrubí vedeno souběžně s odpadním potrubím splaškové 
kanalizace v instalačních šachtách. Ohřev teplé vody centrálně v předávací místnosti pro jednotlivé 
domy, případně jednotlivá čísla popisná. Podružné měření bytů teplé a studené vody v instalačních 
šachtách vodoměry. Vodoměry doporučuji s dálkovým odečtem dat. 

Bilance potřeb – pro variantu více osob – var. B 
Počet osob uvažován 1,5 násobek na byt. 

POTŘEBA STUDENÉ VODY – jeden vchod 
 Specifická potřeba vody  q = 35 / 365 = 0,096 m3/(os.den) = 96 l/(os.den) 
 Průměrná denní potřeba  Qp = 28 osob * 1,5 * 96 l/(os.den) = 4 032 l/den 
 Maximální denní potřeba  Qm = 4 032 * 1,25 = 5 040 l/den 
 Maximální hodinová potřeba Qh = 5 040 * 1,8 / 24 = 378 l/hod 
 Roční potřeba    Qr = 5,040 * 365 = 1 840 m3/rok 

POTŘEBA TEPLÉ VODY – jeden vchod 
 Průměrná denní potřeba  Qp = 28 osob * 1,5 * 35 l/(os.den) = 1 470 l/den 
 Maximální denní potřeba  Qm = 1 470 * 1,25 = 1 838 l/den 
 Maximální hodinová potřeba Qh = 1 838 * 1,8 / 24 = 138 l/hod 
 Roční potřeba    Qr = 1,838 * 365 = 670 m3/rok 

 

POTŘEBA STUDENÉ VODY – oba dvojdomy 
 Specifická potřeba vody  q = 35 / 365 = 0,096 m3/(os.den) = 96 l/(os.den) 
 Průměrná denní potřeba  Qp = 168 osob * 96 l/(os.den) = 16 128l/den 
 Maximální denní potřeba  Qm = 16 128 * 1,25 = 20 160 l/den 
 Maximální hodinová potřeba Qh = 2 160 * 1,8 / 24 = 1 512 l/hod 
 Roční potřeba    Qr = 20,16 * 365 = 7 358 m3/rok 

 
POTŘEBA TEPLÉ VODY – oba dvojdomy 

 Průměrná denní potřeba  Qp = 168 osob * 35 l/(os.den) = 5 880 l/den 
 Maximální denní potřeba  Qm = 5 880 * 1,25 = 7 350 l/den 
 Maximální hodinová potřeba Qh = 7 350 * 1,8 / 24 = 551 l/hod 
 Roční potřeba    Qr = 7,35 * 365 = 2 683 m3/rok 

 
V Olomouci, 17. 10. 2018 

Vypracoval: Ing. Petr Hošek 

 
 

 



Akce:  BD Husova 1116-119 

Profese: Elektroinstalace 

Stupeň: Studie 

ELEKTROINSTALACE VARIANTA A 
Předmětem studie je rekonstrukce elektroinstalace obytných domů na ulici Husova. Z důvodu 
uvažované rekonstrukce objektů bude kompletně demontována i stávající elektroinstalace, včetně 
všech vnitřních rozvaděčů, která již nevyhovuje novým požadavkům na elektroinstalace. Zachováno 
zůstane jen stávající napojení domů na distribuční síť rozvodů NN. 

Nová vnitřní instalace bude napojena ze stávající přípojkové skříně, do hlavního rozvaděče objektu, kde 
bude umístěno měření spotřeby el. energie pro společnou spotřebu. Odtud pak budou napojeny 
stoupacím vedením elektroměrové rozvodnice na podlažích. Každá bytová jednotka bude mít vlastní 
bytovou rozvodnici napojenou z elektroměrového rozvaděče. Pro stoupací vedení bude nutno vytvořit 
stupačku, do které budou na podlažích osazeny elektroměrové rozvaděče. Minimální prostor pro 
elektroměrový rozvaděč musí být 600x250mm, na celou výšku podlaží. V 1.np bude umístěn ještě 
rozvaděč pro společnou spotřebu domu. 

Předpokládaný příkon dle ČSN je 11kW na byt. Při počtu 19 bytů je soudobost 0,38, což předpokládá 
soudobý příkon pro byty 79,4 kW k tomu společná spotřeba cca 1-8 kW dle vybavení. 

Vnitřní instalace bude provedena kabely a vodiči s měděnými jádry a bude provedena v souladu 
s platnými ČSN. Provedení instalace bude hlavně v podlaze nebo pod omítkou. Pro osvětlení budou 
v bytech ponechány jen vývody. Počty zásuvkových vývodů budou dle ČSN. 

Společné prostory domu budou vybaveny osvětlením. Na chodbách a na únikových cestách bude 
instalováno nouzové osvětlení. 

Ze SLP instalace bude proveden rozvod pro STA, rozvod datové sítě a domácích telefonů.  

Ve variantě A se předpokládá rekonstrukce pouze vnitřních prostor, zůstane tedy stávající hromosvod 
zachován. Podmínkou je, aby přechodovým zemním odporem vyhověl ČSN. 

ELEKTROINSTALACE VARIANTA B 
Předmětem studie je rekonstrukce elektroinstalace obytných domů na ulici Husova. Z důvodu 
uvažované rekonstrukce objektů bude kompletně demontována i stávající elektroinstalace, včetně 
všech vnitřních rozvaděčů, která již nevyhovuje novým požadavkům na elektroinstalace. Zachováno 
zůstane jen stávající napojení domů na distribuční síť rozvodů NN. 

Nová vnitřní instalace bude napojena ze stávající přípojkové skříně, do hlavního rozvaděče objektu, kde 
bude umístěno měření spotřeby el. energie pro společnou spotřebu. Odtud pak budou napojeny 
stoupacím vedením elektroměrové rozvodnice na podlažích. Každá bytová jednotka bude mít vlastní 
bytovou rozvodnici napojenou z elektroměrového rozvaděče. Pro stoupací vedení bude nutno vytvořit 
stupačku, do které budou na podlažích osazeny elektroměrové rozvaděče. Minimální prostor pro 

elektroměrový rozvaděč musí být 600x250mm, na celou výšku podlaží. V 1.np bude umístěn ještě 
rozvaděč pro společnou spotřebu domu. 

Předpokládaný příkon dle ČSN je 11kW na byt. Při počtu 22 bytů je soudobost 0,37, což předpokládá 
soudobý příkon pro byty 89,5 kW k tomu společná spotřeba cca 1-8 kW dle vybavení. 

Vnitřní instalace bude provedena kabely a vodiči s měděnými jádry a bude provedena v souladu 
s platnými ČSN. Provedení instalace bude hlavně v podlaze nebo pod omítkou. Pro osvětlení budou 
v bytech ponechány jen vývody. Počty zásuvkových vývodů budou dle ČSN. 

Společné prostory domu budou vybaveny osvětlením. Na chodbách a na únikových cestách bude 
instalováno nouzové osvětlení. 

Ze SLP instalace bude proveden rozvod pro STA, rozvod datové sítě a domácích telefonů.  

Na objekt bude instalován nový hromosvod v provedení dle souboru norem ČSN EN 62 305. Provedení 
bude jako hřebenová soustava, společná pro dvě sekce. Tato soustava bude mít 8 svodů, které budou 
připojeny na obvodové uzemnění. V tomto případě bude nutno vybodovat nové obvodové uzemnění 
z pásoviny FeZn 30/4. 

 

V Olomouci, 17. 10. 2018 

Vypracoval: Vladimír Pokorný 



Dodatek č. 4 smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
uzavřené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007 a zákona č. 194/2010 Sb. 

Smluvní strany: 

1. Dopravní podnik města Pardubice, a.s.  
IČO: 632 17 066  
se sídlem: Teplého 2141, 532 20 Pardubice, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové pod spis. Zn. B 1241,  
zastoupený:  Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 

 (dále jen „dopravce“) 

 

2. Statutární město Pardubice 
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice – Staré Město 
IČ: 00274046 
DIČ: CZ00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem  
bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice  
číslo účtu: 326561/0100 

 (dále jen „objednatel“) 

uzavírají mezi sebou tento 

dodatek č. 4 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících  
I.  

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

cestujících (dále jen „smlouva“). Ve smlouvě se dopravce zavázal objednateli zajistit ve vlastní režii 
dopravní obslužnost na území města Pardubic městskou hromadnou dopravou (dále jen „MHD“) a 
objednatel se zavázal dopravci uhradit za plnění závazku veřejné služby kompenzaci. 

2) Závazek z uvedené smlouvy změnily smluvní strany mimo jiné dodatkem č. 3 smlouvy, kterým došlo 
s ohledem na předpoklad určitého přetrvávání sníženého zájmu o cestování veřejnou dopravou, 
k němuž došlo v důsledku epidemie nemoci COVID 19 a vládních opatření ke zvládání epidemie 
nařízených k úpravě výchozího finančního modelu, na jehož základě se stanoví výše kompenzace, a to 
tak, že výchozí tržby byly sníženy o 13 procent. 

3) V důsledku nástupu dalších vln epidemie, a s nimi souvisejícím zpřísněním protiepidemických opatření 
v prvním pololetí 2021, došlo k dalšímu poklesu zájmu o cestování veřejnou dopravou nad rámec 
předpokladů zohledněných při změně výchozího finančního modelu dle dodatku č. 3 smlouvy. Pokles 
tržeb za první pololetí roku 2021 je výrazně vyšší, než uvažovaných 13 procent, a oproti úrovni 
zohledněné ve výchozím finančním modelu dle dodatku č. 3 smlouvy dosahuje absolutní částky 
13 593 tis. Kč. Kompenzace, jejíž výše je stanovena na základě výchozího finančního modelu dle 
dodatku č. 3 smlouvy, tak při klesnuvších tržbách nepostačuje ke krytí ztrát z provozu MHD plynoucích. 

4) Uvedenou změnu okolnosti považují smluvní strany za tak podstatnou, že zakládá zvlášť hrubý nepoměr 
v právech a povinnostech stran. Za účelem zachování ekonomické rovnováhy závazku, resp. alespoň 
částečného dorovnání ztrát na tržbách, které dopravce nezavinil a které smluvní strany při sjednávání 
výše kompenzace nepředvídaly, se proto smluvní strany dohodly na navýšení kompenzace. 



II.  
Předmět dodatku 

1) Smluvní strany přistupují k navýšení kompenzace ke krytí nepředpokládaného poklesu tržeb z jízdného 
v roce 2021. 

2) Kompenzace pro rok 2021 bude určena na základě upravených výchozích finančních modelů na rok 
2021 pro veřejnou drážní dopravu a veřejnou linkovou dopravu, jež jsou přílohami č. 1 a č. 2 tohoto 
dodatku. V upravených výchozích finančních modelech jsou oproti výchozímu finančnímu modelu dle 
dodatku č. 3 smlouvy sníženy celkové tržby (za oba druhy dopravy) o 20 mil. Kč, tj. o rozdíl mezi tržbami 
z jízdného dle výchozího finančního modelu, upraveného pro rok 2021 dodatkem č. 3 smlouvy, a 
předpokládanými tržbami za rok 2021 určených dle jejich skutečného vývoje za první pololetí 2021 a 
aktuálního vývoje epidemického stavu. Částka 20 mil Kč je rozpočítána mezi autobusovou a 
trolejbusovou dopravu dle poměru tržeb uvedených pro oba druhy dopravy v dosud platných finančních 
modelech. 

3) Částku dvacet milionů Kč, o kterou se kompenzace v důsledku snížených tržeb navyšuje, uhradí 
objednatel dopravci samostatnou splátkou do 30 dnů ode dne, kdy tento dodatek nabude účinnosti. 

III.  
Závěrečná ustanovení 

1) Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn a v platnosti. 
2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 340/2015 Sb., 
zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

3) Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k 
řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku město Pardubice bezodkladně informuje 
ostatní smluvní strany, nebyl-li jejich kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro 
notifikaci o uveřejnění. 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je 
následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

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

6) Smluvní strany se dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez podpisů.  
7) Tento dodatek je uzavřen ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a jedno dopravce. Nedílnou 

součástí tohoto dodatku smlouvy jsou jako jeho přílohy č. 1 a 2 upravené výchozí finanční modely pro 
veřejnou drážní dopravu (trolejbusová doprava) a veřejnou linkovou dopravu (autobusová doprava). 

8) Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že byl 
sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

 
 
objednatel: dopravce:  

 
V ………………………… dne ………………… V ………………………… dne …………………  
 
 
 
……………………………………………… ……………………………………………… 
     Ing. Martin Charvát Ing. Tomáš Pelikán                   
 


