
Hlasování_16.08.2021

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 10:03:33                          
                     00. Úvod, schválení programu                     
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Nepřítomen     
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 8 (73%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  schválení programu
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 10:38:16                          
               01. Zpráva komise pro pozemky a reklamu                
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Zdržel se      
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
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Pro: 7 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (18%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 009
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 3 - NESCHVÁLENO                     
                         16.08.2021 10:38:38                          
               01. Zpráva komise pro pozemky a reklamu                
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Zdržel se      
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Zdržel se      
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Nepřítomen     
  Ministrová Ludmila                         KpP               Zdržel se      
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 4 (36%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 4 (36%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení

       Návrh č. 029   = ZMATEČNÉ =
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 4 - NESCHVÁLENO                     
                         16.08.2021 10:39:23                          
               01. Zpráva komise pro pozemky a reklamu                
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Zdržel se      
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Zdržel se      
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Zdržel se      
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Zdržel se      

Stránka 2



Hlasování_16.08.2021
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 5 (45%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 4 (36%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 029
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 10:39:53                          
               01. Zpráva komise pro pozemky a reklamu                
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 008, 010 - 028, 030 - 034 - doporuč.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 10:40:27                          
               01. Zpráva komise pro pozemky a reklamu                
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
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  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 8 (73%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení

        Návrh č. 035 = ZMATEČNÉ =
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 10:40:52                          
               01. Zpráva komise pro pozemky a reklamu                
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 035
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 8 - NESCHVÁLENO                     
                         16.08.2021 10:41:23                          
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               01. Zpráva komise pro pozemky a reklamu                
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Proti          
  Kvaš Petr                                  ODS               Proti          
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Proti          
  Mazuch Jan                                 ODS               Proti          
  Martinec Vladimír                          SpP               Proti          
  Ministrová Ludmila                         KpP               Proti          
  Pelikán Tomáš                              SpP               Proti          
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 0 (0%)  Proti: 8 (73%)  Zdrželo se: 1 (9%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 037
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 9 - NESCHVÁLENO                     
                         16.08.2021 10:41:51                          
               01. Zpráva komise pro pozemky a reklamu                
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Proti          
  Kvaš Petr                                  ODS               Proti          
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Zdržel se      
  Mazuch Jan                                 ODS               Proti          
  Martinec Vladimír                          SpP               Proti          
  Ministrová Ludmila                         KpP               Proti          
  Pelikán Tomáš                              SpP               Proti          
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 1 (9%)  Proti: 7 (64%)  Zdrželo se: 1 (9%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh č. 038
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 10 - NESCHVÁLENO                     
                         16.08.2021 10:42:23                          
               01. Zpráva komise pro pozemky a reklamu                
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Proti          
  Kvaš Petr                                  ODS               Proti          
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Proti          
  Mazuch Jan                                 ODS               Proti          
  Martinec Vladimír                          SpP               Proti          
  Ministrová Ludmila                         KpP               Proti          
  Pelikán Tomáš                              SpP               Proti          
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Proti          
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 0 (0%)  Proti: 9 (82%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  návrhy č. 036, 039 - 050 - nedoporuč.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 10:43:13                          
        02. Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu - MpP         
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
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Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 a 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 12 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 10:43:52                          
03. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu - MpP
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 10:59:42                          
        04. Vyvěšení státní vlajky Ukrajiny na budovu radnice         
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
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  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 11:00:20                          
     05. Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí služeb (Mobilní zeleň)     
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 15 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 11:00:49                          
       06. Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení        
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
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  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 a 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 11:01:20                          
07. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu - OMI
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 007
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
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                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 17 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 11:02:21                          
08. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 
hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 005
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 18 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 11:02:47                          
09. Smlouva o výpůjčce - Památník Zámeček Pardubice, příspěvková organizace
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
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Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 19 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 11:03:40                          
10. Nebytové prostory - souhlas pronajímatele s převodem práv a povinností z 
nájemní smlouvy (NP v čp. 129, ul. Chemiků)
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 20 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 11:04:32                          
   11. Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města     
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
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  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  návrhy  č. 001 - 007
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 21 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 11:04:58                          
                12. Startovací bydlení pro mladé 2021                 
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 11:05:22                          
  13. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení RmP   
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
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  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 23 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 11:05:55                          
14. Rozhodnutí centrálního zadavatele o výběru dodavatele v rámci zavedeného DNS
na centrální dodávky produktů Oracle - OIT
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 24 - SCHVÁLENO                      
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                         16.08.2021 11:07:31                          
      16. VIII. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření      
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 017
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 25 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 11:08:22                          
   17. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků   
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 002

Stránka 14



Hlasování_16.08.2021
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 26 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 11:35:36                          
                     15. Bytové družstvo Poseidon                     
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 002, 004, 005
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 27 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 11:37:47                          
         18. Městské slavnosti Pardubice 2021 - podzimní část         
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________
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Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  návrh č . 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 28 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 11:38:23                          
19. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 29 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 11:39:18                          
    20. HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (Program valné hromady)     
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
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  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001- 003
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 30 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 11:39:46                          
22. Smlouva o poskytnutí podpory - Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 31 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 11:41:50                          
                         23. Žádosti o dotace                         
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
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  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  návrhy  č. 001 a 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 32 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 11:43:07                          
24. Úprava platových výměrů ředitelek příspěvkových organizací ve školství 
zřizovaných statutárním městem Pardubice
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
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                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 33 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 11:43:31                          
                25. Souhlas zřizovatele - Šablony III                 
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 34 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 11:43:57                          
26. Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru v rámci 
projektu Obědy pro děti
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
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Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  návrhy  č. 001 - 007
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 35 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 11:44:27                          
27. Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru v rámci 
projektu Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji III
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 004
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 36 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 11:44:54                          
               28. Zahraniční služební cesta - Francie                
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
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  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 37 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 11:45:19                          
                     29. Záležitosti komisí RmP                       
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Nehlasoval     
  Kvaš Petr                                  ODS               Nehlasoval     
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 7 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (18%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení

        návrh č. 001  = ZMATEČNÉ =
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         96. řádná schůze Rady města Pardubic dne 16.08.2021          
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 38 - SCHVÁLENO                      
                         16.08.2021 11:45:49                          
                     29. Záležitosti komisí RmP                       
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nepřítomen     

Stránka 21



Hlasování_16.08.2021
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
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Dodatek č. 2 
Smlouvy o poskytnutí služeb 

(Mobilní zeleň) 
 

číslo smlouvy objednatele:  
číslo smlouvy poskytovatele: 0040292019 

 
uzavřené mezi smluvními stranami 

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
dne 3. 6. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 1. 2020 (dále jen „smlouva“) 

 
Smluvní strany: 
 
Statutární město Pardubice 
sídlo:   Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
IČO:   00274046 
DIČ:   CZ274046 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:               326561/0100 
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Martin Charvát, primátor města 
zastoupeno ve věcech plnění smlouvy: Ing. Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí 
zastoupeno ve věcech technických: Mgr. Pavel Mertelík, referent OŽP 
(dále též: „objednatel“) 
 
a  
 
Služby města Pardubic a.s. 
sídlo:    Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice 
IČO:    25262572    
DIČ:    CZ25262572 
bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu:   123553/5500  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1527 
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Petr Beneš, předseda představenstva 

        Ing. Aleš Kopecký, místopředseda představenstva 
zastoupená ve věcech plnění smlouvy: Ing. Vlastislav Šanda, vedoucí divize Agroservis 
(dále též: „poskytovatel“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 3.6.2019 Smlouvu o poskytování služeb (Mobilní zeleň), na 

základě níž se poskytovatel zavázal v dohodnutém rozsahu a za sjednanou úplatu zajistit pro objednatele 
umístění, osázení a následnou odbornou péči a údržbu květináčů na třídě Míru a na Masarykově náměstí 
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v Pardubicích. Dne 23.1.2020 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 k této smlouvě, na základě něhož byla 
smlouva doplněna o možnost navýšení ceny o míru meziroční inflace. 

2. Smluvní strany se nyní dohodly na potřebě upřesnění ustanovení týkajícího se konkrétního předmětu 
plnění a rovněž na prodloužení doby, na niž byla smlouva původně uzavřena. Proto přistupují k uzavření 
následujícího dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek“).  

 
 

II. 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany tímto dodatkem opravují ve smlouvě nesprávně uvedený název květináčů v článku I. odst. 
1. písm. b. (namísto správného názvu květináčů Terra 700 uveden název Malageno). Na základě dohody 
smluvních stran dochází k přesunutí jednoho květináče Terra 700 ze stanoviště na Masarykově náměstí 
na třídu Míru v Pardubicích. Čl. I. odst. 1. proto nově zní (se zohledněním odst. 2 tohoto článku dodatku) 
takto:  
 
„1. Poskytovatel se zavazuje provádět pro objednatele služby, které spočívají v umístění, osázení a 

následné odborné péči a údržbě: 
a. 10 ks květináčů Malageno a 11 ks květináčů Terra 700 nejpozději od 10. května do 30. září (jinak 

po dohodě podle klimatických podmínek) v letech 2019 – 2023 v rozsahu a za podmínek sjednaných 
smlouvou na třídě Míru v Pardubicích.  

b. 6 ks květináčů Terra 700 na Masarykově náměstí v Pardubicích 2019 – 2023.“ 
 
2.  Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na prodloužení doby trvání smluvního vztahu založeného 

touto smlouvou, proto čl. V. odst. 1 zní nově takto:  
 

„1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2023, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv.“ 

 
 

III.  
Závěrečná ustanovení 

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

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o  zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších právních předpisů.  

 
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku jej odešle k řádnému 

uveřejnění do registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR, vyjma částí dodatku, které se podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, neuveřejňují.  

 
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. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a 
poskytovatel dvě vyhotovení.  
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6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují 
svým podpisem. 

 
V Pardubicích dne        V Pardubicích dne   
 
 
 
 
 ..................................................................     .................................................................. 

 Ing. Petr Beneš   Ing. Martin Charvát 
 předseda představenstva            primátor města 
   
     
 
 
 ..................................................………….... 
 Ing. Aleš Kopecký 
 místopředseda představenstva     
 
 
 
DOLOŽKA 
Předmět tohoto dodatku č. 2 smlouvy o poskytování služeb ze dne 27. 3. 2019 byl schválen usnesením 
Rady města Pardubic č. …………..........…….  ze dne ………………….. 
 
V Pardubicích, dne …………………….. 
 
 
Ing. Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí 



  

Obec (město):    Statutární město Pardubice 

Ulice:                  Pernštýnské náměstí 1 

Město:                            Pardubice 

PSČ:                               530 21 

IČ:                                   00274046 

DIČ:                                CZ00274046 

Kontaktní osoba:                      Ing. Martin Charvát, primátor města 

e-mail::                   martin.charvat@mmp.cz 

telefon:              466 859 502 

 

         
                                    V Pardubicích dne: 

 
Věc: Oznámení o převedení povinností zpětného odběru ze strany obce na třetí osobu 
 

S odkazem na čl. III, odst. 2, písm. a) Smlouvy o využití obecního systému odpadového 
hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení, uzavřené mezi vaší společností ELEKTROWIN 
a.s. a naší obcí/městem dne 23.5.2006 (dále jen smlouva) vám sdělujeme, že naše obec/město smluvně 
zavázala/o níže uvedeného provozovatele sběrného místa či míst ke zpětnému odběru odpadních 
elektrozařízení v rozsahu povinností dle čl. III., odst. 1, písm. b) smlouvy a dle níže uvedených oprávnění: 

Název společnosti:     Služby města Pardubic a.s.    

IČ:                          26252672 

DIČ:              CZ23252672    

Ulice:                            Na Hůrkách 1803 

Město:                          Pardubice 

Kontaktní osoba:       Šárka Klicperová 

telefon:                       466 260 833 

e-mail:                         klicperova@smp-pce.cz  



  

Výše uvedená společnost je oprávněna u vaší společnosti objednávat odvoz nashromážděných 
odpadních elektrozařízení a tím je oprávněna na vás v souladu se smlouvou žádat sdělení přístupových 
kódů k přihlášení se do informačního systému v souladu s čl III. odst. 2, písm. c). 

Na výše uvedenou společnost je převedeno oprávnění účtovat Vaší společnosti příspěvek na náklady 
sběrného místa či míst dle čl. VI, odst. 3 smlouvy. 

Převedení povinností se týká těchto vyjmenovaných sběrných dvorů: 

       Název Ulice Město PSČ Kontaktní 
osoba 

Telefon 

Na Staré poště Na Staré poště 
2903 

Pardubice 530 02 Šárka 
Klicperová 

466 260 833 

 Dražkovice Dražkovice, 
areál 
překladiště 
odpadu 

Pardubice 530 02 Šárka 
Klicperová 

466 260 833 

Hůrka Hůrka, areál 
SmP a.s. 

Pardubice 530 02 Šárka 
Klicperová 

466 260 833 

Nemošice  Nemošice, ul. 
Ostřešanská 

Pardubice 530 02 Šárka 
Klicperová 

466 260 833 

Pardubičky Pardubičky, ul. 
Průmyslová 

Pardubice 530 02 Šárka 
Klicperová 

466 260 833 

Rosice nad 
Labem 

Rosice nad 
Labem, ul. 
J.K.Tyla 

Pardubice 530 02 Šárka 
Klicperová 

466 260 833 

Ohrazenice Ohrazenice, ul. 
Pohránovská 

Pardubice 530 02 Šárka 
Klicperová 

466 260 833 

Svítkov Svítkov, za 
areálem 
Plynostavu 

Pardubice 530 02 Šárka 
Klicperová 

466 260 833 

Polabiny Polabiny, 
Lonkova ul. – 
mezi výměníky 

Pardubice 530 02 Šárka 
Klicperová 

466 260 833 

 V případě že je, nebo bude uzavřena Smlouva o umístění velkoobjemových kontejnerů (WINTEJNER CH 
anebo WINTEJNER VMS) v souladu s čl. IV, odst. 1, písm. b), převádíme na provozovatele sběrného místa 
či míst v plném rozsahu povinnosti vyplývající i z této smlouvy. 

 
       ……..……………………… 

          Ing. Martin Charvát 
                                                                                                                                                          primátor města 
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Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 1 – Podpora kulturních aktivit 
v Pardubickém kraji na rok 2021  

 
uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov!ch pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozděj"ích předpisů, podle části páté (§§ 159 – 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozděj"ích předpisů 

 
Evidenční číslo smlouvy: OKSCR/21/74109 

 
Poskytovatel:  Pardubick! kraj  
adresa:                          Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
IČ:                     70892822 
DIČ:    CZ70892822 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pardubice 
číslo účtu:  43-3870090277/0100 
zastoupen:      Ing. Romanem Línkem, MBA, náměstkem hejtmana Pk 
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 
 
Příjemce:       Statutární město Pardubice 
adresa:   Pern"t!nské náměstí 1, 530 02 Pardubice 
IČ:   00274046 
DIČ:   CZ00274046 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu:  9005-326561/0100 
zastoupen:  Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
(dále jen „příjemce“) na straně druhé 
 
uzavírají ní#e uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 1 –
Podpora kulturních aktivit. 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 
Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, a zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtov!ch pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, je účelové poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtov!ch prostředků Pardubického kraje na realizaci akce: 
„Jazzconnexion 2021“, specifikované v #ádosti ze dne 12.03.2021, čj. KrÚ Pk 22362/2021 OKSCR 
OKPP. 
Dotace je poskytována příjemci v souladu s „V!zvou k předkládání #ádostí o podporu v roce 2021“ 
vyhlá"enou pro Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2021 (dále jen 
Program). 
 

Článek II. 
V!"e poskytované podpory 

Dotace na realizaci akce specifikované v čl. I smlouvy se poskytuje ve v!"i 25 000 Kč, slovy dvacet 
pět tisíc korun česk!ch, tj. ve v!"i maximálně 50 % ze skutečn!ch celkov!ch nákladů projektu, 
a poskytovatel ji uhradí na účet příjemce do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními 
stranami.  
 

Článek III. 
Povinnosti příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) pou#ít dotaci co nejhospodárněji a v!hradně v souladu s předmětem této smlouvy specifikovan!m 

v čl. I., v souladu s č. II smlouvy, podmínkami Programu a v souladu se Zásadami poskytování 
programov!ch dotací, a to nejpozději do 30.12.2021, 

b) přijatou dotaci zaúčtovat na pol. 4122. Pokud je realizátorem projektu příspěvková organizace 
obce, je příjemce povinen poskytnuté prostředky převést na její účet do 30 dnů od jejich obdr#ení, 

c) při financování nákladů spojen!ch s realizací akce postupovat v souladu s platn!mi zákony, 
zejména zákonem o zadávání veřejn!ch zakázek, o státní památkové péči a dal"ími, 
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d) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace,  
 

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

f) nepřevést majetek (vyjma in#en!rsk!ch sítí), kter! bude pořízen z poskytnuté dotace, po dobu pěti 
let po ukončení projektu na jiného majitele, nebo dát jako předmět zástavy. V odůvodněn!ch 
případech mů#e poskytovatel na základě písemné #ádosti příjemce povolit v!jimku ze zákazu 
převodu majetku pořízené z finanční dotace; převod majetku pořízené z dotace je podmíněn 
předchozím písemn!m souhlasem poskytovatele.  

g) neposkytovat tuto dotaci jin!m fyzick!m či právnick!m osobám, pokud se nejedná o úhradu 
nákladů spojen!ch s realizací akce, nepou#ít prostředky z dotace na jiné účely, 

h) v rámci propagační kampaně akce a v průběhu jejího konání, vhodn!m a viditeln!m způsobem 
prezentovat Pardubick! kraj v souladu s aktuálním „Manuálem jednotného vizuálního stylu 
Pardubického kraje“, 

i) předat poskytovateli dokumentaci z realizace akce (stručn! popis průběhu realizace akce),  
j) oznámit neprodleně poskytovateli změnu v"ech identifikačních údajů uveden!ch v této smlouvě 

a změny struktury příjemce včetně přeměny a zru"ení s likvidací nejpozději do 10 dnů ode dne, 
kdy tyto změny nastaly, 

k) předlo#it odboru kultury, sportu a cestovního ruchu vyúčtování realizované akce nejpozději do 
31.12.2021; případné nevyčerpané prostředky vrátit nejpozději do 30 dnů od data předlo#ení 
vyúčtování odboru kultury, sportu a cestovního ruchu na účet poskytovatele. Jako variabilní 
symbol příjemce uvede číslo této smlouvy.  

l) za účelem ověření plnění povinností, vypl!vajících z této smlouvy, vytvořit podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci akce, 

 
Daň z přidané hodnoty nesmí b!t hrazena z dotace v té v!"i, v jaké si příjemce dotace uplatní 
odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, 
#e dodatečně uplatní odpočet DPH, je povinen uplatněnou část čerpané dotace vrátit. 
 

Článek IV. 
Kontrola, sankce 

1) V případě zru"ení příjemce s likvidací: 
a. je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním 

nejpozději do 30 dnů od oznámení na účet poskytovatele, 
b. poskytovatel rozhodne o dal"ím vyu#ití majetku pořízené z dotace, právo příjemce 

nakládat s tímto majetkem je vázáno na písemn! souhlas poskytovatele. 
2) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. kontrolou ověřovat hospodárnost a 

účelnost čerpání dotace vč. plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen 
předlo#it kontrolnímu orgánu kraje ve"keré účetní doklady související s čerpáním dotace. 
Kontrolním orgánem kraje je příslu"n! odvětvov! odbor krajského úřadu nebo dal"í osoby určené 
pověřením. 

3) Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou ulo#ena kontrolním orgánem kraje 
na základě kontrol zaměřen!ch na čerpání poskytnut!ch finančních prostředků, a to v termínu, 
rozsahu a kvalitě dle po#adavků stanoven!ch příslu"n!m kontrolním orgánem. Příjemce 
finančních prostředků je povinen písemně informovat orgán, kter! mu opatření ulo#il, o splnění 
ulo#en!ch opatření k nápravě. 

4) Poru"í-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel 
oprávněn tuto smlouvu vypovědět. V!pověď musí mít písemnou formu a musí b!t prokazatelně 
doručena příjemci. V!povědní lhůta činí 1 měsíc a počíná bě#et dnem následujícím po dni, kdy 
mu byla prokazatelně doručena.  

5) Ka#dé neoprávněné pou#ití nebo zadr#ení poskytnut!ch finančních prostředků je pova#ováno za 
poru"ení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtov!ch pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a Pardubick! kraj je oprávněn ře"it 
poru"ení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 uvedeného zákona. 

6) Při podezření na poru"ení rozpočtové kázně mů#e poskytovatel pozastavit poskytnutí peně#ních 
prostředků do v!"e předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna 
v případě, #e bude odvod ulo#en. 

7) Poskytovatel neprodleně po zji"tění poru"ení některého ustanovení této smlouvy zahájí řízení 
o odvodu poskytnut!ch finančních prostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu poru"ení rozpočtové 
kázně, a to v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov!ch pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozděj"ích předpisů. V!"e odvodu za poru"ení rozpočtové kázně se 
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stanoví v souladu s ustanovením § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov!ch pravidlech 
územních rozpočtů. 

8) Při poru"ení více povinností se částky jednotliv!ch odvodů sčítají nejv!"e v"ak do v!"e peně#ních 
prostředků poskytnut!ch ke dni poru"ení rozpočtové kázně. 

9) Za prodlení s odvodem za poru"ení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve v!"i 1 promile 
z částky odvodu za ka#d! den prodlení, nejv!"e v"ak do v!"e odvodu. Penále se počítá ode dne 
následujícího po dni, kdy do"lo k poru"ení rozpočtové kázně, do dne připsání peně#ních 
prostředků na účet poskytovatele. V případě poru"ení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov!ch pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj"ích 
předpisů, se penále počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce odvod na 
základě platebního v!měru uhradit. Penále ni#"í ne# 1 000 Kč se neulo#í. 

  
Článek V. 

Závěrečná ustanovení 
1) Příjemce prohla"uje a podpisem smlouvy stvrzuje, #e byl před podpisem této smlouvy řádně 

a podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, bere na 
vědomí v"echny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezv!hradn! souhlas a zavazuje se 
k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků vypl!vajících mu z této smlouvy. 

2) Obě smluvní strany se zavazují, #e při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání 
finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly t!kajícími se veřejné podpory. 

3) Tato smlouva nab!vá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
4) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemn!ch dodatků na základě dohody 

obou smluvních stran.  
5) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičem# obě mají platnost originálu a ka#dá ze 

smluvních stran obdr#í po jednom vyhotovení. 
6) Obě smluvní strany prohla"ují, #e smlouva byla sepsána na základě pravdiv!ch údajů, podle jejich 

svobodné a vá#né vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nev!hodn!ch podmínek, a na důkaz toho 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

7) Osobní údaje příjemce je Pardubick! kraj oprávněn dále zpracovávat, neboť je to ve smyslu ust. 
Čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzick!ch osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zru"ení 
směrnice 95/46/ES (GDPR), nezbytné pro provedení opatření přijat!ch před uzavřením smlouvy 
na #ádost subjektu údajů. 

8) Právní jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 29.06.2021 
a schváleno usnesením č. Z/92/21. 

9) Právní jednání bylo projednáno na jednání Rady/Zastupitelstva obce…………………… dne 
………….… a schváleno usnesením č.  …………….. 

 
 
V Pardubicích dne ………     V Pardubicích dne ……….. 
 
 
 
 
 
………………………………………………..   ………………………………………...
 Ing. Roman Línek, MBA     Ing. Martin Charvát 
  náměstek hejtmana Pk         primátor města 
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Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 1 – Podpora kulturních aktivit 
v Pardubickém kraji na rok 2021  

 
uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov!ch pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozděj"ích předpisů, podle části páté (§§ 159 – 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozděj"ích předpisů 

 
Evidenční číslo smlouvy: OKSCR/21/74110 

 
Poskytovatel:  Pardubick! kraj  
adresa:                          Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
IČ:                     70892822 
DIČ:    CZ70892822 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pardubice 
číslo účtu:  43-3870090277/0100 
zastoupen:      Ing. Romanem Línkem, MBA, náměstkem hejtmana Pk 
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 
 
Příjemce:       Statutární město Pardubice 
adresa:   Pern"t!nské náměstí 1, 530 02 Pardubice 
IČ:   00274046 
DIČ:   CZ00274046 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu:  9005-326561/0100 
zastoupen:  Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
(dále jen „příjemce“) na straně druhé 
 
uzavírají ní#e uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 1 –
Podpora kulturních aktivit. 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 
Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, a zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtov!ch pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, je účelové poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtov!ch prostředků Pardubického kraje na realizaci akce: 
„Textconnexion 2021“, specifikované v #ádosti ze dne 12.03.2021, čj. KrÚ Pk 22364/2021 OKSCR 
OKPP. 
Dotace je poskytována příjemci v souladu s „V!zvou k předkládání #ádostí o podporu v roce 2021“ 
vyhlá"enou pro Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2021 (dále jen 
Program). 
 

Článek II. 
V!"e poskytované podpory 

Dotace na realizaci akce specifikované v čl. I smlouvy se poskytuje ve v!"i 15 000 Kč, slovy patnáct 
tisíc korun česk!ch, tj. ve v!"i maximálně 50 % ze skutečn!ch celkov!ch nákladů projektu, 
a poskytovatel ji uhradí na účet příjemce do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními 
stranami.  
 

Článek III. 
Povinnosti příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) pou#ít dotaci co nejhospodárněji a v!hradně v souladu s předmětem této smlouvy specifikovan!m 

v čl. I., v souladu s č. II smlouvy, podmínkami Programu a v souladu se Zásadami poskytování 
programov!ch dotací, a to nejpozději do 30.12.2021, 

b) přijatou dotaci zaúčtovat na pol. 4122. Pokud je realizátorem projektu příspěvková organizace 
obce, je příjemce povinen poskytnuté prostředky převést na její účet do 30 dnů od jejich obdr#ení, 

c) při financování nákladů spojen!ch s realizací akce postupovat v souladu s platn!mi zákony, 
zejména zákonem o zadávání veřejn!ch zakázek, o státní památkové péči a dal"ími, 
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d) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace,  
 

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

f) nepřevést majetek (vyjma in#en!rsk!ch sítí), kter! bude pořízen z poskytnuté dotace, po dobu pěti 
let po ukončení projektu na jiného majitele, nebo dát jako předmět zástavy. V odůvodněn!ch 
případech mů#e poskytovatel na základě písemné #ádosti příjemce povolit v!jimku ze zákazu 
převodu majetku pořízené z finanční dotace; převod majetku pořízené z dotace je podmíněn 
předchozím písemn!m souhlasem poskytovatele.  

g) neposkytovat tuto dotaci jin!m fyzick!m či právnick!m osobám, pokud se nejedná o úhradu 
nákladů spojen!ch s realizací akce, nepou#ít prostředky z dotace na jiné účely, 

h) v rámci propagační kampaně akce a v průběhu jejího konání, vhodn!m a viditeln!m způsobem 
prezentovat Pardubick! kraj v souladu s aktuálním „Manuálem jednotného vizuálního stylu 
Pardubického kraje“, 

i) předat poskytovateli dokumentaci z realizace akce (stručn! popis průběhu realizace akce),  
j) oznámit neprodleně poskytovateli změnu v"ech identifikačních údajů uveden!ch v této smlouvě 

a změny struktury příjemce včetně přeměny a zru"ení s likvidací nejpozději do 10 dnů ode dne, 
kdy tyto změny nastaly, 

k) předlo#it odboru kultury, sportu a cestovního ruchu vyúčtování realizované akce nejpozději do 
31.12.2021; případné nevyčerpané prostředky vrátit nejpozději do 30 dnů od data předlo#ení 
vyúčtování odboru kultury, sportu a cestovního ruchu na účet poskytovatele. Jako variabilní 
symbol příjemce uvede číslo této smlouvy.  

l) za účelem ověření plnění povinností, vypl!vajících z této smlouvy, vytvořit podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci akce, 

 
Daň z přidané hodnoty nesmí b!t hrazena z dotace v té v!"i, v jaké si příjemce dotace uplatní 
odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, 
#e dodatečně uplatní odpočet DPH, je povinen uplatněnou část čerpané dotace vrátit. 
 

Článek IV. 
Kontrola, sankce 

1) V případě zru"ení příjemce s likvidací: 
a. je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním 

nejpozději do 30 dnů od oznámení na účet poskytovatele, 
b. poskytovatel rozhodne o dal"ím vyu#ití majetku pořízené z dotace, právo příjemce 

nakládat s tímto majetkem je vázáno na písemn! souhlas poskytovatele. 
2) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. kontrolou ověřovat hospodárnost a 

účelnost čerpání dotace vč. plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen 
předlo#it kontrolnímu orgánu kraje ve"keré účetní doklady související s čerpáním dotace. 
Kontrolním orgánem kraje je příslu"n! odvětvov! odbor krajského úřadu nebo dal"í osoby určené 
pověřením. 

3) Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou ulo#ena kontrolním orgánem kraje 
na základě kontrol zaměřen!ch na čerpání poskytnut!ch finančních prostředků, a to v termínu, 
rozsahu a kvalitě dle po#adavků stanoven!ch příslu"n!m kontrolním orgánem. Příjemce 
finančních prostředků je povinen písemně informovat orgán, kter! mu opatření ulo#il, o splnění 
ulo#en!ch opatření k nápravě. 

4) Poru"í-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel 
oprávněn tuto smlouvu vypovědět. V!pověď musí mít písemnou formu a musí b!t prokazatelně 
doručena příjemci. V!povědní lhůta činí 1 měsíc a počíná bě#et dnem následujícím po dni, kdy 
mu byla prokazatelně doručena.  

5) Ka#dé neoprávněné pou#ití nebo zadr#ení poskytnut!ch finančních prostředků je pova#ováno za 
poru"ení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtov!ch pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a Pardubick! kraj je oprávněn ře"it 
poru"ení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 uvedeného zákona. 

6) Při podezření na poru"ení rozpočtové kázně mů#e poskytovatel pozastavit poskytnutí peně#ních 
prostředků do v!"e předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna 
v případě, #e bude odvod ulo#en. 

7) Poskytovatel neprodleně po zji"tění poru"ení některého ustanovení této smlouvy zahájí řízení 
o odvodu poskytnut!ch finančních prostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu poru"ení rozpočtové 
kázně, a to v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov!ch pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozděj"ích předpisů. V!"e odvodu za poru"ení rozpočtové kázně se 
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stanoví v souladu s ustanovením § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov!ch pravidlech 
územních rozpočtů. 

8) Při poru"ení více povinností se částky jednotliv!ch odvodů sčítají nejv!"e v"ak do v!"e peně#ních 
prostředků poskytnut!ch ke dni poru"ení rozpočtové kázně. 

9) Za prodlení s odvodem za poru"ení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve v!"i 1 promile 
z částky odvodu za ka#d! den prodlení, nejv!"e v"ak do v!"e odvodu. Penále se počítá ode dne 
následujícího po dni, kdy do"lo k poru"ení rozpočtové kázně, do dne připsání peně#ních 
prostředků na účet poskytovatele. V případě poru"ení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov!ch pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj"ích 
předpisů, se penále počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce odvod na 
základě platebního v!měru uhradit. Penále ni#"í ne# 1 000 Kč se neulo#í. 

  
Článek V. 

Závěrečná ustanovení 
1) Příjemce prohla"uje a podpisem smlouvy stvrzuje, #e byl před podpisem této smlouvy řádně 

a podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, bere na 
vědomí v"echny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezv!hradn! souhlas a zavazuje se 
k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků vypl!vajících mu z této smlouvy. 

2) Obě smluvní strany se zavazují, #e při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání 
finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly t!kajícími se veřejné podpory. 

3) Tato smlouva nab!vá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
4) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemn!ch dodatků na základě dohody 

obou smluvních stran.  
5) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičem# obě mají platnost originálu a ka#dá ze 

smluvních stran obdr#í po jednom vyhotovení. 
6) Obě smluvní strany prohla"ují, #e smlouva byla sepsána na základě pravdiv!ch údajů, podle jejich 

svobodné a vá#né vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nev!hodn!ch podmínek, a na důkaz toho 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

7) Osobní údaje příjemce je Pardubick! kraj oprávněn dále zpracovávat, neboť je to ve smyslu ust. 
Čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzick!ch osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zru"ení 
směrnice 95/46/ES (GDPR), nezbytné pro provedení opatření přijat!ch před uzavřením smlouvy 
na #ádost subjektu údajů. 

8) Právní jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 29.06.2021 
a schváleno usnesením č. Z/92/21. 

9) Právní jednání bylo projednáno na jednání Rady/Zastupitelstva obce…………………… dne 
………….… a schváleno usnesením č.  …………….. 

 
 
V Pardubicích dne ………     V Pardubicích dne ……….. 
 
 
 
 
 
………………………………………………..   ………………………………………...
 Ing. Roman Línek, MBA     Ing. Martin Charvát 
  náměstek hejtmana Pk          primátor města 
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Smlouva o poskytnutí podpory  
z  

Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ 
podporovaného z Norských fondů 2014-2021  

 
smlouva č. 3204200007 

 
 
Smluvní strany  
 
Státní fond životního prostředí České republiky 

se sídlem:    Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 
korespondenční adresa:   Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 
IČO:     00020729 
zastoupený:    Ing. Petrem V a l d m a n e m , ředitelem 
bankovní spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu:   pro financování ze SFŽP ČR - 40002-9025001/0710 

  pro financování z FM Norska - 60003-9025001/0710 
(dále jen „Fond“) 
 
a 
 
statutární město Pardubice 

kontaktní adresa: Magistrát SM Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 
530 02 Pardubice 

IČO:    00274046 
zastoupené:   Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
bankovní spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu:   94-3316561/0710 
variabilní symbol:   3204200007 

(dále jen „příjemce podpory“) 
 
 
se dohodly takto: 

I. 
Předmět smlouvy 

1) Tato Smlouva o poskytnutí podpory z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ 
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(dále jen „Program“) podporovaného z Norských fondů 2014-2021 (dále jen „Smlouva“) se uzavírá 
na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí č. 3204200007 o poskytnutí finančních prostředků 
z Programu (dále jen „Rozhodnutí ministra“), ze dne 18. 05. 2021 a v souladu se směrnicí Ministerstva 
životního prostředí ČR č. 8/2019 o poskytování finančních prostředků z finančního mechanismu 
Evropského hospodářského prostoru a z finančního mechanismu Norska administrovaných Státním 
fondem životního prostředí České republiky (dále jen „Směrnice MŽP“), v platném znění. 

2) Příjemce podpory potvrzuje, že se seznámil se zněním a všemi podmínkami Výzvy č. 4A Bergen, 
k předkládání žádostí o poskytnutí podpory z Programu (dále jen „Výzva“) a že náležitosti 
podporovaného projektu odpovídají podmínkám stanoveným touto Výzvou a jsou v souladu s cíli 
a principy Programu a ustanoveními právního rámce Finančního mechanismu Norska pro období 2014-
2021, zejména pak uvedeného v článku 1.5. Nařízení o implementaci Finančního mechanismu Norska 
2014-2021 (dále jen „Nařízení“) a Dohody o Programu. 

3) Podpora má formu dotace a je určena výhradně na realizaci projektu, s názvem: 

„Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice“ 

 
(dále jen „akce“). 

II. 
Základní podmínky pro realizaci akce 

(dle Rozhodnutí ministra) 

1) Datum zahájení akce:        01. 09. 2021 

2) Konečný termín pro dosažení očekávaných výsledků akce:   31. 12. 2022 

3) Způsobilost výdajů na akci je stanovena následovně:  

a. Výdaje jsou způsobilé od (datum Rozhodnutí ministra):  18. 05. 2021 

b. Výdaje jsou způsobilé do:  

(dle časového plánu akce, nejpozději však do 30. 04. 2024):  31. 12. 2022 

4) Příjemce podpory se zavazuje splnit účel akce tím, že: 

- v rámci realizace projektu provede výsadbu 26 ks stromů a zpracuje Územní studii sídelní zeleně. 

Dále se příjemce podpory zavazuje naplnit indikátory: 

- „Počet implementovaných mitigačních/adaptačních opatření“ v rozsahu 1 opatření, 

     - „Počet obcí/regionů na jejichž území byla implementována mitigační/adaptační opatření“ v rozsahu  
    1 obce/regionu, a 

- „Počet osob pozitivně ovlivněných implementací mitigačních/adaptačních opatření“ v rozsahu 20 781 osob. 

III. 
Výše podpory 

1) Výše podpory odpovídá 90,00 % způsobilých výdajů na akci dle podmínek stanovených Výzvou a jejími 
přílohami, vychází z Žádosti o podporu a jejich příloh a je poskytována v souladu s Rozhodnutím ministra, 
dle čl. I, odst. 1) této Smlouvy a činí pevně stanovenou a neměnnou částku ve výši 7 782 883,70 Kč (tj. 
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299 341,68 EUR), která bude vyplacena v poměru 85 % z prostředků Finančního mechanismu Norska 
2014-2021 a 15 % z prostředků Fondu. 

2) Podporu je možno použít pouze na úhradu skutečných, efektivních, oprávněných, účelných a nezbytných 
výdajů vynaložených na dodávky, služby a stavební práce, a výdajů, kterými je akce realizována a které 
vznikly a byly uhrazeny v období realizace akce, dle čl. II této Smlouvy. 

IV. 
Práva a povinnosti příjemce podpory 

1) Příjemce podpory je: 

a. povinen splnit účel a podmínky podpořené akce, dle čl. II a v souladu s ostatními podmínkami 
této Smlouvy, na kterou mu jsou poskytnuty finanční prostředky z Programu; 

b. povinen, v případě implementace akce ve spolupráci s partnerem, uzavřít dohodu o partnerství 
dle článku 7.7. Nařízení a v dostatečném předstihu jej informovat o změnách akce, které se ho 
týkají, dle bodu 4, čl. 7.6. Nařízení;  

c. oprávněn požadovat podporu ve výši 7 782 883,70 Kč (tj. 299 341,68 EUR), dle čl. III Smlouvy  
a v souladu s Pokyny pro žadatele a konečné příjemce z Programu (dále jen „Pokyny pro 
žadatele“), které tvoří přílohu Výzvy; 

d. povinen postupovat v souladu s rozpočtem akce a dodržet jak způsob výpočtu nepřímých 
výdajů a jejich maximální výši, tak rozložení investičních a neinvestičních prostředků uvedených 
v Agendovém informačním systému Fondu (dále jen „AIS SFŽP ČR“). Změnu rozložení investic 
a neinvestic je možné provést změnovým řízením pouze na neprofinancovaných a v případě 
zálohy na nevyúčtovaných prostředcích akce;  

e. povinen předfinancovat způsobilé výdaje projektu z vlastních zdrojů s využitím zálohy 
poskytnuté Fondem dle kap. VI, odst. 3. a Pokynů pro žadatele; 

f. povinen oznámit Fondu veškeré skutečnosti nebo změny, které mají nebo mohou mít dopad 
na realizaci akce a povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Smlouvu nelze měnit se zpětnou 
účinností po porušení povinnosti, která je předmětem změny; 

g. povinen předkládat Fondu průběžnou a závěrečnou monitorovací zprávu, včetně žádosti 
o platbu; závěrečnou monitorovací zprávu příjemce podpory předloží nejpozději do 1 měsíce 
od uplynutí termínu dle čl. II odst. 2) této Smlouvy; 

h. povinen řádně zaznamenat všechny příjmy a výdaje akce v souladu s platnými účetními 
standardy a obecně uznávanými účetními zásadami a rovněž musí být jasně a jednoznačně 
identifikovatelné ve vztahu k akci; 

i. povinen zaznamenávat požadované náležitosti akce, včetně příslušných dokumentů, 
prostřednictvím AIS SFŽP ČR; 

j. povinen dodržovat pravidla pro zadávání veřejných zakázek v souladu s příslušnou národní 
legislativou a pravidla stanovená v aktuálních Pokynech Státního fondu životního prostředí ČR 
po veřejné zakázky v rámci FM Norska 2014-2021, které jsou uveřejněny na stránkách Fondu; 

k. povinen archivovat všechny dokumenty související s realizací akce po dobu nejméně 10 let 
od 1. ledna roku následujícího po schválení závěrečné monitorovací zprávy, nejméně však 
do 31. prosince 2030; 

l. srozuměn a uděluje souhlas s použitím informací souvisejících s akcí pro účely administrace 
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Fondů EHP a Norska 2014-2021; 

m. povinen zajistit, aby veškeré informace předložené Fondu a subjektům zapojeným do realizace 
akce byly vždy pravdivé a úplné; 

n. vyloučen z účasti o získání jakýchkoli jiných finančních prostředků na stejné výdaje financované 
v rámci podporované akce, aby se zabránilo dvojímu financování, k čemuž se zavazuje; 

o. povinen podrobit se kontrolám orgánů určených pro implementaci a účinné fungování 
Finančních mechanismů EHP a Norska 2014-2021, tj. Auditního orgánu, Certifikačního orgánu, 
Národního kontaktního místa, Kanceláři finančních mechanismů a kontrolních orgánů 
Evropského sdružení volného obchodu a neprodleně poskytnout požadovaný přístup 
v souvislosti s audity, monitorováním a evaluací akce. Na vyžádání je povinen předložit 
požadované dokumenty a kontrolní protokoly přímo Certifikačnímu orgánu; 

p. povinen neprodleně informovat Fond o podezřeních na nesrovnalost zjištěných při realizaci 
akce, tj. zejména porušení právního rámce Fondů EHP a Norska 2014-2021, ustanovení Evropské 
unie, nebo ustanovení vnitrostátních právních předpisů země původu příjemce podpory, které 
ovlivňují nebo ohrožují jakoukoli fázi provádění akce, například nezpůsobilými nebo 
nepřiměřenými výdaji; 

q. povinen informovat Fond o všech kontrolách nebo monitoringu prováděných jinými subjekty 
než Fondem, o jejich výsledcích, navrhovaných nápravných opatřeních a realizaci navrhovaných 
nápravných opatření; 

r. povinen dodržovat podmínky, na jejichž základě bylo rozhodnuto o poskytnutí podpory na akci, 
včetně způsobu zajištění jeho dlouhodobé udržitelnosti. V případech, které zahrnují investici 
do nemovitosti a/nebo pozemku (včetně renovací), je navíc povinen:  

i. zajistit provoz těchto objektů po dobu nejméně pěti let od schválení závěrečné 
monitorovací zprávy akce ze strany Fondu a po stejně dlouhou dobu využívat danou 
nemovitost a/nebo pozemek pro účely uvedené v čl. II. odst. 4 této Smlouvy;  

ii. veškeré nemovitosti zakoupené, postavené nebo zrekonstruované v rámci akce, řádně 
pojistit jak během provádění akce, tak po stanovenou dobu nejméně pěti let 
od schválení závěrečné monitorovací zprávy akce ze strany Fondu; 

iii. po uvedenou dobu pěti let vyčlenit příslušné prostředky na jejich údržbu;  

s. povinen dodržovat požadavky na publicitu (zejména požadavky na uveřejňování log), umožnit 
zástupcům Fondu získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále 
poskytovat třetím stranám, jakož i ostatní pokyny a požadavky, jež jsou dále v souladu s Pokyny 
pro žadatele. 

t. předloží Fondu roční finanční vypořádání vztahů vzniklých na základě této Smlouvy, a to vždy 
nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku; k obsahu ročního finančního 
vypořádání může Fond vydat příjemci podpory závazné pokyny. 
 

V. 
Práva a povinnosti Fondu 

1) Fond je: 

a. povinen po obdržení monitorovací zprávy, provést bezhotovostní platbu příjemci podpory, 
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resp. v případě, že byla příjemci podpory poskytnuta záloha, Fond sníží platbu o výši poskytnuté 
zálohy; 

b. v souladu s ustanoveními této Smlouvy oprávněn vykonávat činnosti související s ověřováním, 
zda byla akce realizována v souladu s touto Smlouvou; 

c. oprávněn, v případě existence podezření na porušení ustanovení Smlouvy nebo předložení 
nepravdivých nebo neúplných informací od příjemce podpory, bez prodlení pozastavit platbu 
podpory. 

VI. 
Platební podmínky 

1) Podpora bude poskytnuta bankovním převodem peněžních prostředků z bankovního účtu Fondu 
na bankovní účet příjemce podpory uvedený v této Smlouvě. 

2) Fond poskytne příjemci zálohovou ex ante platbu, její vyúčtování příjemce provádí formou žádosti 
o platbu. Po vyúčtování zálohy příjemce předkládá další žádosti o platby doložené uhrazenými fakturami 
a bankovními výpisy, popř. dalšími doklady ve smyslu Výzvy. Fond je oprávněn vyplatit podporu do výše 
90 %, zbývající prostředky budou vyplaceny až na základě schválené závěrečné monitorovací zprávy.  

3) Zálohová platba bude v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších 
předpisů, proplacena dle převažujícího typu investičních nebo a neinvestičních způsobilých výdajů 
uvedených v rozpočtu projektu v AIS SFŽP ČR. Vyúčtování poskytnuté zálohy bude odpovídat typu 
prostředků podle skutečné realizace. Nedodržení vyplaceného typu prostředků prostřednictvím zálohové 
platby při vyúčtování není porušením této Smlouvy. 

4) Zálohová platba bude poskytnuta ve schválené výši 2 334 865,11 Kč (maximálně do výše 30 % z dotace) 
a převedena na bankovní účet příjemce podpory uvedený v této Smlouvě zpravidla do 10 pracovních 
dnů ode dne platnosti této Smlouvy. 

5) Každé vyúčtování zálohové platby musí být zahrnuto do průběžné / závěrečné monitorovací zprávy akce 
a odečteno v žádosti o průběžnou / konečnou platbu až do vyúčtování plné výše poskytnuté zálohy. 
V případě, že zálohová platba nebyla plně vyúčtována v rámci první průběžné monitorovací zprávy, 
použije se stejná zásada pro následující monitorovací zprávu. Je-li celková částka zálohové platby plně 
vyúčtována a podaná žádost o platbu obsahuje další způsobilé výdaje nad vyúčtování, Fond vyplatí 
příjemci podpory podporu připadající na tyto způsobilé výdaje na základě schválených vynaložených 
a uhrazených výdajů. 

6) V případě, že celkové skutečně vynaložené způsobilé výdaje jsou nižší než částka zálohové platby, 
je příjemce podpory povinen vrátit nevyužité finanční prostředky do 30 dnů od vyzvání na bankovní účet 
uvedený Fondem. 

7) Fond není povinen poskytnout podporu, dokud neobdrží doklady prokazující, že tato Smlouva byla 
uzavřena v souladu se zákonem o obcích. 

 

VII. 
Opravy a korekce 

1) Jestliže příjemce podpory nesplní některý ze závazků stanovených touto Smlouvou, bude Fond 
postupovat ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění. 
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2) Porušení povinností uvedených v čl. II odst. 4, čl. III odst. 2 nebo čl. IV odst. 1 písm. a., b. nebo r., bude 
postiženo odvodem ve výši 100 % z poskytnuté podpory. 

3) Naplnění čl. II odst. 4 nebo čl. IV odst. 1 písm. a. je prokazováno plněním závazných indikátorů akce. 
Porušení povinnosti spočívající v nesplnění některého ze závazných indikátorů nebo jejich částečného 
naplnění bude postiženo odvodem ve stanovené výši: 

a. Naplnění do 50 %   výše odvodu 100 % z poskytnuté podpory 

b. Naplnění od 51 % do 85 %  výše odvodu 20 % z poskytnuté podpory  

c. Naplnění od 86 % do 95 %  výše odvodu 2,5 % z poskytnuté podpory  

V případě nesplnění nebo částečného naplnění více než jednoho ze závazných indikátorů akce dle čl. II 
odst. 4, bude odvod uplatněn pouze v sazbě dle indikátoru, u něhož došlo k nejnižšímu naplnění 
stanoveného účelu. 

4) Porušení povinnosti stanovené v čl. II odst. 2 bude postiženo odvodem ve výši 3 % z celkové částky 
podpory. Fond v souvislosti s touto podmínkou jako poskytovatel podpory stanoví, že nedodržení 
uvedené povinnosti pro dosažení výsledku akce, nebude považováno za porušení podmínek poskytnutí 
podpory v případě, že ke splnění této povinnosti dojde nejpozději do 30 dní ode dne termínu 
stanoveného v čl. II odst. 2. 

5) Porušení povinností uvedených v čl. IV odst. 1. písm. j) bude postiženo odvodem ve výši procentní sazby 
uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy. 

6) V případě porušení dalších povinností stanovených touto Smlouvou bude stanoven odvod ve výši 10 % 
z poskytnuté podpory. 

VIII. 
Společná ustanovení 

1) Příjemce podpory prohlašuje a podpisem Smlouvy potvrzuje, že: 

a. byl před podpisem Smlouvy řádně seznámen s podmínkami čerpání podpory dle Smlouvy a bere 
na vědomí všechny podmínky a povinnosti vyplývající ze Smlouvy; 

b. byl poučen o důsledcích, které mohou vyplývat z poskytnutí nepravdivých nebo neúplných informací 
jak ve Smlouvě, tak v monitorovacích zprávách, včetně žádostí o platbu a neoprávněného použití 
prostředků; 

c. souhlasí s uveřejněním informací obsažených v této Smlouvě, zejména v rozsahu: název / sídlo / IČO  
příjemce podpory, informace o předmětu a výši finanční pomoci. 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

1) Tato Smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými 
elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotovena ve dvou listinných 
exemplářích a podepsána vlastnoručně; každý exemplář má platnost originálu. Každá smluvní strana 
obdrží jeden exemplář. 

2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou obou smluvních stran v písemné formě.  

3) Vztahy dle této Smlouvy neupravené veřejnoprávními předpisy se řídí příslušnými ustanoveními platného 
občanského zákoníku přiměřeně, zejména jeho části čtvrté. 
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4) Pro účely této Smlouvy se informací (povinností informovat) rozumí podání informace v písemné podobě, 
případně e-mailem nebo datovou schránkou. 

5) Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu této Smlouvy v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, pokud zveřejnění této Smlouvy 
tento zákon ukládá. 

v        v Praze 
 

dne:                    dne: 

 
…………………………………………….     ……………………………………………. 
  zástupce příjemce podpory                          zástupce Fondu 
 
 

Přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Stanovení výše odvodů, které se použijí v případě porušení povinností při zadávání zakázek/ 
veřejných zakázek  
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Příloha č. 1 – Smlouva o poskytnutí podpory z Programu „Životní prostředí ekosystémy a změna klimatu“ 
podporovaného z Norských fondů 2014-2021 

Stanovení výše odvodů, které se použijí v případě porušení povinností při zadávání zakázek/ 
veřejných zakázek 

A. OBECNÁ USTANOVENÍ 

I. Podle této přílohy se v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidel a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje výše odvodů za porušení 
rozpočtové kázně v případě pochybení, které spočívá v porušení povinností stanovených v čl. IV 
bodu 1) písm. j) Smlouvy při zadávání zakázek/veřejných zakázek (souhrnně dále jen „veřejné 
zakázky“), zejména v nedodržení postupu podle zákona č. 134/2016 Sb., o  zadávání veřejných 
zakázek, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, případně zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení (dále souhrnně jen 
„zákon“) a/nebo nedodržení postupu stanoveného v Pokynech pro zadávání veřejných zakázek 
v rámci FM Norska 2014-2020, ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení 
(dále jen „Pokyny“). 

II. V případě, že identifikované porušení nemohlo mít ani potenciální finanční dopad, nestanoví 
se za něj žádný odvod. 

III. Odvod bude vždy stanoven paušální sazbou dle kapitoly B. – Typy porušení a sazby odvodů této 
Přílohy.  

IV. Výše odvodu se vypočte z částky, která byla nebo má být z prostředků Fondu v rámci podpory 
poskytnuta v souvislosti s veřejnou zakázkou, u které se porušení vyskytlo. 

V. V případě, že u veřejné zakázky bude identifikováno více porušení, výše odvodů stanovených 
za jednotlivá porušení se nesčítají a výsledný odvod je stanoven s ohledem na nejzávažnější 
porušení. 

VI. Závažnost porušení je posuzována zejména z hlediska jeho skutečného nebo možného vlivu 
na výsledek výběrového/zadávacího řízení, z hlediska míry porušení základních zásad zadávání 
veřejných zakázek a z hlediska míry porušení principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti při 
vynakládání veřejných prostředků. Porušení je nutno považovat za závažné především v případech, 
kdy v jeho důsledku došlo k odrazení potenciálních dodavatelů od účasti ve výběrovém/zadávacím 
řízení nebo k zadání veřejné zakázky jinému dodavateli, než kterému měla být zadána.  

VII. V případě, že bude identifikováno porušení, které nelze podřadit pod konkrétní typ porušení 
uvedený v kapitole B. – Typy porušení a sazby odvodů této Přílohy, bude stanoven odvod analogicky 
a dle zásady přiměřenosti.  
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B. TYPY PORUŠENÍ A SAZBY ODVODŮ 

 

Č. Typ porušení Popis porušení Sazba odvodu 

1. Nedodržení požadovaného 
způsobu zahájení řízení 
a jeho uveřejnění  
nebo  
neoprávněné přímé zadání 
(např. neoprávněné užití 
jednacího řízení bez 
uveřejnění)  

Zadavatel zadal veřejnou 
zakázku, aniž by zahájil 
výběrové/zadávací řízení 
v souladu se zákonem nebo 
výběrové řízení v souladu s 
Pokyny. 

100 % 

25 %, pokud byla dodržena 
určitá míra uveřejnění, která 
umožnila potenciálním 
dodavatelům přístup 
k zadávané veřejné zakázce 

2. Neoprávněné rozdělení 
předmětu veřejné zakázky 

Zadavatel uměle rozdělil 
předmět veřejné zakázky tak, že 
tím došlo ke snížení 
předpokládané hodnoty pod 
finanční limity stanovené 
v zákoně nebo v Pokynech, čímž 
nebylo zajištěno řádné 
uveřejnění veřejné zakázky. 

100 %, pokud veřejná zakázka 
nebyla uveřejněna, ačkoliv se 
na ni tato povinnost 
vztahovala  

25 %, pokud byla dodržena 
určitá míra uveřejnění, která 
umožnila potenciálním 
dodavatelům přístup 
k zadávané veřejné zakázce 

3. Chybějící či nedostatečné 
zdůvodnění nerozdělení 
veřejné zakázky na části 

Zadavatel nerozdělil nadlimitní 
veřejnou zakázku na části dle 
zákona a toto rozhodnutí 
v písemné zprávě zadavatele 
neodůvodnil či toto odůvodnění 
nebylo dostatečné. 

5 % 

4. Nedodržení minimální délky 
lhůty pro podání nabídek, 
předběžných nabídek nebo 
žádostí o účast 
nebo 
neprodloužení této lhůty 
v případě takové změny 
zadávacích podmínek, 
jejichž povaha to 
vyžadovala 

Zadavatel stanovil lhůtu pro 
podání nabídek, předběžných 
nabídek nebo žádostí o účast 
tak, že jejich délka nedosahovala 
minimálních lhůt stanovených 
v zákoně nebo v  Pokynech  
nebo  
zadavatel v případě takové 
změny zadávacích podmínek, 
jejichž povaha to vyžadovala, 
přiměřeně tuto lhůtu 
neprodloužil. 

100 %, pokud je zkrácení vyšší 
nebo rovno 85 % délky 
minimální lhůty, nebo byla 
lhůta rovna nebo kratší než 5 
dnů. 

25 %, pokud je zkrácení vyšší 
nebo rovno 50 % délky 
minimální lhůty (ale 
nedosahuje 85 %) 
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba odvodu 

10 %, pokud je zkrácení vyšší 
nebo rovno 30 % délky 
minimální lhůty (ale 
nedosahuje 50 %) 
nebo 
nebyla prodloužena lhůta pro 
podání nabídek, předběžných 
nabídek nebo žádostí o účast 
v případě takové změny 
zadávacích podmínek, jejichž 
povaha to vyžadovala 

5 %, pokud je zkrácení nižší 
než 30 % 

5. Nedostatečná doba pro 
opatření zadávací 
dokumentace 
nebo 
jiná omezení pro získání 
zadávací dokumentace 

Jestliže zadávací dokumentace 
není volně, přímo a úplně 
dostupná, přičemž doba, ve 
které si ji mohou potenciální 
dodavatelé opatřit, je příliš 
krátká, či zadavatel jinak vytváří 
neodůvodněnou překážku pro 
řádnou hospodářskou soutěž. 

10 %, pokud po zkrácení činí 
délka lhůty pro doručení 
nabídek méně než nebo je 
rovna 50 % stanovené lhůty 
pro doručení nabídek 

5 %, pokud po zkrácení činí 
délka lhůty pro doručení 
nabídek méně než nebo je 
rovna 80 % stanovené lhůty 
pro doručení nabídek 

25 %, pokud je doba pro 
získání zadávací dokumentace 
rovna nebo nižší 5 dnům  
nebo  
zadavatel vůbec neumožnil 
bezplatný, neomezený a 
přímý přístup k zadávací 
dokumentaci elektronickým 
způsobem  

6. Neuveřejnění prodloužení 
lhůty pro podání nabídek, 
předběžných nabídek nebo 
žádostí o účast 
nebo 
neprodloužení této lhůty při 
nedodržení stanovené lhůty 
pro poskytnutí vysvětlení 

Zadavatel v průběhu 
výběrového/zadávacího řízení 
prodloužil lhůtu pro podání 
nabídek, předběžných nabídek 
nebo žádostí o účast, aniž by 
tuto skutečnost uveřejnil 
způsobem stanoveným v zákoně 
nebo v Pokynech, 
resp. způsobem, jakým bylo 

5 %, pokud došlo k uveřejnění 
jiným vhodným způsobem 

10 %, pokud nedošlo 
k uveřejnění,  
nebo  
pokud nedošlo k prodloužení 
lhůty pro podání nabídek 
v důsledku nedodržení lhůty 
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba odvodu 

zahájeno výběrové/zadávací 
řízení,  
nebo  
ačkoliv žádost o vysvětlení byla 
doručena včas, zadavatel toto 
vysvětlení neuveřejnil, neodeslal 
nebo nepředal ve stanovené 
lhůtě a současně neprodloužil 
lhůtu pro podání nabídek.  

pro poskytnutí vysvětlení 
zadávací dokumentace 

7. Použití jednacího řízení 
s uveřejněním nebo 
soutěžního dialogu 
v rozporu se zákonem 

Zadavatel zadal veřejnou 
zakázku v jednacím řízení 
s uveřejněním nebo v soutěžním 
dialogu, aniž by byly splněny 
zákonné podmínky pro takový 
postup, nebo v průběhu 
jednacího řízení s uveřejněním 
nebo v soutěžním dialogu 
podstatně změnil zadávací 
podmínky. 

25 % 

10 %, pokud byla zajištěna 
transparentnost zadávacího 
řízení vč. zdůvodnění užití 
tohoto druhu řízení v zadávací 
dokumentaci, nebyl omezen 
počet potenciálních 
dodavatelů, kteří mohli podat 
nabídku nebo žádost o účast, 
a současně byl zajištěn rovný 
přístup ke všem účastníkům, 
kteří podali nabídku či žádost 
o účast  

8. Nesoulad se stanovenými 
postupy pro elektronické 
nebo souhrnné zadávání 
veřejných zakázek1 

Nedodržení stanovených 
postupů pro elektronické nebo 
souhrnné zadávání veřejných 
zakázek (tj. rámcové dohody, 
dynamické nákupní systémy, 
elektronické aukce, elektronické 
katalogy, centralizované 
zadávání, společné zadávání 
a postupy centrálních 
zadavatelů). 
 

10 %, pokud nedodržení 
mohlo mít za následek 
odrazení potenciálních 
dodavatelů od účasti ve 
výběrovém/zadávacím řízení 

25 %, pokud následkem 
tohoto porušení bylo 
přidělení veřejné zakázky 
jinému účastníkovi, než který 
by zvítězil, pokud by se 
zadavatel pochybení 
nedopustil 

                                                           
 
 
1 Kromě případů, kdy odvod spadá pod jiný typ porušení.  
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba odvodu 

9. Neuvedení nebo 
nedostatečné vymezení 
požadavků na kvalifikaci 
nebo hodnotících kritérií 
a jejich vah, podmínek 
plnění veřejné zakázky 
nebo technické specifikace 
nebo  
neuveřejnění či 
neposkytnutí vysvětlení 
objasňující či doplňující 
kvalifikační nebo hodnotící 
kritéria 

Zadavatel neuvedl v oznámení o 
zahájení výběrového/zadávacího 
řízení požadavky na kvalifikaci, 
hodnotící kritéria (vč. jejich vah a 
jasného způsobu hodnocení 
nabídek), podmínky plnění 
veřejné zakázky nebo technické 
specifikace, případně tyto 
požadavky nevymezil 
dostatečně určitě 
nebo  
objasnění či doplnění 
kvalifikačních či hodnotících 
kritérií nebylo sděleno všem 
účastníkům, popř. tyto 
informace nebyly uveřejněny. 

25 %, pokud nedošlo 
k uveřejnění kvalifikačních 
nebo hodnotících kritérií 
a jejich vah 

10 %, pokud podmínky plnění 
nebo technická specifikace 
nejsou v zadávací 
dokumentaci uvedeny,  
nebo 
hodnotící kritéria a jejich váhy 
nejsou uvedeny dostatečně 
určitě, což mohlo mít 
odrazující účinek na 
potenciální dodavatele,  
nebo  
vysvětlení objasňující či 
doplňující kvalifikační nebo 
hodnotící kritéria nebyla 
sdělena všem známým 
dodavatelům a/nebo nebyla 
uveřejněna   

10. Stanovení diskriminačních 
kritérií pro vyloučení, 
požadavků na kvalifikaci 
dodavatelů, kritérií 
hodnocení nabídek, 
podmínek pro plnění 
veřejné zakázky nebo 
technických specifikací 
v rozporu se zákonem nebo 
s Pokyny, a to ve vztahu 
k národním, regionálním 
nebo lokálním preferencím.  

Zadavatel stanovil diskriminační 
nebo jiné protiprávní kritéria pro 
vyloučení, požadavky na 
kvalifikaci dodavatelů, kritérií 
hodnocení nabídek, podmínek 
pro plnění veřejné zakázky nebo 
technických specifikací nutných 
pro účast ve 
výběrovém/zadávacím řízení ve 
vztahu k místu realizace (např. 
v případě požadavku na 
zkušenosti, zařízení, provozovnu 
atd. z určitého regionu či státu). 

25 %, pokud mohlo dojít 
k odrazení potenciálních 
dodavatelů od účasti ve 
výběrovém/zadávacím řízení 

10 %, pokud byla zajištěna 
minimální míra hospodářské 
soutěže 

11. Stanovení diskriminačních 
kritérií pro vyloučení, 
požadavků na kvalifikaci 
dodavatelů, kritérií 
hodnocení nabídek, 
podmínek pro plnění 
veřejné zakázky nebo 
technických specifikací v 
rozporu se zákonem nebo s 

Zadavatel stanovil diskriminační 
nebo jiné protiprávní kritéria pro 
vyloučení, požadavky na 
kvalifikaci dodavatelů, kritérií 
hodnocení nabídek, podmínek 
pro plnění veřejné zakázky nebo 
technických specifikací nutných 
pro účast ve 
výběrovém/zadávacím řízení 

25 %, pokud stanovené 
podmínky zjevně 
neodpovídají předmětu 
veřejné zakázky nebo 
v případech, kdy toto omezení 
umožnilo účast pouze 
jednoho dodavatele 
a současně účast tohoto 
jednoho dodavatele není 
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba odvodu 

Pokyny v ostatních 
aspektech než je uvedeno 
v předchozím bodu 

(např. požadavky bezprostředně 
nesouvisely s předmětem 
veřejné zakázky, nebo hodnotící 
kritéria nevyjadřovaly vztah 
užitné hodnoty a ceny). 

odůvodnitelná specifickým 
technickým charakterem 
předmětu veřejné zakázky 

10 %, pokud tyto požadavky 
souvisí s předmětem veřejné 
zakázky, ale nejsou mu 
přiměřené, nebo v případech, 
kdy kvalifikační kritéria byla 
užita jako hodnotící kritéria, 
nebo v případech stanovení 
technických podmínek 
prostřednictvím přímého 
nebo nepřímého odkazu na 
určité dodavatele, výrobky, 
patenty na vynálezy, užitné 
vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo 
označení původu s výjimkou 
případů, kdy použití této 
specifikace se týká pouze 
doplňkové části veřejné 
zakázky a potenciální dopad 
na prostředky Fondu je pouze 
formální  

5 %, pokud i přes užití 
omezujících podmínek byla 
zajištěna minimální míra 
hospodářské soutěže 

12. Nedostatečné či nepřesné 
vymezení předmětu veřejné 
zakázky 

Zadavatel nevymezil předmět 
veřejné zakázky 
v podrobnostech nezbytných 
pro zpracování nabídky, což 
mohlo odradit potenciální 
dodavatele od podání nabídky, 
předběžné nabídky či žádosti o 
účast 

10 % 

13. Neoprávněné omezení 
poddodávek 

Zadavatel omezil možnost 
využití poddodavatelů při 
realizaci veřejné zakázky např. 
procentuálně, a to bez 
relevantního odůvodnění tohoto 
omezení s ohledem na klíčové 

5 %  
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba odvodu 

části veřejné zakázky. 

14. Nedodržení či nesprávná 
aplikace kvalifikačních 
kritérií nebo technických či 
jiných zadávacích podmínek 
při posouzení a hodnocení 
nabídek či žádostí o účast 

Zadavatel při posouzení 
a hodnocení nabídek nedodržel 
stanovené zadávací podmínky, 
zejména technické podmínky, 
požadavky na kvalifikaci, 
obchodní podmínky nebo jiné 
podmínky účasti ve 
výběrovém/zadávacím řízení 
nebo 
podmínky průběhu 
výběrového/zadávacího řízení a 
ve svém důsledku tak změnil 
zadávací podmínky v průběhu 
posouzení nabídek, což mělo za 
následek přijetí či odmítnutí 
nabídek či žádostí o účast, které 
přijmuty/odmínuty být neměly. 

25 % 
 

15. Hodnocení nabídek 
v rozporu se zadávacími 
podmínkami  
nebo  
hodnocení nabídek dle 
dodatečně stanovených 
kritérií, která nebyla 
uveřejněna 

Kritéria, která zadavatel stanovil 
pro hodnocení nabídek, nebyla 
dodržena či bylo užito dalších 
hodnotících kritérií, které nebyly 
uveřejněny. 

10 %  

25 %, pokud došlo 
k diskriminaci účastníků na 
základě národních, 
regionálních či lokálních 
preferencí. 

16. Nedostatečná auditní stopa 
související se zadáním 
veřejné zakázky 

Doložené podklady jasně 
nevysvětlují, jakým způsobem 
byly hodnoceny nabídky a jak 
byla vybrána nejvýhodnější 
nabídka, což má za následek 
nedostatečnou transparentnost. 

25 % 

Odmítnutí zpřístupnění či 
poskytnutí relevantní 
dokumentace.  

100 % 
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba odvodu 

17. Jednání s účastníky během 
řízení včetně změny vítězné 
nabídky v průběhu 
hodnocení 

Zadavatel umožnil účastníkovi 
úpravu nabídky v průběhu 
hodnocení nabídek, čímž došlo 
k výběru tohoto účastníka,  
nebo  
zadavatel v rozporu se zákonem 
nebo Pokyny jednal v průběhu 
hodnocení nabídek s účastníky 
řízení, což vedlo k podstatné 
změně zadávacích podmínek, 
příp. samotné nabídky. 

25 % 

18. Neoprávněné předchozí 
zapojení dodavatelů do 
přípravy 
výběrového/zadávacího 
řízení či obdobná forma 
spolupráce se zadavatelem 

V případech, kdy takovéto 
zapojení dodavatele do přípravy 
výběrového/zadávacího řízení 
má za následek porušení zásady 
nediskriminace, transparentnosti 
a rovného zacházení či vede k 
narušení hospodářské soutěže. 

25 % 

19. Změna počátečních 
zadávacích podmínek 
v rámci jednacího řízení 
s uveřejněním vedoucí 
k podstatné změně 
zadávacích podmínek 

V průběhu jednacího řízení 
s uveřejněním došlo 
k podstatným změnám 
původních zadávacích 
podmínek, které by měly za 
následek povinnost nového 
uveřejnění řízení. 

25 % 
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba odvodu 

20. Neoprávněné vyloučení 
nabídky z důvodu 
mimořádně nízké 
nabídkové ceny 

Zadavatel vyloučil nabídku 
z důvodu mimořádně nízké 
nabídkové ceny, aniž by požádal 
účastníka 
výběrového/zadávacího řízení 
o odpovídající zdůvodnění  
nebo  
v případě, kdy zadavatel 
dodavatele ke zdůvodnění 
mimořádně nízké nabídkové 
ceny vyzval, nicméně není 
schopen prokázat, že odpovědi 
účastníků posoudil 
odpovídajícím způsobem. 

25 % 

21. Střet zájmů s dopadem na 
výsledek 
zadávacího/výběrového 
řízení 
 

V případě, kdy při zadání veřejné 
zakázky dojde ke střetu zájmů, 
přičemž dotčený účastník zvítězí 
v zadávacím/výběrovém řízení.2 

100 % 

22. Bid-rigging (zakázaná 
spolupráce dodavatelů 
ve výběrovém/zadávacím 
řízení) 

V případě, že soud, Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže či 
jiný kompetentní úřad shledá, že 
při zadávání 
výběrového/zadávacího řízení 
došlo ke kartelové dohodě či 
jiné formě zakázané spolupráce 
mezi dodavateli. 

10 %, pokud účastníci, kteří se 
na bid-riggingu podíleli, 
postupovali bez pomoci 
osoby v rámci řídícího či 
kontrolního systému nebo 
zadavatele a jeden z nich se 
stal vybraným dodavatelem 

25 %, pokud se na bid-
riggingu nepodíleli jiní 
dodavatelé než ti, kteří se bid-
riggingu účastnili  

100 %, pokud se na bid-
riggingu podílela osoba 
v rámci řídícího či kontrolního 

                                                           
 
 
2 Střet zájmů může nastat již ve fázi přípravy projektu, pokud měla příprava projektu vliv na zadávací dokumentaci/zadávací řízení. 
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba odvodu 

systému nebo zadavatel ve 
spolupráci s dodavateli 
podílejícími se na bid-
riggingu a současně jeden 
z nich se stal vybraným 
dodavatelem 

23. Podstatná změna smlouvy  Zadavatel umožnil podstatnou 
změnu závazku ze smlouvy na 
plnění veřejné zakázky nebo 
práv a povinností vyplývajících 
ze smlouvy na plnění veřejné 
zakázky v rozporu se zákonem 
nebo s Pokyny.  

25 % z ceny původní veřejné 
zakázky 
a dále 
25 % z hodnoty dodatečných 
stavebních prací, dodávek 
nebo služeb (tzv. vícepráce) 
 

25 % z ceny původní veřejné 
zakázky  
a dále 
100 % částky, o kterou byla 
případně zvýšena cena 
veřejné zakázky v případě, že 
takové zvýšení převyšuje 50 % 
hodnoty původní veřejné 
zakázky 

24. Jiné porušení Zadavatel se dopustil jiného než 
výše uvedeného porušení, které 
mělo nebo mohlo mít vliv na 
výběr dodavatele, nebo které 
znemožnilo ověření souladu 
jeho postupu s čl. IV bodu 1) 
písm. j) Smlouvy včetně 
nedodržení základních zásad 
zadávacího řízení. 

25 % 

2 % nebo 5 % nebo 10 % dle 
závažnosti porušení 

 



  
Statutární město Pardubice  |  Magistrát města Pardubic primátor města  
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice  
  
  

  
  
  

POVĚŘENÍ  
  
  
Ing. Martin Charvát, primátor města Pardubic   
  
tímto pověřuje   
  
Ing. Petru Harišovou, vedoucí oddělení dotačního managementu   
  
k elektronickému podpisu žádosti o dotaci prostřednictvím Agendového informačního systému 
Státního fondu životního prostředí České republiky v pozici „signatáře“ a výkonu úkonů s touto 
pozicí spojených.  
  
Jedná se zejména o tyto úkony a jednání:  

1) podání žádosti o dotaci, tj. stvrzení el. žádosti podpisem za statutární město Pardubice  
2) administrace projektu, tj. zajištění a stvrzení všech úkonů v rozsahu nezbytném pro řádnou 

realizaci projektů města podpořených z Národního programu Životního prostředí  
3) komunikace s řídícími orgány Státního fondu Životního prostředí České republiky ve věcech 

běžné administrace projektu  
  
Tímto pověřením nejsou dotčeny stávající kompetence Rady města Pardubic či Zastupitelstva města  
Pardubic. Schválení záměru města ucházet se o dotaci nadále zůstává v kompetenci Rady města 
Pardubic a financování projektu ve vazbě na vlastní zdroje žadatele je předmětem schvalovaného 
rozpočtu města, kdy tento úkon je svěřen Zastupitelstvu města Pardubic. 
  
V Pardubicích dne   
  
  
  
  
Ing. Martin Charvát  
primátor  města  
  
  
  
  
Pověření přijímám: Ing. Petra Harišová  



Poř.č. Seznam škol ucházejících se o dotace z projektu: Čáska dotace v 
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3.II/13 Projektový den mimo školu

CELKEM 725 000,00

zatím neuvedeno Základní škola Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 1591 725 000,00

Příloha usnesení

Výzva vyhlášená MŠMT - "Šablony III" - Žádosti ZŠ a MŠ

Název aktivity
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

Zápis z 96. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 16.08.2021 od 10:00 hodin  

v zasedací místnosti rady města 

 
Přítomni: 
Martin Charvát, Petr Kvaš, Jan Mazuch, Vladimír Martinec, Ludmila Ministrová, Jiří Rejda, 

Jakub Rychtecký, Tomáš Pelikán, Vít Ulrych 

 
Michal Zitko, tajemník magistrátu 

Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 

Věra Netolická, interní audit 

 

 

 
Omluven: 
Jan Nadrchal, Vítězslav Štěpánek  

 

 

 

I. 
Schválení programu jednání 

V programu byla navržena změna, a to stažení zprávy č. 21 “Rozhodnutí jediného akcionáře ve 

společnosti Služby města Pardubic a.s. (pronájem nebytových prostor)“. 

 

Program 96. řádné schůze RmP byl včetně navržené změny schválen takto:  

(pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
1. Zpráva komise pro pozemky a reklamu 

P: Stránský Dušan, předseda komise pro pozemky a reklamu 

Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 

2. Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu - MpP 

P: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 

Z: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 
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3. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
- MpP 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 

4. Vyvěšení státní vlajky Ukrajiny na budovu radnice 

P: Hrabal Jan, zastupitel města Pardubic 

Z: Hrabal Jan, zastupitel města Pardubic 

5. Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí služeb (Mobilní zeleň) 

P: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Z: Mertelík Pavel, odbor životního prostředí 

Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

6. Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

P: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Slach Roman, odbor životního prostředí 

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

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

Hušek Petr, odbor majetku a investic 

Škoda Petr, vedoucí odboru majetku a investic 

8. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí v 
rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

Škoda Petr, vedoucí odboru majetku a investic 

9. Smlouva o výpůjčce - Památník Zámeček Pardubice, příspěvková organizace 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Šklíbová Edita, odbor majetku a investic 

10. Nebytové prostory - souhlas pronajímatele s převodem práv a povinností z nájemní smlouvy 
(NP v čp. 129, ul. Chemiků) 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Šklíbová Edita, odbor majetku a investic 

11. Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Valášková Kristina, odbor majetku a investic 

Sádovská Lenka, odbor majetku a investic 
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12. Startovací bydlení pro mladé 2021 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Valášková Kristina, odbor majetku a investic 

Laňarová Hana, odbor majetku a investic 

13. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení RmP 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 

14. Rozhodnutí centrálního zadavatele o výběru dodavatele v rámci zavedeného DNS na centrální 
dodávky produktů Oracle - OIT 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

Z: Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 

Czagan Jan, odbor informačních technologií 

15. Bytové družstvo Poseidon 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

Horníčková Erika, kancelář tajemníka 

16. VIII. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

17. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Musilová Renata, odbor ekonomický 

18. Městské slavnosti Pardubice 2021 - podzimní část 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Fiedlerová Jana, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

19. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

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

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 

20. HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (Program valné hromady) 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Šebestyánová Kamila, odbor rozvoje a strategie 
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21. Rozhodnutí jediného akcionáře ve společnosti Služby města Pardubic a.s. (pronájem 
nebytových prostor) - STAŽENO 
 
22. Smlouva o poskytnutí podpory - Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova 

P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Z: Führerová Zora, odbor rozvoje a strategie 

Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 

23. Źádosti o dotace 

P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Z: Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 

Führerová Zora, odbor rozvoje a strategie 

24. Úprava platových výměrů ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací ve školství zřizovaných 
statutárním městem Pardubice 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

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

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 

25. Souhlas zřizovatele - Šablony III 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Ježková Monika, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

26. Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru v rámci projektu Obědy pro 
děti 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

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

Šťásková Dana, odbor školství, kultury a sportu 

27. Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru v rámci projektu Potravinová 
pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji III 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

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

Šťásková Dana, odbor školství, kultury a sportu 

28. Zahraniční služební cesta - Francie 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Z: Svobodová Hana, kancelář primátora 

29. Záležitosti komisí RmP 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Z: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

30. Diskuse 
 
Informativní zpráva: 
Zahraniční služební cesta Selb (Německo) 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Z: Svobodová Hana, kancelář primátora 
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II. 
Schválení usnesení z 95. mimořádné schůze RmP dne 11.08.2021 a jmenování 

ověřovatelů z 96. řádné schůze RmP dne 16.08.2021 

Zápis a usnesení z 95. mimořádné schůze byly schváleny. 

 

Ověřovateli zápisu z 96. řádné schůze RmP byli jmenováni: Tomáš Pelikán 
        Ludmila Ministrová 

 
 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Zpráva komise pro pozemky a reklamu 

Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise pro pozemky a reklamu 

- ve svém komentáři se podrobněji věnoval návrhům usnesení č. 005, 006, 007, 008, 011 a 036, 

které mají souvislost s výstavbou „Galerie Pardubice“. 

 

Rozprava: 
J. Rejda požádal o samostatné hlasování k návrhům č. 009 a 029 souvisejících s výstavbou nové 

prodejny Lidl v lokalitě S. K. Neumanna, dále o samostatné hlasování k návrhům č. 037 a 038. 

Na základě vzneseného dotazu okomentoval stanovisko MO Pardubice V k návrhům č. 009 a 029. 

Návrh č. 009 se týká kruhové křižovatky a přilehlé komunikace, na kterých byly prováděny opravy. 

Křižovatka i po dokončení opravy nebyla dána do původního stavu. Z jeho pohledu nevidí důvod, proč 

by se město mělo starat o komunikaci, která vede k soukromým komerčním objektům.  

K návrhu č. 029 upřesnil, že se jedná o zhruba metrový pruh pozemku v blízkosti prodejny, který je 

navrhován převést do majetku města, které jej bude muset udržovat. Vzhledem k tomu, že ostatní 

komerční objekty se starají o takovouto zeleň samy, nevidí důvod, proč by v případě dobře fungující 

společnosti jako je Lidl, tomu mělo být jinak. 

Následně byla diskutována možnost odložení projednání návrhu č. 029 i s ohledem na stanovisko 

OMI, kterému se jeví uzavření budoucí darovací smlouvy jako nadbytečné, standardně bývá 

uzavírána až „ostrá“ darovací smlouva. 

D. Stránský na základě vzneseného dotazu vyjádřil své stanovisko k návrhu č. 009 – z pohledu komise 

pro pozemky a reklamu jsou výpůjčka a odkoupení stavebních úprav bezproblémové. 

 
V. Martinec požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 035 týkající se umístění reklamních polepů 

Českých drah na cyklověž u hlavního nádraží. 

M. Charvát se dotázal, zda bylo jednáno se zástupci Českých drah jako partnery slevového systému.   

P. Kvaš upřesnil, že se zástupci ČD bylo jednáno, město je samo oslovilo s žádostí o pomoc  
s ekonomikou projektu, z tohoto důvodu doporučil návrh podpořit. 
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T. Pelikán poukázal na to, že 50% klientů cyklověže jsou zákazníci Českých drah. S ohledem na to, že je 
provoz cyklověže městem dotován, schválení návrhu by umožnilo vyrovnat zápornou ekonomickou 
bilanci projektu. 
M. Charvát se připojil k žádosti o samostatné hlasování a požádal o podporu návrhu. 
 
V. Ulrych požádal o vyjádření k návrhům č. 001 a 002, které se týkají reklamních zařízení. Dále se 

dotázal k návrhu č. 027, zda se dotčený pozemek prodává i s částí, kde se nachází zeleň. Dále vznesl 

dotaz na aktuální vývoj v souvislosti s odstraňováním nezákonných billboardů.  

Reagoval D. Stránský - upřesnil, že u návrhu č. 001 a 002 se jedná o převod stávajících reklamních 
ploch na nového vlastníka objektu, ne o nová reklamní zařízení. K návrhu č. 027 vysvětlil, že navržený 
prodej do části pozemku se zelení nezasahuje. Dále upřesnil situaci kolem odstraňování billboardů. 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Tomáše Pelikána podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6281/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
umístění reklamního zařízení  -  1 ks jednostranného reklamního zařízení o rozměru 1,5m x 1m a 
2m x 1m na části pozemku označeném jako p.p.č. 2720/4 v k.ú. Pardubice společnosti Statek Hůrka 
s.r.o., IČO 09707956, se sídlem Hůrka 164, Bílé Předměstí, 530 02 Pardubice, na dobu neurčitou s 6 
měsíční výpovědní dobou, za cenu 110,- Kč/m2/měsíc + DPH za podmínky doložení souhlasného 
stanoviska Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, před uzavřením smlouvy. 
Smlouva o umístění reklamního zařízení bude uzavřena po ukončení smlouvy o umístění 
reklamního zařízení uzavřené s XXXXXXXXXXXXX. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o umístění reklamního zařízení  -  1 ks jednostranného reklamního zařízení o 
rozměru 1,5m x 1m a 2m x 1m na části pozemku označeném jako p.p.č. 2720/4 v k.ú. Pardubice se 
společností Statek Hůrka s.r.o., IČO 09707956. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 8. 2022 
 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/6282/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
umístění 1 ks reklamního zařízení na části pozemku označeného jako p.p.č. 4210/4 v k.ú. Pardubice 
o rozměru 1,9 m x 1,8 m (č. 1) společnosti DOVAST s.r.o., IČO 28800940, se sídlem Pardubice – Bílé 
Předměstí, Štrossova 239, PSČ 530 03, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za cenu 110,- 
Kč/m2/měsíc+DPH. 
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II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o umístění 1 ks reklamního zařízení na části pozemku označeného jako p.p.č. 
4210/4 v k.ú. Pardubice o rozměru 1,9 m x 1,8 m (č. 1) se společností DOVAST s.r.o., IČO 28800940. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 8. 2022 
 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/6283/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 22/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Dražkovice (č.2) 
XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou, za  nájemné ve výši 500,-Kč/rok 
+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem užívání 
pozemku pro pěstování květin a bylinek. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 22/1 o výměře 10 m2 v 
k.ú. Dražkovice (č.2) s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 8. 2022 
 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. R/6284/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 1737/8 o výměře 91 m2, p.p.č. 1737/15 o výměře 196 
m2, p.p.č. 1740/6 o výměře 763 m2, p.p.č. 2605/56 o výměře 395 m2, p.p.č. 1736 o výměře 8 m2, 
vše v k.ú. Pardubice společnosti Pardubická Rozvojová, a.s., IČO 05815614, se sídlem Masarykovo 
náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za nájemné pro podnikatelské aktivity uvedené 
v Zásadách pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách 
ve vlastnictví statutárního města Pardubice v platném znění, ve výši 700,- Kč/m2 /rok + DPH v 
případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, na dobu určitou 5 let ode dne 
účinnosti nájemní smlouvy za účelem umístění stavebního objektu SO 131 - 138 ks kotev s 
injektovaným kořenem v rámci realizace stavby „Nová budova ČSOB pojišťovny – PHQ, Pardubice“. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 1737/8 o výměře 91 m2, 
p.p.č. 1737/15 o výměře 196 m2, p.p.č. 1740/6 o výměře 763 m2, p.p.č. 2605/56 o výměře 395 m2, 
p.p.č. 1736 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Pardubice se společností Pardubická Rozvojová, a.s., IČO 
05815614. 
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 8. 2022 
 

Číslo návrhu: 005 

Přijaté usnesení č. R/6285/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
nájem částí  pozemků označených jako p.p.č. 2075/10 o výměře 255 m2, p.p.č. 2605/73 o výměře 
32 m2, p.p.č. 2629/17 o výměře 437 m2, p.p.č. 2630/5 o výměře 5 m2, částech pozemků 
označených jako p.p.č. 1743/11 o výměře 5 m2, p.p.č. 1744/1 o výměře 18 m2, p.p.č. 1749/1 o 
výměře 639 m2, p.p.č. 1749/2 o výměře 3172 m2, p.p.č. 1749/6 o výměře 3009 m2, p.p.č. 1755/4 o 
výměře 2539 m2, p.p.č. 1755/8 o výměře 1972 m2, p.p.č. 1775/1 o výměře 838 m2, p.p.č. 1775/2 o 
výměře 99 m2,  p.p.č. 2075/8 o výměře 246 m2, p.p.č. 2075/9 o výměře 85 m2,  p.p.č. 2605/46 o 
výměře 50 m2,  p.p.č. 2629/9 o výměře 284 m2, p.p.č. 2629/12 o výměře 931 m2, p.p.č. 2629/13 o 
výměře 53 m2, p.p.č. 2629/14 o výměře 482 m2, p.p.č. 2629/38 o výměře 110 m2, p.p.č. 2630/4 o 
výměře 7 m2,  p.p.č. 3000/1 o výměře 228 m2, p.p.č. 3000/14 o výměře 43 m2, p.p.č. 3000/59 o 
výměře 298 m2, vše v k.ú. Pardubice (celkem 15837 m2) společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 
07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc,  na dobu určitou 5 let ode dne účinnosti 
nájemní smlouvy za nájemné pro podnikatelské aktivity uvedené v Zásadách pro nakládání s 
pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního 
města Pardubice v platném znění, ve výši 700,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemky budou 
spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem umístění staveniště, oplocení, stavebních objektů 
SO 102 lávka od parku, SO 114 záliv pro bus a taxi, SO 100 Galerie Pardubice, SO 99 - 273 ks kotev 
pažení stavebních jam v rámci realizace stavby „Galerie Pardubice“ za podmínky koordinace s 
uzavřenými smluvními vztahy váznoucími na pozemcích označených jako  
p.p.č. 1749/6 v k. ú. Pardubice (smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.010-0240-
2020/21 - společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035), p.p.č. 2629/17 v k.ú. Pardubice (smlouva 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 407-0699-2009 - společnost GasNet, s.r.o., IČO 
27295567), p.p.č. 3000/1, p.p.č. 3000/14, vše v k.ú. Pardubice (smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene č. 018-0422-2017 - společnost Fastport a.s., IČO 27522580). 
II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 1749/6 o výměře 526 m2, p.p.č. 1775/1 o výměře 
90 m2, p.p.č. 1775/2 o výměře 11 m2, p.p.č. 1775/3 o výměře 3 m2, p.p.č. 2075/8 o výměře 2 m2, 
p.p.č. 2075/9 o výměře 19 m2, p.p.č. 2075/10 o výměře 122 m2, p.p.č. 2605/46 o výměře 80 m2, 
p.p.č. 2605/73 o výměře 45 m2, p.p.č. 2629/12 o výměře 42 m2, p.p.č. 2629/17 o výměře 28 m2, 
p.p.č. 2629/38 o výměře 5 m2, p.p.č. 3000/1 o výměře 29 m2, p.p.č. 3000/14 o výměře 18 m2, vše v 
k.ú. Pardubice (celkem 1020 m2) společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. 
Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby 
na výše uvedeném pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví statutárního města Pardubice, 
nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem stavby SO 110.1 a SO 
110.2 - rozšíření Palackého třídy. Ve smlouvě o výpůjčce bude zakotvena: 
- podmínka, že stavba bude vybudována dle Zásad výstavby technické infrastruktury určené pro 
následný převod do majetku města, 
- podmínka koordinace s uzavřenými smluvními vztahy váznoucími na pozemcích označených jako 
p.p.č. 1749/6 v k. ú. Pardubice (smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.010-0240-



  9 

2020/21 - společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035), p.p.č. 2629/17 v k.ú. Pardubice (smlouva 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 407-0699-2009 - společnost GasNet, s.r.o., IČO 
27295567), p.p.č. 3000/1, p.p.č. 3000/14, vše v k.ú. Pardubice (smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene č. 018-0422-2017 - společnost Fastport a.s., IČO 27522580). 
III. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
odkoupení stavby SO 110.1 a SO 110.2 - rozšíření Palackého třídy vybudované na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 1749/6 o výměře 526 m2, p.p.č. 1775/1 o výměře 90 m2, p.p.č. 1775/2 o 
výměře 11 m2, p.p.č. 1775/3 o výměře 3 m2, p.p.č. 2075/8 o výměře 2 m2, p.p.č. 2075/9 o výměře 
19 m2, p.p.č. 2075/10 o výměře 122 m2, p.p.č. 2605/46 o výměře 80 m2, p.p.č. 2605/73 o výměře 
45 m2, p.p.č. 2629/12 o výměře 42 m2, p.p.č. 2629/17 o výměře 28 m2, p.p.č. 2629/38 o výměře 5 
m2, p.p.č. 3000/1 o výměře 29 m2, p.p.č. 3000/14 o výměře 18 m2, vše v k.ú. Pardubice   
z vlastnictví společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 
00 Olomouc, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč + DPH v 
případě, že stavba bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a to po vydání souhlasu či 
kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedenou stavbu. 
IV. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
zřízení budoucích služebností a následně zřízení služebností inženýrských sítí na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 1749/1, p.p.č. 1749/2, p.p.č. 1749/6, p.p.č. 1755/4, p.p.č. 1775/1, p.p.č. 
2075/8, p.p.č. 2605/46, p.p.č.2605/73, p.p.č. 2629/9, p.p.č. 2629/12, p.p.č. 2629/13, p.p.č. 
2629/14, p.p.č.2629/17, p.p.č. 3000/1, vše v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti REDSTONE 
HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, jako budoucího 
vlastníka a každého dalšího vlastníka níže uvedených inženýrských sítí za jednorázovou náhradu ve 
výši 300,-Kč/bm + DPH, spočívajících v uložení a provozování souboru areálového osvětlení, 
přípojky slaboproud, dešťové kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky.  
Ke smlouvě o zřízení služebností bude žadatelem doložen geometrický plán na zaměření rozsahu 
služebností. 
V. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
zřízení budoucí služebnosti a následně zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 1743/11, p.p.č. 1744/1, p.p.č. 1749/1, p.p.č. 1749/2, p.p.č. 1749/6, p.p.č. 
2075/10, p.p.č. 2630/4, p.p.č. 2630/5, p.p.č. 3000/59, vše v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti 
REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, jako 
budoucího vlastníka a každého dalšího vlastníka přípojky slaboproudu (předpokládaný vlastník 
společnost Fastport a.s., IČO 27522580), za jednorázovou náhradu ve výši 300,-Kč/bm + DPH, 
spočívající v uložení a provozování přípojky slaboproudu.  
Ke smlouvě o zřízení služebností bude žadatelem doložen geometrický plán na zaměření rozsahu 
služebnosti. 
VI. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
zřízení budoucí služebnosti a následně zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 1749/6, p.p.č. 2075/10, p.p.č. 2629/9, p.p.č. 2629/12, p.p.č. 2629/13, p.p.č. 
2629/14, p.p.č. 2629/17, vše v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 
07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, jako budoucího vlastníka a každého 
dalšího vlastníka přípojky slaboproudu (předpokládaný vlastník společnost EDERA Group a. s., IČO: 
27461254), za jednorázovou náhradu ve výši 300,-Kč/bm + DPH, spočívající v uložení a provozování 
přípojky slaboproud.  
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Ke smlouvě o zřízení služebností bude žadatelem doložen geometrický plán na zaměření rozsahu 
služebnosti. 
VII. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
budoucí zřízení služebnosti a následně zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 1749/1, p.p.č. 1749/2, p.p.č. 1749/6, p.p.č. 1755/4, p.p.č. 1755/8, p.p.č. 
1775/1, p.p.č. 2075/8, p.p.č. 2075/9, p.p.č. 2075/10, p.p.č. 2629/9, p.p.č. 2629/14, p.p.č. 2629/17, 
p.p.č. 2629/38, vše v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 
07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, jako budoucího vlastníka a každého 
dalšího vlastníka vodovodní a kanalizační přípojky (předpokládaný vlastník společnost Vodovody a 
kanalizace Pardubice a.s., IČO: 60108631), za jednorázovou náhradu ve výši 300,-Kč/bm + DPH, 
spočívající v uložení a provozování vodovodní a kanalizační přípojky. 
Ke smlouvě o zřízení služebností bude žadatelem doložen geometrický plán na zaměření rozsahu 
služebnosti. 
VIII. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
budoucí zřízení služebnosti a následně zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 1749/6, p.p.č. 2075/10, p.p.č. 3000/59, vše v k.ú. Pardubice ve prospěch 
společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, 
jako budoucího vlastníka a každého dalšího vlastníka přípojky horkovodu (předpokládaný vlastník 
společnost Elektrárny Opatovice, a.s. IČO: 28800621), za jednorázovou náhradu ve výši 300,-Kč/bm 
+ DPH, spočívající v uložení a provozování přípojky horkovodu. 
Ke smlouvě o zřízení služebností bude žadatelem doložen geometrický plán na zaměření rozsahu 
služebnosti. 
IX. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
budoucí zřízení bezúplatné služebnosti a následně zřízení bezúplatné služebnosti inženýrské sítě na 
částech pozemků označených jako p.p.č.1749/1, p.p.č. 1749/2, p.p.č. 1749/6, p.p.č. 1755/4, p.p.č. 
1755/8, p.p.č. 1775/1, p.p.č. 2075/8, p.p.č. 2075/10, p.p.č. 2605/73, p.p.č. 2629/9, p.p.č. 2629/12, 
p.p.č. 2629/13, p.p.č. 2629/14, p.p.č. 2629/17, p.p.č. 3000/1, p.p.č. 3000/59, vše v k.ú. Pardubice 
ve prospěch společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 
00 Olomouc, jako budoucího vlastníka a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě (předpokládaný 
vlastník statutární město Pardubice popř. Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572), spočívající v 
uložení a provozování souboru veřejného osvětlení. Ke smlouvě o zřízení služebností bude 
žadatelem doložen geometrický plán na zaměření rozsahu služebnosti. 
X. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na části pozemku 
označeného jako p.p.č. 1749/1 v rozsahu cca 234 m2 v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti 
REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, jako 
budoucího vlastníka a každého dalšího vlastníka stavby SO 104 kryté rampy do suterénního 
parkoviště za jednorázovou náhradu ve výši 300,-Kč/m2+DPH, spočívajícího v právu strpět umístění 
a užívání stavby SO 104 kryté rampy do suterénního parkoviště, po celou dobu její fyzické a právní 
životnosti, vstupování a vjezdu na pozemek za účelem provádění nezbytných prací spojených s 
opravami stavby.  
Ke smlouvě o zřízení věcného břemene bude žadatelem doložen geometrický plán na zaměření 
rozsahu věcného břemene. 
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XI. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na části pozemku 
označeného jako p.p.č. 1749/6 v rozsahu cca 1 m2 v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti 
REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, jako 
budoucího vlastníka a každého dalšího vlastníka stavby SO 142 venkovního parkovacího systému 
za jednorázovou náhradu ve výši 300,-Kč/m2+DPH, spočívajícího v právu strpět umístění a užívání 
stavby SO 142 venkovního parkovacího systému, po celou dobu její fyzické a právní životnosti, 
vstupování a vjezdu na pozemek za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami 
stavby.  
Ke smlouvě o zřízení věcného břemene bude žadatelem doložen geometrický plán na zaměření 
rozsahu věcného břemene. 
XII. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
návrh prodeje částí pozemků označených jako p.p.č. 1755/4 o výměře 253 m2, p.p.č. 1775/1 o 
výměře 127 m2, p.p.č. 2075/9 o výměře 15 m2, p.p.č. 2629/12 o výměře 359 m2, p.p.č. 2629/17 o 
výměře 48 m2, p.p.č. 2629/38 o výměře 50 m2, vše v k.ú. Pardubice zastavěných stavbami  (SO 102 
lávka do parku a SO 114  záliv pro bus a taxi) z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 
00 Olomouc, za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 
39/733/21 ze dne 30.7.2021 ve výši 4.600,- 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. 
XIII. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem částí  pozemků označených jako p.p.č. 2075/10 o výměře 255 
m2, p.p.č. 2605/73 o výměře 32 m2, p.p.č. 2629/17 o výměře 437 m2, p.p.č. 2630/5 o výměře 5 m2, 
částech pozemků označených jako p.p.č. 1743/11 o výměře 5 m2, p.p.č. 1744/1 o výměře 18 m2, 
p.p.č. 1749/1 o výměře 639 m2, p.p.č. 1749/2 o výměře 3172 m2, p.p.č. 1749/6 o výměře 3009 m2, 
p.p.č. 1755/4 o výměře 2539 m2, p.p.č. 1755/8 o výměře 1972 m2, p.p.č. 1775/1 o výměře 838 m2, 
p.p.č. 1775/2 o výměře 99 m2,  p.p.č. 2075/8 o výměře 246 m2, p.p.č. 2075/9 o výměře 85 
m2,  p.p.č. 2605/46 o výměře 50 m2,  p.p.č. 2629/9 o výměře 284 m2, p.p.č. 2629/12 o výměře 931 
m2, p.p.č. 2629/13 o výměře 53 m2, p.p.č. 2629/14 o výměře 482 m2, p.p.č. 2629/38 o výměře 110 
m2, p.p.č. 2630/4 o výměře 7 m2,  p.p.č. 3000/1 o výměře 228 m2, p.p.č. 3000/14 o výměře 43 m2, 
p.p.č. 3000/59 o výměře 298 m2, vše v k.ú. Pardubice (celkem 15837 m2) se společností REDSTONE 
HOUSE s.r.o., IČO 07436394. 
XIV. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků označených jako p.p.č. 1749/6 o výměře 526 m2, p.p.č. 
1775/1 o výměře 90 m2, p.p.č. 1775/2 o výměře 11 m2, p.p.č. 1775/3 o výměře 3 m2, p.p.č. 2075/8 
o výměře 2 m2, p.p.č. 2075/9 o výměře 19 m2, p.p.č. 2075/10 o výměře 122 m2, p.p.č. 2605/46 o 
výměře 80 m2, p.p.č. 2605/73 o výměře 45 m2, p.p.č. 2629/12 o výměře 42 m2, p.p.č. 2629/17 o 
výměře 28 m2, p.p.č. 2629/38 o výměře 5 m2, p.p.č. 3000/1 o výměře 29 m2, p.p.č. 3000/14 o 
výměře 18 m2, vše v k.ú. Pardubice (celkem 1020 m2) se společností REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 
07436394. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 8. 2022 
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XV. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení stavby SO 110.1 a SO 110.2 - rozšíření Palackého třídy 
vybudované na částech pozemků označených jako p.p.č. 1749/6 o výměře 526 m2, p.p.č. 1775/1 o 
výměře 90 m2, p.p.č. 1775/2 o výměře 11 m2, p.p.č. 1775/3 o výměře 3 m2, p.p.č. 2075/8 o výměře 
2 m2, p.p.č. 2075/9 o výměře 19 m2, p.p.č. 2075/10 o výměře 122 m2, p.p.č. 2605/46 o výměře 80 
m2, p.p.č. 2605/73 o výměře 45 m2, p.p.č. 2629/12 o výměře 42 m2, p.p.č. 2629/17 o výměře 28 
m2, p.p.č. 2629/38 o výměře 5 m2, p.p.č. 3000/1 o výměře 29 m2, p.p.č. 3000/14 o výměře 18 m2, 
vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 

T: 31. 8. 2022 
XVI. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebností a následně smlouvu o zřízení služebností 
inženýrských sítí na částech pozemků označených jako p.p.č. 1749/1, p.p.č. 1749/2, p.p.č. 1749/6, 
p.p.č. 1755/4, p.p.č. 1775/1, p.p.č. 2075/8, p.p.č. 2605/46, p.p.č. 2605/73, p.p.č. 2629/9, p.p.č. 
2629/12, p.p.č. 2629/13, p.p.č. 2629/14, p.p.č.2629/17, p.p.č. 3000/1, vše v k.ú. Pardubice ve 
prospěch společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, jako budoucího vlastníka a každého 
dalšího vlastníka níže uvedených inženýrských sítí, spočívajících v uložení a provozování souboru 
areálového osvětlení, přípojky slaboproud, dešťové kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 8. 2022 
XVII. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a následně smlouvu o zřízení 
služebnosti  inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 1743/11, p.p.č. 1744/1, 
p.p.č. 1749/1, p.p.č. 1749/2, p.p.č. 1749/6, p.p.č. 2075/10, p.p.č. 2630/4, p.p.č. 2630/5, p.p.č. 
3000/59, vše v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 
07436394,  jako budoucího vlastníka a každého dalšího vlastníka přípojky slaboproudu 
(předpokládaný vlastník společnost Fastport a.s., IČO 27522580), spočívající v uložení a 
provozování přípojky slaboproudu.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 8. 2022 
XVIII. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a následně smlouvu o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 1749/6, p.p.č. 2075/10, p.p.č. 2629/9, 
p.p.č. 2629/12, p.p.č. 2629/13, p.p.č. 2629/14, p.p.č. 2629/17, vše v k.ú. Pardubice ve prospěch 
společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, 
jako budoucího vlastníka a každého dalšího vlastníka přípojky slaboproudu (předpokládaný 
vlastník společnost EDERA Group a. s., IČO: 27461254), za jednorázovou náhradu ve výši 300,-
Kč/bm + DPH, spočívající v uložení a provozování přípojky slaboproud.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 8. 2022 
XIX. Rada města Pardubic 

Ukládá 
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uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a následně smlouvu o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 1749/1, p.p.č. 1749/2, p.p.č. 1749/6, 
p.p.č. 1755/4, p.p.č. 1755/8, p.p.č. 1775/1, p.p.č. 2075/8, p.p.č. 2075/9, p.p.č. 2075/10, p.p.č. 
2629/9, p.p.č. 2629/14, p.p.č. 2629/17, p.p.č. 2629/38, vše v k.ú. Pardubice ve prospěch 
společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, jako budoucího vlastníka a každého dalšího 
vlastníka přípojky vodovodní a kanalizační přípojky (předpokládaný vlastník společnost Vodovody 
a kanalizace Pardubice a.s., IČO: 60108631), spočívající v uložení a provozování vodovodní a 
kanalizační přípojky. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 8. 2022 
XX. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a následně smlouvu o zřízení služebnosti 
na částech pozemků označených jako p.p.č. 1749/6, p.p.č. 2075/10, p.p.č. 3000/59, vše v k.ú. 
Pardubice ve prospěch společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, jako budoucího 
vlastníka a každého dalšího vlastníka přípojky horkovodu (předpokládaný vlastník společnost 
Elektrárny Opatovice, a.s. IČO: 28800621), spočívající v uložení a provozování přípojky horkovodu. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 8. 2022 
XXI. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatné služebnosti a následně smlouvu o zřízení 
bezúplatné služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č.1749/1, p.p.č. 
1749/2, p.p.č. 1749/6, p.p.č. 1755/4, p.p.č. 1755/8, p.p.č. 1775/1, p.p.č. 2075/8, p.p.č. 2075/10, 
p.p.č. 2605/73, p.p.č. 2629/9, p.p.č. 2629/12, p.p.č. 2629/13, p.p.č. 2629/14, p.p.č. 2629/17, p.p.č. 
3000/1, p.p.č. 3000/59, vše v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 
07436394, jako budoucího vlastníka a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě (předpokládaný 
vlastník statutární město Pardubice popř. Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572), spočívající v 
uložení a provozování souboru veřejného osvětlení.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 8. 2022 
XXII. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení 
věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 1749/1 v rozsahu cca 234 m2 v k.ú. 
Pardubice ve prospěch společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394,  jako budoucího 
vlastníka a každého dalšího vlastníka stavby SO 104 kryté rampy do suterénního parkoviště, 
spočívajícího v právu strpět umístění a užívání stavby SO 104 kryté rampy do suterénního 
parkoviště, po celou dobu její fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezdu na pozemek za 
účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami stavby.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 8. 2022 
XXIII. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení 
věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 1749/6 v rozsahu cca 1 m2 v k.ú. 
Pardubice ve prospěch společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, jako budoucího 
vlastníka a každého dalšího vlastníka stavby SO 142 venkovního parkovacího systému, 
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spočívajícího v právu strpět umístění a užívání stavby SO 142 venkovního parkovacího systému, po 
celou dobu její fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezdu na pozemek za účelem provádění 
nezbytných prací spojených s opravami stavby.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 8. 2022 
 

 

Číslo návrhu: 006 

Přijaté usnesení č. R/6286/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 1755/4 o výměře 750 m2, p.p.č. 1755/8 o výměře 
477 m2, p.p.č. 1749/2 o výměře 501 m2, p.p.č. 1749/1 o výměře 257 m2, p.p.č. 2075/8 o výměře 
155 m2, p.p.č. 1749/6 o výměře 1.413 m2, p.p.č. 2629/9 o výměře 109 m2, p.p.č. 2629/14 o výměře 
14 m2, p.p.č. 2629/13 o výměře 27 m2, p.p.č. 2629/12 o výměře 84 m2, p.p.č. 1775/1 o výměře 359 
m2, p.p.č. 2075/10 o výměře 148 m2, p.p.č. 2629/17 o výměře 313 m2, vše v k.ú. Pardubice, 
společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, 
na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby na výše uvedeném pozemku z 
vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví statutárního města Pardubice, nejpozději však do 5 let ode dne 
uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem stavby cyklostezek a chodníků v rámci stavby „Galerie 
Pardubice“ – SO116 Cyklostezka a chodníky sever, SO117 Cyklostezka a chodníky východ, SO118 
Cyklostezka a chodníky západ. 
Ve smlouvě o výpůjčce bude zakotvena podmínka, že stavba bude vybudována dle Zásad výstavby 
technické infrastruktury určené pro následný převod do majetku města. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena po vyjmutí pozemku označeného jako p.p.č. 1755/4 v k.ú. 
Pardubice ze smlouvy o umístění reklamního zařízení (143107508) uzavřené se společností 
Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066. 
II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
vyjmutí pozemku označeného jako p.p.č. 1755/4 v k.ú. Pardubice ze smlouvy o umístění 
reklamního zařízení (143107508) uzavřené se společností Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 
63217066, se sídlem Teplého 2141, Zelené Předměstí, 532 20 Pardubice. 
III. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
odkoupení staveb cyklostezek a chodníků vybudovaných na částech pozemků označených jako 
p.p.č. 1755/4 o výměře 750 m2, p.p.č. 1755/8 o výměře 477 m2, p.p.č. 1749/2 o výměře 501 m2, 
p.p.č. 1749/1 o výměře 257 m2, p.p.č. 2075/8 o výměře 155 m2, p.p.č. 1749/6 o výměře 1.413 m2, 
p.p.č. 2629/9 o výměře 109 m2, p.p.č. 2629/14 o výměře 14 m2, p.p.č. 2629/13 o výměře 27 m2, 
p.p.č. 2629/12 o výměře 84 m2, p.p.č. 1775/1 o výměře 359 m2, p.p.č. 2075/10 o výměře 148 m2, 
p.p.č. 2629/17 o výměře 313 m2 vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti REDSTONE HOUSE 
s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, do vlastnictví statutárního 
města Pardubice, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč + DPH v případě, že stavby budou spadat do 
režimu podléhajícímu DPH, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu  na 
výše uvedené stavby. 
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IV. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků označených jako p.p.č. 1755/4 o výměře 750 m2, p.p.č. 
1755/8 o výměře 477 m2, p.p.č. 1749/2 o výměře 501 m2, p.p.č. 1749/1 o výměře 257 m2, p.p.č. 
2075/8 o výměře 155 m2, p.p.č. 1749/6 o výměře 1.413 m2, p.p.č. 2629/9 o výměře 109 m2, p.p.č. 
2629/14 o výměře 14 m2, p.p.č. 2629/13 o výměře 27 m2, p.p.č. 2629/12 o výměře 84 m2, p.p.č. 
1775/1 o výměře 359 m2, p.p.č. 2075/10 o výměře 148 m2, p.p.č. 2629/17 o výměře 313 m2, vše v 
k.ú. Pardubice, společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 8. 2022 
V. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít dodatek ke smlouvě o umístění reklamního zařízení (143107508) uzavřené se společností 
Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066, 
o vyjmutí pozemku označeného jako p.p.č. 1755/4 v k.ú. Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 8. 2022 
VI. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení staveb cyklostezek a chodníků vybudovaných na částech 
pozemků označených jako p.p.č. 1755/4 o výměře 750 m2, p.p.č. 1755/8 o výměře 477 m2, p.p.č. 
1749/2 o výměře 501 m2, p.p.č. 1749/1 o výměře 257 m2, p.p.č. 2075/8 o výměře 155 m2, p.p.č. 
1749/6 o výměře 1.413 m2, p.p.č. 2629/9 o výměře 109 m2, p.p.č. 2629/14 o výměře 14 m2, p.p.č. 
2629/13 o výměře 27 m2, p.p.č. 2629/12 o výměře 84 m2, p.p.č. 1775/1 o výměře 359 m2, p.p.č. 
2075/10 o výměře 148 m2, p.p.č. 2629/17 o výměře 313 m2 vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví 
společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD  
T: 31. 8. 2022 
 

 

Číslo návrhu: 007 

Přijaté usnesení č. R/6287/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 1749/6 o výměře 145 m2, p.p.č. 1753/14 o výměře 
1 m2, p.p.č. 1753/15 o výměře 14 m2, p.p.č. 2630/5 o výměře 2 m2, p.p.č. 2630/6 o výměře 12 m2, 
p.p.č. 1744/1 o výměře 5 m2, p.p.č. 2629/9 o výměře 4 m2, p.p.č. 2629/12 o výměře 32 m2, p.p.č. 
2629/13 o výměře 17 m2, p.p.č. 2629/14 o výměře 263 m2, p.p.č. 3000/1 o výměře 4 m2, p.p.č. 
3000/14 o výměře 1 m2, p.p.č. 3000/63 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Pardubice, společnosti 
REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, na dobu 
určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby a stavebních úprav na výše uvedených 
pozemcích z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví statutárního města Pardubice, nejpozději však do 
5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem stavby komunikace a stavební úpravy 
křižovatky v rámci stavby „Galerie Pardubice“ – SO111 Komunikace do suterénního parkoviště jih, 
SO112 Komunikace do suterénního parkoviště východ, SO113 Úpravy křižovatky a napojení na ul. 
Kpt. Bartoše, SO 110.3 Rozšíření Palackého třídy – úpravy výjezdu z trolejbusového terminálu. 
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Stavba bude vybudována dle Zásad výstavby technické infrastruktury určené pro následný převod 
do majetku města. 
II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
odkoupení stavby komunikací a stavební úpravy křižovatky vybudovaných na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 1749/6 o výměře 145 m2, p.p.č. 1753/14 o výměře 1 m2, p.p.č. 1753/15 o 
výměře 14 m2, p.p.č. 2630/5 o výměře 2 m2, p.p.č. 2630/6 o výměře 12 m2, p.p.č. 1744/1 o výměře 
5 m2, p.p.č. 2629/9 o výměře 4 m2, p.p.č. 2629/12 o výměře 32 m2, p.p.č. 2629/13 o výměře 17 
m2, p.p.č. 2629/14 o výměře 263 m2, p.p.č. 3000/14 o výměře 1 m2, p.p.č. 3000/63 o výměře 8 m2, 
vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. 
Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu ve 
výši 1.000,- Kč + DPH v případě, že stavba a stavební úprava budou spadat do režimu podléhajícímu 
DPH, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedenou stavbu 
a stavební úpravu. 
III. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků označených jako p.p.č. 1749/6 o výměře 145 m2, p.p.č. 
1753/14 o výměře 1 m2, p.p.č. 1753/15 o výměře 14 m2, p.p.č. 2630/5 o výměře 2 m2, p.p.č. 
2630/6 o výměře 12 m2, p.p.č. 1744/1 o výměře 5 m2, p.p.č. 2629/9 o výměře 4 m2, p.p.č. 2629/12 
o výměře 32 m2, p.p.č. 2629/13 o výměře 17 m2, p.p.č. 2629/14 o výměře 263 m2, p.p.č. 3000/1 o 
výměře 4 m2, p.p.č. 3000/14 o výměře 1 m2, p.p.č. 3000/63 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Pardubice, se 
společností REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 8. 2022 
IV. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení stavby komunikací a stavební úpravy křižovatky 
vybudovaných na částech pozemků označených jako p.p.č. 1749/6 o výměře 145 m2, p.p.č. 
1753/14 o výměře 1 m2, p.p.č. 1753/15 o výměře 14 m2, p.p.č. 2630/5 o výměře 2 m2, p.p.č. 
2630/6 o výměře 12 m2, p.p.č. 1744/1 o výměře 5 m2, p.p.č. 2629/9 o výměře 4 m2, p.p.č. 2629/12 
o výměře 32 m2, p.p.č. 2629/13 o výměře 17 m2, p.p.č. 2629/14 o výměře 263 m2, p.p.č. 3000/14 o 
výměře 1 m2, p.p.č. 3000/63 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti 
REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD  
T: 31. 8. 2022 
 

 

Číslo návrhu: 008 

Přijaté usnesení č. R/6288/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 1749/6 o výměře cca 567 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 
07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 32/726/21 ze dne 5. 7. 2021 ve výši 4.600,- Kč/m2+ 
DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického 
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plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem, za podmínky 
náhrady příslušného počtu parkovacích míst dle závazného stanoviska odboru dopravy k 
územnímu řízení. 
II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
návrh odkoupení částí pozemků označených jako p.p.č. 5348 o výměře cca 249 m2 a p.p.č. 1751/1 o 
výměře cca 318 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 
07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, do vlastnictví statutárního města 
Pardubice, za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 32/726/21 
ze dne 5. 7. 2021 ve výši 4.600,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemky bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH. Výměry výše uvedených částí pozemků budou upřesněny geometrickým 
plánem. 
Kupní smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního práva váznoucího na předmětných 
pozemcích. 
 

 

Číslo návrhu: 009 

Přijaté usnesení č. R/6289/2021               (pro 7, proti 0, zdrž. 2) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 2424/4 o výměře 365 m2, p.p.č. 2430/5 o výměře 
702 m2, vše v k.ú. Pardubice, společnosti Lidl Česká republika v.o.s., IČO 26178541, se sídlem Praha 
5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavební 
úpravy na výše uvedeném pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví statutárního města 
Pardubice, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem stavební 
úpravy stávající komunikace v rámci stavby nové prodejny LIDL na sousedním pozemku označeném 
jako p.p.č. 2425/2 v k.ú. Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
odkoupení stavební úpravy komunikace vybudované na částech pozemků označených jako p.p.č. 
2424/4 o výměře 365 m2, p.p.č. 2430/5 o výměře 702 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví 
společnosti Lidl Česká republika v.o.s., IČO 26178541, se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 
15800, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč + DPH v 
případě, že stavební úprava bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a to po vydání souhlasu či 
kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedenou stavební úpravu. 
III. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků označených jako p.p.č. 2424/4 o výměře 365 m2, p.p.č. 
2430/5 o výměře 702 m2, vše v k.ú. Pardubice se společností Lidl Česká republika v.o.s., IČO 
26178541. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 8. 2022 
IV. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení stavební úpravy komunikace vybudované na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 2424/4 o výměře 365 m2, p.p.č. 2430/5 o výměře 702 m2, vše v k.ú. 
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Pardubice, z vlastnictví společnosti Lidl Česká republika v.o.s., IČO 26178541, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 

T: 31. 8. 2022 
 

 

Číslo návrhu: 010 

Přijaté usnesení č. R/6290/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
udělení souhlasu statutárního města Pardubice jako vlastníka pozemku označeného jako p.p.č. 
3801/1 v k.ú. Pardubice Mateřské škole Pardubice-Polabiny, IČO 75017903, se sídlem Mladých 158, 
Polabiny, Pardubice, s umístěním vývěsní skříňky o rozměru 94 cm x 70 cm x 4 cm na části 
předmětného pozemku po dobu existence Mateřské školy Pardubice - Polabiny,  IČO 75017903. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
vydat souhlas statutárního města Pardubice jako vlastníka pozemku označeného jako p.p.č. 3801/1 
v k.ú. Pardubice Mateřské škole Pardubice-Polabiny, IČO 75017903, s umístěním vývěsní skříňky o 
rozměru 94 cm x 70 cm x 4 cm na části předmětného pozemku po dobu existence Mateřské školy 
Pardubice - Polabiny,  IČO 75017903. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 8. 2022 
 

 

Číslo návrhu: 011 

Přijaté usnesení č. R/6291/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 1749/2, p.p.č. 1749/6, p.p.č. 1755/4, p.p.č. 1755/8, p.p.č. 1775/1, p.p.č. 
2075/8, p.p.č. 2075/10, p.p.č. 2629/9, p.p.č. 2629/12, p.p.č. 2629/13, p.p.č. 2629/14, p.p.č. 
2629/17, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti CETIN a.s., IČO 04084063, se sídlem 
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, za jednorázovou náhradu ve výši 300,- 
Kč/bm+DPH, spočívajícího v uložení a provozování přípojek a přeložek slaboproudého vedení  v 
rámci akce „Galerie Pardubice“ a za podmínky úpravy trasy kabelu tak, aby nebyla v kolizi se 
vzrostlými stromy a jejich kořenovým systémem. Ke smlouvě o zřízení věcného břemene bude 
žadatelem doložen geometrický plán na zaměření rozsahu věcného břemene. 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude uzavřena po vyjmutí pozemku 
označeného jako p.p.č. 1755/4 v k.ú. Pardubice ze smlouvy o umístění reklamního zařízení 
(143107508) uzavřené se společností Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení 
věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 1749/2, p.p.č. 1749/6, p.p.č. 1755/4, 
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p.p.č. 1755/8, p.p.č. 1775/1, p.p.č. 2075/8, p.p.č. 2075/10, p.p.č. 2629/9, p.p.č. 2629/12, p.p.č. 
2629/13, p.p.č. 2629/14, p.p.č. 2629/17, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti CETIN a.s., 
IČO 04084063, spočívajícího v uložení a provozování přípojek a přeložek slaboproudého vedení  v 
rámci akce „Galerie Pardubice“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 8. 2022 
 

 

Číslo návrhu: 012 

Přijaté usnesení č. R/6292/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
zřízení budoucí služebnosti inženýrské sítě a následně zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech 
pozemků označených jako p.p.č. 131/53, p.p.č. 131/28, p.p.č. 131/52, p.p.č. 131/55, p.p.č. 139/3, 
p.p.č. 140/6, p.p.č. 140/11, p.p.č. 140/13, vše v k.ú. Trnová, ve prospěch společnosti CZ STAVEBNÍ 
HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, jako 
budoucího vlastníka a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě za jednorázovou náhradu ve výši 
500,- Kč+DPH spočívající v uložení a provozování souboru veřejného osvětlení za podmínky úpravy 
trasy kabelu tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým systémem. Ke 
smlouvě o zřízení služebnosti bude žadatelem doložen geometrický plán na zaměření rozsahu 
služebnosti. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a následně smlouvu o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 131/53, p.p.č. 
131/28, p.p.č. 131/52, p.p.č. 131/55, p.p.č. 139/3, p.p.č. 140/6, p.p.č. 140/11, p.p.č. 140/13, vše v 
k.ú. Trnová, ve prospěch společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, jako budoucího 
vlastníka a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě, spočívající v uložení a provozování souboru 
veřejného osvětlení.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 8. 2022 
 

 

Číslo návrhu: 013 

Přijaté usnesení č. R/6293/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
zřízení budoucí služebnosti inženýrské sítě a následně zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech 
pozemků označených jako p.p.č. 131/53, p.p.č. 131/28, p.p.č. 131/52, vše v k.ú. Trnová, ve 
prospěch společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – Čakovice, 
Kostelecká 879/59, PSČ 19600, jako budoucího vlastníka a každého dalšího vlastníka inženýrské 
sítě za jednorázovou náhradu u pozemků označených jako p.p.č. 131/53 v k.ú. Trnová ve výši 300,- 
Kč/bm+DPH, p.p.č. 131/28 v k.ú. Trnová ve výši 50,- Kč/bm+DPH, p.p.č. 131/52 v k.ú. Trnová ve 
výši 100,- Kč/bm+DPH spočívající v uložení a provozování vodovodu a kanalizace za podmínky 
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úpravy trasy inženýrské sítě tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým 
systémem. Ke smlouvě o zřízení služebnosti bude žadatelem doložen geometrický plán na 
zaměření rozsahu služebnosti. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a následně smlouvu o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 131/53, p.p.č. 
131/28, p.p.č. 131/52, vše v k.ú. Trnová, ve prospěch společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 
25917773, jako budoucího vlastníka a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě spočívající v 
uložení a provozování vodovodu a kanalizace. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 8. 2022 
 

 

Číslo návrhu: 014 

Přijaté usnesení č. R/6294/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 3706/6, p.p.č. 3707/7, p.p.č. 
3855/7, p.p.č. 3855/12, p.p.č. 4336, p.p.č. 4376/1 vše v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti 
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, v rozsahu 
určeném geometrickým plánem č. 9232-2219/2019, a na částech pozemků označených jako p.p.č. 
246/2, p.p.č. 246/3, p.p.č. 246/4, p.p.č. 246/5, p.p.č. 246/6 vše v k.ú. Rosice nad Labem, v rozsahu 
určeném geometrickým plánem č. 1807-2219/2019, za jednorázovou  náhradu u pozemků 
označených jako  p.p.č. 3706/6, p.p.č. 3707/7, p.p.č. 3855/12 vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 246/2, 
p.p.č. 246/3, p.p.č. 246/4, p.p.č. 246/5, p.p.č. 246/6 vše v k.ú. Rosice nad Labem ve výši 300,- 
Kč/bm+DPH, p.p.č. 3855/7, p.p.č. 4336, p.p.č. 4376/1 vše v k.ú. Pardubice ve výši 200,- 
Kč/bm+DPH, spočívající v provozování plynárenského zařízení uloženého v rámci akce „Reko MS 
Pardubice – kpt. Bartoše+1“. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 3706/6, 
p.p.č. 3707/7, p.p.č. 3855/7, p.p.č. 3855/12, p.p.č. 4336, p.p.č. 4376/1 vše v k.ú. Pardubice ve 
prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 
9232-2219/2019, a na částech pozemků označených jako p.p.č. 246/2, p.p.č. 246/3, p.p.č. 246/4, 
p.p.č. 246/5, p.p.č. 246/6 vše v k.ú. Rosice nad Labem, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 
1807-2219/2019, spočívající v provozování plynárenského zařízení uloženého v rámci akce „Reko 
MS Pardubice – kpt. Bartoše+1“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 8. 2022 
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Číslo návrhu: 015 

Přijaté usnesení č. R/6295/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2316/1, p.p.č. 2316/20, p.p.č. 
2335/39, p.p.č. 2338/2, p.p.č. 2338/4, p.p.č. 2338/5, p.p.č. 2338/6, p.p.č. 2404/57, p.p.č. 2583/19, 
vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 9238-
2226/2019, za jednorázovou náhradu ve výši 300,- Kč/bm+DPH spočívajícího v provozování 
plynárenského zařízení uloženého v rámci akce „Reko MS Pardubice - Jana Palacha+3“. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2316/1, 
p.p.č. 2316/20, p.p.č. 2335/39, p.p.č. 2338/2, p.p.č. 2338/4, p.p.č. 2338/5, p.p.č. 2338/6, p.p.č. 
2404/57, p.p.č. 2583/19, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 
27295567,  v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 9238-2226/2019, spočívajícího v 
provozování plynárenského zařízení uloženého v rámci akce „Reko MS Pardubice - Jana 
Palacha+3“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 8. 2022 
 

 

Číslo návrhu: 016 

Přijaté usnesení č. R/6296/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2404/19, p.p.č. 2406/9, p.p.č. 
2406/23, p.p.č. 2406/24, p.p.č. 2406/25, p.p.č. 2406/28, p.p.č. 2406/30, p.p.č. 2406/32, p.p.č. 
2408/13, p.p.č. 2423/5, p.p.č. 2423/7, p.p.č. 2423/9, p.p.č. 2423/10, p.p.č. 2426/38, p.p.č. 2426/43, 
p.p.č. 2426/44, p.p.č. 2426/45, p.p.č. 2583/28, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti 
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, v rozsahu 
určeném geometrickým plánem č. 9231-2218/2019, za jednorázovou náhradu u pozemků 
označených jako p.p.č. 2404/19, p.p.č. 2406/9, p.p.č. 2406/23, p.p.č. 2406/24, p.p.č. 2406/25, p.p.č. 
2406/28, p.p.č. 2408/13, p.p.č. 2423/7, p.p.č. 2423/9, p.p.č. 2423/10, p.p.č. 2426/38, p.p.č. 
2426/43, p.p.č. 2426/44, p.p.č. 2426/45, p.p.č. 2583/28, vše v k.ú. Pardubice ve výši 300,- 
Kč/bm+DPH, p.p.č. 2406/30, p.p.č. 2406/32, p.p.č. 2423/5, vše v k.ú. Pardubice ve výši 200,- 
Kč/bm+DPH, spočívajícího v provozování plynárenského zařízení uloženého v rámci investiční akce 
„Reko MS Pardubice – Marty Exnarové+1“. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2404/19, 
p.p.č. 2406/9, p.p.č. 2406/23, p.p.č. 2406/24, p.p.č. 2406/25, p.p.č. 2406/28, p.p.č. 2406/30, p.p.č. 
2406/32, p.p.č. 2408/13, p.p.č. 2423/5, p.p.č. 2423/7, p.p.č. 2423/9, p.p.č. 2423/10, p.p.č. 2426/38, 
p.p.č. 2426/43, p.p.č. 2426/44, p.p.č. 2426/45, p.p.č. 2583/28, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch 
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společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, spočívajícího v provozování plynárenského zařízení 
uloženého v rámci investiční akce „Reko MS Pardubice – Marty Exnarové+1“.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 8. 2022 
 

 

Číslo návrhu: 017 

Přijaté usnesení č. R/6297/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 134/80, p.p.č. 277/5, p.p.č. 
393/10, p.p.č. 2583/49, p.p.č. 2583/50, p.p.č. 2661/2, p.p.č. 2664/4, p.p.č. 2664/5, p.p.č. 2664/9, 
p.p.č. 2665/11, p.p.č. 2668/6, p.p.č. 2668/21, p.p.č. 2669/3, p.p.č. 2669/4, p.p.č. 2672/15, p.p.č. 
2672/16, p.p.č. 3871, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se 
sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 
9234-192221/2019, za jednorázovou náhradu ve výši 300,- Kč/bm+DPH, spočívajícího v 
provozování plynárenského zařízení uloženého v rámci akce „Reko MS Pardubice – Sladkovského“. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 134/80, 
p.p.č. 277/5, p.p.č. 393/10, p.p.č. 2583/49, p.p.č. 2583/50, p.p.č. 2661/2, p.p.č. 2664/4, p.p.č. 
2664/5, p.p.č. 2664/9, p.p.č. 2665/11, p.p.č. 2668/6, p.p.č. 2668/21, p.p.č. 2669/3, p.p.č. 2669/4, 
p.p.č. 2672/15, p.p.č. 2672/16, p.p.č. 3871, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti GasNet, 
s.r.o., IČO 27295567,  v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 9234-192221/2019, spočívajícího 
v provozování plynárenského zařízení uloženého v rámci akce „Reko MS Pardubice – 
Sladkovského“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 8. 2022 
 

 

Číslo návrhu: 018 

Přijaté usnesení č. R/6298/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 71/3, p.p.č. 80/9, p.p.č. 
89/15, p.p.č. 351/21, p.p.č. 351/22, p.p.č. 351/25, vše v k.ú. Studánka, v rozsahu určeném 
geometrickým plánem č. 1310-192223/2019, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, za jednorázovou náhradu ve výši 300,- 
Kč/bm+DPH, spočívajícího v provozování plynárenského zařízení uloženého v rámci investiční akce 
„Reko MS Pardubice – Ve Stezkách II“. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 71/3, p.p.č. 
80/9, p.p.č. 89/15, p.p.č. 351/21, p.p.č. 351/22, p.p.č. 351/25, vše v k.ú. Studánka, v rozsahu 
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určeném geometrickým plánem č. 1310-192223/2019, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 
27295567, spočívajícího v provozování plynárenského zařízení uloženého v rámci investiční akce 
„Reko MS Pardubice – Ve Stezkách II“.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 8. 2022 
 

 

Číslo návrhu: 019 

Přijaté usnesení č. R/6299/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 882/8, p.p.č. 882/41, p.p.č. 890/6, p.p.č. 890/7, p.p.č. 897/7, p.p.č. 902/2, 
p.p.č. 902/9, p.p.č. 902/12, p.p.č. 2730/9, p.p.č. 2730/7, p.p.č. 2731/6, p.p.č. 2731/1, p.p.č. 2731/8, 
p.p.č. 2731/10, p.p.č. 4007, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 
27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, za jednorázovou náhradu u 
pozemků označených jako p.p.č. 882/8, p.p.č. 2731/6, p.p.č. 2731/1, p.p.č. 2731/8, p.p.č. 882/41, 
p.p.č. 890/6, p.p.č. 890/7, p.p.č. 897/7, p.p.č. 902/2, p.p.č. 902/9, p.p.č. 902/12, p.p.č. 2730/9, 
p.p.č. 2730/7, p.p.č. 2731/10, vše v k.ú. Pardubice ve výši 300,- Kč/bm+DPH, u pozemku 
označeného jako p.p.č. 4007 v k.ú. Pardubice ve výši 200,- Kč/bm+DPH, spočívajícího v uložení a 
provozování plynárenského zařízení v rámci stavby „REKO MS Pardubice – Věry Junkové+1, číslo 
stavby: 7700102340“ za podmínky úpravy trasy plynovodu tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými 
stromy a jejich kořenovým systémem. 
Ke smlouvě o zřízení věcného břemene bude žadatelem doložen geometrický plán na zaměření 
rozsahu věcného břemene. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení 
věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 882/8, p.p.č. 882/41, p.p.č. 890/6, 
p.p.č. 890/7, p.p.č. 897/7, p.p.č. 902/2, p.p.č. 902/9, p.p.č. 902/12, p.p.č. 2730/9, p.p.č. 2730/7, 
p.p.č. 2731/6, p.p.č. 2731/1, p.p.č. 2731/8, p.p.č. 2731/10, p.p.č. 4007, vše v k.ú. Pardubice, ve 
prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, spočívajícího v uložení a provozování 
plynárenského zařízení v rámci stavby „REKO MS Pardubice – Věry Junkové+1, číslo stavby: 
7700102340“ 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 8. 2022 
 

 

Číslo návrhu: 020 

Přijaté usnesení č. R/6300/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene  na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 49/29, p.p.č. 49/30, p.p.č. 49/38, p.p.č. 69/6, p.p.č. 70/4, p.p.č. 70/5, p.p.č. 
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314/10, p.p.č. 534/2, p.p.č. 534/4, p.p.č. 535/27, p.p.č. 562/2, p.p.č. 645/6, p.p.č. 645/19, p.p.č. 
647/1, p.p.č. 647/2, p.p.č. 668/13, p.p.č. 668/14, p.p.č. 668/22, p.p.č. 668/23, p.p.č. 668/27, p.p.č. 
668/28, p.p.č. 668/29, p.p.č. 668/32, p.p.č. 668/45, vše v k.ú. Trnová, p.p.č. 886/33, p.p.č. 886/35, 
p.p.č. 886/41, p.p.č. 2985/2, p.p.č. 2986/7, p.p.č. 5173/62, p.p.č. 5173/66, p.p.č. 3618/5, p.p.č. 
3670/11, p.p.č. 5162/25, p.p.č. 5162/27, vše v k. ú. Pardubice ve prospěch společnosti Služby města 
Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, za 
jednorázovou náhradu ve výši 10.000,-Kč/pozemek dle § 3b) zákona č. 416/2009 Sb.,  spočívající v 
uložení a provozování souboru veřejného osvětlení  v rámci akce „ I/36 Pardubice Trnová – 
Fáblovka-Dubina“, jejímž  investorem a plátcem jednorázové náhrady bude Ředitelství silnic a 
dálnic České republiky, Správa Pardubice, IČO 65993390, se sídlem Hlaváčova 902, Pardubice, za 
podmínky úpravy trasy kabelu tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým 
systémem.     
Ke smlouvě o zřízení věcného břemene bude žadatelem doložen geometrický plán na zaměření 
rozsahu věcného břemene. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení 
věcného břemene  na částech pozemků označených jako p.p.č. 49/29, p.p.č. 49/30, p.p.č. 49/38, 
p.p.č. 69/6, p.p.č. 70/4, p.p.č. 70/5, p.p.č. 314/10, p.p.č. 534/2, p.p.č. 534/4, p.p.č. 535/27, p.p.č. 
562/2, p.p.č. 645/6, p.p.č. 645/19, p.p.č. 647/1, p.p.č. 647/2, p.p.č. 668/13, p.p.č. 668/14, p.p.č. 
668/22, p.p.č. 668/23, p.p.č. 668/27, p.p.č. 668/28, p.p.č. 668/29, p.p.č. 668/32, p.p.č. 668/45, vše 
v k.ú. Trnová, p.p.č. 886/33, p.p.č. 886/35, p.p.č. 886/41, p.p.č. 2985/2, p.p.č. 2986/7, p.p.č. 
5173/62, p.p.č. 5173/66, p.p.č. 3618/5, p.p.č. 3670/11, p.p.č. 5162/25, p.p.č. 5162/27, vše v k. ú. 
Pardubice ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 
1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, spočívající v uložení a provozování souboru veřejného 
osvětlení  v rámci akce „ I/36 Pardubice Trnová – Fáblovka-Dubina“, jejímž  investorem a plátcem 
jednorázové náhrady bude Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Správa Pardubice, IČO 
65993390. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 8. 2022 
 

 

Číslo návrhu: 021 

Přijaté usnesení č. R/6301/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 414/34, p.p.č. 409/244, p.p.č. 409/179, p.p.č. 409/175, p.p.č. 409/177, p.p.č. 
473, p.p.č. 409/176, p.p.č. 456, p.p.č. 409/37, p.p.č. 409/36, p.p.č. 409/38, p.p.č. 469/1, p.p.č. 
469/2, p.p.č. 468/2, p.p.č. 424/65, p.p.č. 424/66, p.p.č. 458/1, p.p.č. 457/11, p.p.č. 457/2, p.p.č. 
424/64, p.p.č. 424/63, p.p.č. 424/62, p.p.č. 424/2, p.p.č. 409/39, p.p.č. 409/192, p.p.č. 409/27, 
p.p.č. 409/20, p.p.č. 409/189, st.p.č. 896, p.p.č. 409/21, p.p.č. 409/22, p.p.č. 409/23, p.p.č. 409/25, 
p.p.č. 409/30, p.p.č. 409/33, p.p.č. 409/34, p.p.č. 409/31, p.p.č. 409/48, p.p.č. 409/47, p.p.č. 
409/46, p.p.č. 409/52, p.p.č. 409/45, p.p.č. 409/51, p.p.č. 409/54, p.p.č. 409/53, p.p.č. 409/44, 
p.p.č. 409/87, p.p.č. 409/32, p.p.č. 409/79, p.p.č. 409/81, p.p.č. 409/76, p.p.č. 409/75, p.p.č. 
409/77, p.p.č. 409/82, p.p.č. 409/84, p.p.č. 409/80, p.p.č. 233/36, p.p.č. 233/4, p.p.č. 391/1, p.p.č. 
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129/15, p.p.č. 136/28, p.p.č. 129/16, p.p.č. 94/16, p.p.č. 95/1, p.p.č. 98/6, p.p.č. 387/1, p.p.č. 
136/23, p.p.č. 351/22, p.p.č. 356/1, vše  v k.ú. Studánka, p.p.č. 897/7, p.p.č. 902/2, p.p.č. 2731/8, 
p.p.č. 2731/9, p.p.č. 3679/5, p.p.č. 2981/9, p.p.č. 833/9, p.p.č. 2981/27, p.p.č. 3679/4, p.p.č. 
2981/29, p.p.č. 849/1, p.p.č. 2981/24, p.p.č. 851/12, p.p.č. 831/3, p.p.č. 832/28, p.p.č. 832/29, 
p.p.č. 616/1, p.p.č. 619/5, p.p.č. 619/1, st.p.č. 6828, p.p.č. 851/11, p.p.č. 854/1, p.p.č. 890/7, p.p.č. 
2730/7, p.p.č. 882/41, p.p.č. 2981/13, vše v k.ú. Pardubice, za jednorázovou náhradu u pozemků 
označených jako p.p.č. 414/34, p.p.č. 409/37, p.p.č. 409/38, p.p.č. 424/66, p.p.č. 458/1, p.p.č. 
457/2, p.p.č. 424/64, p.p.č. 424/2, p.p.č. 409/39, p.p.č. 409/192, p.p.č. 409/20, p.p.č. 409/21, p.p.č. 
409/22, p.p.č. 409/23, p.p.č. 409/25, p.p.č. 409/33, p.p.č. 409/34, p.p.č. 409/31, p.p.č. 409/47, 
p.p.č. 409/46, p.p.č. 409/45, p.p.č. 409/51, p.p.č. 409/54, p.p.č. 409/53, p.p.č. 409/44, p.p.č. 
409/87, p.p.č. 409/79, p.p.č. 409/81, p.p.č. 409/76, p.p.č. 409/75, p.p.č. 409/77, p.p.č. 409/82, 
p.p.č. 409/84, p.p.č. 409/32, p.p.č. 409/80, p.p.č. 391/1, p.p.č. 409/244, p.p.č. 409/179, p.p.č. 
409/175, p.p.č. 409/177, p.p.č. 473, p.p.č. 409/176, p.p.č. 456, p.p.č. 469/1, p.p.č. 409/189, p.p.č. 
129/15, p.p.č. 129/16, vše v k.ú. Studánka, p.p.č. 2981/9, p.p.č. 831/3, p.p.č. 833/9, p.p.č. 854/1, 
vše v k.ú. Pardubice ve výši 200,-Kč/bm+DPH, 
p.p.č. 616/1, p.p.č. 619/1, p.p.č. 882/41, p.p.č. 897/7, p.p.č. 902/2, p.p.č. 3679/5,p.p.č. 2981/27, 
p.p.č. 3679/4, p.p.č. 2981/29, p.p.č. 849/1, p.p.č. 851/12, p.p.č. 832/28, p.p.č. 832/29, p.p.č. 619/5, 
p.p.č. 851/11, p.p.č. 890/7, p.p.č. 2730/7, p.p.č. 2981/13, p.p.č. 2731/8, p.p.č. 2731/9, p.p.č. 
2981/24, vše v k.ú. Pardubice  p.p.č. 409/36, p.p.č. 469/2, p.p.č. 468/2, p.p.č. 424/65, p.p.č. 457/11, 
p.p.č. 424/63, p.p.č. 409/27, p.p.č. 424/62, p.p.č. 409/30, p.p.č. 409/48, p.p.č. 409/52, p.p.č. 
233/36, p.p.č. 233/4, p.p.č. 136/28, p.p.č. 98/6, p.p.č. 387/1, p.p.č. 136/23, p.p.č. 356/1, p.p.č. 
351/22, vše v k.ú. Studánka ve výši 300,-Kč/bm+DPH, 
st.p.č. 896 v k.ú. Studánka, st.p.č. 6828 v k.ú. Pardubice ve výši 1200,- Kč/bm+DPH, 
p.p.č. 94/16 v k.ú.Studánka ve výši 75,- Kč/bm+DPH, 
ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 
Chodov, 148 00 Praha 4, spočívajícího v uložení a provozování optické sítě v rámci stavby 
„INS_FTTH_CZ_50603_Pardubice_Dubina“ za podmínky úpravy trasy kabelu tak, aby nebyla v kolizi 
se vzrostlými stromy a jejich kořenovým systémem.     
Ke smlouvě o zřízení věcného břemene bude žadatelem doložen geometrický plán na zaměření 
rozsahu věcného břemene. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení 
věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 414/34, p.p.č. 409/244, p.p.č. 
409/179, p.p.č. 409/175, p.p.č. 409/177, p.p.č. 473, p.p.č. 409/176, p.p.č. 456, p.p.č. 409/37, p.p.č. 
409/36, p.p.č. 409/38, p.p.č. 469/1, p.p.č. 469/2, p.p.č. 468/2, p.p.č. 424/65, p.p.č. 424/66, p.p.č. 
458/1, p.p.č. 457/11, p.p.č. 457/2, p.p.č. 424/64, p.p.č. 424/63, p.p.č. 424/62, p.p.č. 424/2, p.p.č. 
409/39, p.p.č. 409/192, p.p.č. 409/27, p.p.č. 409/20, p.p.č. 409/189, st.p.č. 896, p.p.č. 409/21, 
p.p.č. 409/22, p.p.č. 409/23, p.p.č. 409/25, p.p.č. 409/30, p.p.č. 409/33, p.p.č. 409/34, p.p.č. 
409/31, p.p.č. 409/48, p.p.č. 409/47, p.p.č. 409/46, p.p.č. 409/52, p.p.č. 409/45, p.p.č. 409/51, 
p.p.č. 409/54, p.p.č. 409/53, p.p.č. 409/44, p.p.č. 409/87, p.p.č. 409/32, p.p.č. 409/79, p.p.č. 
409/81, p.p.č. 409/76, p.p.č. 409/75, p.p.č. 409/77, p.p.č. 409/82, p.p.č. 409/84, p.p.č. 409/80, 
p.p.č. 233/36, p.p.č. 233/4, p.p.č. 391/1, p.p.č. 129/15, p.p.č. 136/28, p.p.č. 129/16, p.p.č. 94/16, 
p.p.č. 95/1, p.p.č. 98/6, p.p.č. 387/1, p.p.č. 136/23, p.p.č. 351/22, p.p.č. 356/1, vše  v k.ú. Studánka, 
p.p.č. 897/7, p.p.č. 902/2, p.p.č. 2731/8, p.p.č. 2731/9, p.p.č. 3679/5, p.p.č. 2981/9, p.p.č. 833/9, 
p.p.č. 2981/27, p.p.č. 3679/4, p.p.č. 2981/29, p.p.č. 849/1, p.p.č. 2981/24, p.p.č. 851/12, p.p.č. 
831/3, p.p.č. 832/28, p.p.č. 832/29, p.p.č. 616/1, p.p.č. 619/5, p.p.č. 619/1, st.p.č. 6828, p.p.č. 
851/11, p.p.č. 854/1, p.p.č. 890/7, p.p.č. 2730/7, p.p.č. 882/41, p.p.č. 2981/13, vše v k.ú. 



  26 

Pardubice, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem 
Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, spočívajícího v uložení a provozování optické sítě v 
rámci stavby „INS_FTTH_CZ_50603_Pardubice_Dubina“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 8. 2022 
 

 

Číslo návrhu: 022 

Přijaté usnesení č. R/6302/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 103/2 a p.p.č. 
2650/2, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, spočívající v právu strpět 
umístění souboru veřejného osvětlení po celou dobu jeho fyzické a právní životnosti, vstupování a 
vjezd na zatížené pozemky za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, 
resp. rekonstrukcí souboru veřejného osvětlení, ve prospěch statutárního města Pardubice jako 
vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě v rámci investiční akce města 
,,Náhrdelník Chrudimky“.  
Služebnost se zřizuje in rem, bezúplatně, na dobu neurčitou a její rozsah je určen geometrickým 
plánem č. 9295-666/2019. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 
103/2 a p.p.č. 2650/2, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, spočívající 
v právu strpět umístění souboru veřejného osvětlení po celou dobu jeho fyzické a právní životnosti, 
vstupování a vjezd na zatížené pozemky za účelem provádění nezbytných prací spojených s 
opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí souboru veřejného osvětlení, ve prospěch statutárního 
města Pardubice jako vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě v rámci 
investiční akce města ,,Náhrdelník Chrudimky“.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 8. 2022 
 

 

Číslo návrhu: 023 

Přijaté usnesení č. R/6303/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
zřízení služebnosti inženýrské sítě umístěné na částech pozemků označených jako p.p.č. 1609/6, 
p.p.č. 1616/11, p.p.č. 1616/12, p.p.č. 1616/13, p.p.č. 1616/14, p.p.č. 2676/4, vše v k.ú. Pardubice, 
ve vlastnictví statutárního města Pardubice, spočívající v právu strpět umístění souboru veřejného 
osvětlení po celou dobu jeho fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezd na zatížené pozemky za 
účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí souboru 
veřejného osvětlení, ve prospěch statutárního města Pardubice jako vlastníka inženýrské sítě a 
každého dalšího vlastníka inženýrské sítě.  
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Služebnost se zřizuje in rem, bezúplatně, na dobu neurčitou a její rozsah je určen geometrickým 
plánem č. 9674-88/2020. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě umístěné na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 1609/6, p.p.č. 1616/11, p.p.č. 1616/12, p.p.č. 1616/13, p.p.č. 1616/14, p.p.č. 2676/4, vše 
v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, spočívající v právu strpět umístění 
souboru veřejného osvětlení po celou dobu jeho fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezd na 
zatížené pozemky za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. 
rekonstrukcí souboru veřejného osvětlení, ve prospěch statutárního města Pardubice jako 
vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 8. 2022 
 

 

Číslo návrhu: 024 

Přijaté usnesení č. R/6304/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
zřízení budoucího věcného břemene a  následně zřízení věcného břemene na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 2762/4, p.p.č. 3942/2, p.p.č. 3943/1, p.p.č. 2762/1, p.p.č. 3942/1, p.p.č. 
744/28, p.p.č. 744/30, p.p.č. 2762/2, p.p.č. 2901/19, p.p.č. 2901/17, p.p.č. 2742/60, p.p.č. 2901/1, 
p.p.č. 2742/36, p.p.č. 2742/80, p.p.č. 2742/86, p.p.č. 775/19, p.p.č. 775/25, p.p.č. 2742/69, p.p.č. 
2742/77, p.p.č. 2742/83, p.p.č. 2742/84, p.p.č. 2742/85, p.p.č. 2742/87, p.p.č. 2742/88, p.p.č. 
2742/96, p.p.č. 2742/89, p.p.č. 2742/91, p.p.č. 2742/92, p.p.č. 2742/94, p.p.č. 2742/95, p.p.č. 
2742/97, p.p.č. 2747/1, p.p.č. 2742/98, p.p.č. 2742/110, p.p.č. 2746/9, p.p.č. 780/45, p.p.č. 781/3, 
p.p.č. 781/4, p.p.č. 780/3, st.p.č. 2744/1, st.p.č. 2744/2, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 40502, za jednorázovou náhradu u pozemků označených jako p.p.č. 2762/4, p.p.č. 
3942/2, p.p.č. 3943/1, p.p.č. 2762/1, p.p.č. 3942/1, p.p.č. 744/28, p.p.č. 744/30, p.p.č. 2762/2, 
p.p.č. 2901/19, p.p.č. 2901/17, p.p.č. 2742/60, p.p.č. 2901/1, p.p.č. 2742/36, p.p.č. 2742/80, p.p.č. 
2742/86, p.p.č. 775/19, p.p.č. 775/25, p.p.č. 2742/69, p.p.č. 2742/77, p.p.č. 2742/83, p.p.č. 
2742/84, p.p.č. 2742/85, p.p.č. 2742/87, p.p.č. 2742/88, p.p.č. 2742/96, p.p.č. 2742/89, p.p.č. 
2742/91, p.p.č. 2742/92, p.p.č. 2742/94, p.p.č. 2742/95, p.p.č. 2742/97, p.p.č. 2747/1, p.p.č. 
2742/98, p.p.č. 2742/110, p.p.č. 2746/9, p.p.č. 780/45, p.p.č. 781/3, p.p.č. 781/4, vše v k.ú. 
Pardubice ve výši  300,- Kč/bm+DPH, p.p.č. 780/3 v k.ú. Pardubice ve výši 200,- Kč/bm+DPH, st.p.č. 
2744/1, st.p.č. 2744/2 v k.ú. Pardubice  ve výši 1.200,- Kč/bm+DPH spočívajícího v uložení a 
provozování kabelového vedení NN 1 kV včetně pojistkových skříní  a zemnícího pásku v trase 
kabelového vedení 1 kV, kabelového vedení VN 35 kV v rámci stavby „Pardubice, Slovany – 
rekonstrukce nn“ za podmínky úpravy trasy kabelu tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a 
jejich kořenovým systémem.     
Ke smlouvě o zřízení věcného břemene bude žadatelem doložen geometrický plán na zaměření 
rozsahu věcného břemene. 
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II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a  následně smlouvu o zřízení 
věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2762/4, p.p.č. 3942/2, p.p.č. 3943/1, 
p.p.č. 2762/1, p.p.č. 3942/1, p.p.č. 744/28, p.p.č. 744/30, p.p.č. 2762/2, p.p.č. 2901/19, p.p.č. 
2901/17, p.p.č. 2742/60, p.p.č. 2901/1, p.p.č. 2742/36, p.p.č. 2742/80, p.p.č. 2742/86, p.p.č. 
775/19, p.p.č. 775/25, p.p.č. 2742/69, p.p.č. 2742/77, p.p.č. 2742/83, p.p.č. 2742/84, p.p.č. 
2742/85, p.p.č. 2742/87, p.p.č. 2742/88, p.p.č. 2742/96, p.p.č. 2742/89, p.p.č. 2742/91, p.p.č. 
2742/92, p.p.č. 2742/94, p.p.č. 2742/95, p.p.č. 2742/97, p.p.č. 2747/1, p.p.č. 2742/98, p.p.č. 
2742/110, p.p.č. 2746/9, p.p.č. 780/45, p.p.č. 781/3, p.p.č. 781/4, p.p.č. 780/3, st.p.č. 2744/1, 
st.p.č. 2744/2, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 
24729035,  spočívajícího v uložení a provozování kabelového vedení NN 1 kV včetně pojistkových 
skříní  a zemnícího pásku v trase kabelového vedení 1 kV, kabelového vedení VN 35 kV v rámci 
stavby „Pardubice, Slovany – rekonstrukce nn“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 8. 2022 
 

 

Číslo návrhu: 025 

Přijaté usnesení č. R/6305/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 1214/1, p.p.č. 1064/1, p.p.č. 1216, p.p.č. 1065/1, p.p.č. 1063, p.p.č. 1061/1, 
p.p.č. 1061/3, p.p.č. 1062/2, p.p.č. 1062/1, p.p.č. 1218/1, p.p.č. 1058/2, p.p.č. 1059/5, p.p.č. 
1058/1, p.p.č. 1059/2, p.p.č. 849/1, p.p.č. 751/17, p.p.č. 1059/3, p.p.č. 751/3, p.p.č. 1059/1, vše v 
k.ú. Svítkov, ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se 
sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002,  za jednorázovou náhradu ve výši 
300,- Kč/bm + DPH, spočívajícího ve výměně stávajícího vodovodního a kanalizačního potrubí v 
rámci akce „Pardubice, ul. K Dubině - kanalizace, vodovod“. 
Ke smlouvě o zřízení věcného břemene bude žadatelem doložen geometrický plán na zaměření 
rozsahu věcného břemene. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného a následně smlouvu o zřízení věcného 
břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 1214/1, p.p.č. 1064/1, p.p.č. 1216, p.p.č. 
1065/1, p.p.č. 1063, p.p.č. 1061/1, p.p.č. 1061/3, p.p.č. 1062/2, p.p.č. 1062/1, p.p.č. 1218/1, p.p.č. 
1058/2, p.p.č. 1059/5, p.p.č. 1058/1, p.p.č. 1059/2, p.p.č. 849/1, p.p.č. 751/17, p.p.č. 1059/3, p.p.č. 
751/3, p.p.č. 1059/1, vše v k.ú. Svítkov, ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, 
a.s., IČO 60108631, spočívajícího ve výměně stávajícího vodovodního a kanalizačního potrubí v 
rámci akce „Pardubice, ul. K Dubině - kanalizace, vodovod“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 8. 2022 
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Číslo návrhu: 026 

Přijaté usnesení č. R/6306/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 3702/1 o výměře cca 18 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 
203, 204, 205, 206, 207 a 208 v ulici Nová 207 v Pardubicích, IČO 28802241, se sídlem Nová 207, 
Polabiny, 530 09 Pardubice, za kupní cenu dle Zásad pro nakládání s pozemky a pro umísťování 
reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice v platném 
znění ve výši 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. 
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. 
 

 

Číslo návrhu: 027 

Přijaté usnesení č. R/6307/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 693/1 o výměře cca 3.500 m2 v k.ú. Staré 
Čívice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti IMPAR SUBLIMACE a.s., 
IČO 06830927, se sídlem Hradčanská 228, Svítkov, 530 06 Pardubice, za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 2437-19/21 ze dne 8. 6. 2021 ve výši 1.190,- 
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. 
 

 

Číslo návrhu: 028 

Přijaté usnesení č. R/6308/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 510/17 o výměře 63 m2 v k.ú. Pardubičky z 
vlastnictví společnosti T – CZ, a.s., IČO 25269879, se sídlem Na strži 241/28, Krč, 140 00 Praha 4, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem č. 268-4/2021 ze dne 27. 5. 2021 ve výši 340,-Kč/m2 + DPH v případě, že 
pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
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Číslo návrhu: 030 

Přijaté usnesení č. R/6309/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
návrh odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 494/2 o výměře 218 m2 (dle 
geometrického plánu č. 1602-4/2021 p.p.č. 494/2 a p.p.č. 494/41) v k.ú. Pardubičky z vlastnictví 
společnosti KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s., IČO 25060996, se sídlem Vodičkova 682/20, Nové 
Město, 110 00 Praha 1, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou stanovenou  znaleckým posudkem č. 2434-16/21 ze dne 17. 5. 2021 ve výši 340,-Kč/m2 + 
DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
 

 

Číslo návrhu: 031 

Přijaté usnesení č. R/6310/2021               (pro 9, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
nájem pozemku označeného jako p.p.č. 1127/17 o výměře 158 m2, částí pozemků označených jako 
p.p.č. 1127/13 o výměře 16 m2, p.p.č. 1127/6 o výměře 139 m2 (trvalý zábor pozemků), p.p.č. 
1127/6 o výměře 34 m2 (dočasný zábor pozemku), vše v k.ú. Svítkov, ve vlastnictví České republiky 
s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, se 
sídlem  Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, pro statutární město Pardubice na dobu 
neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za nájemné  ve výši  15,- Kč/m2/rok u pozemků pro trvalý 
zábor  a ve výši 10,- Kč/m2/rok u pozemku pro dočasný zábor + DPH v případě, že pozemky budou 
spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem realizace investiční akce „Cyklistická stezka 
Svítkov“. 
II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
návrh bezúplatného převodu pozemku označeného jako p.p.č. 1127/17 o výměře 158 m2, částí 
pozemků označených jako p.p.č. 1127/13 o výměře 16 m2, p.p.č. 1127/6 o výměře 139 m2 (trvalý 
zábor pozemků), vše v k.ú. Svítkov, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 
130 00 Praha 3, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Výměra výše uvedených  částí  pozemků bude upřesněna geometrickým plánem. 
III. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem pozemku označeného jako p.p.č. 1127/17 o výměře 158 m2, 
částí pozemků označených jako p.p.č. 1127/13 o výměře 16 m2, p.p.č. 1127/6 o výměře 139 m2 
(trvalý zábor pozemků), p.p.č. 1127/6 o výměře 34 m2 (dočasný zábor pozemku), vše v k.ú. Svítkov, 
ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový 
úřad, IČO 01312774, se sídlem  Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, pro statutární město 
Pardubice za účelem realizace investiční akce „Cyklistická stezka Svítkov“.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 8. 2022 
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Číslo návrhu: 032 

Přijaté usnesení č. R/6311/2021               (pro 9, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
návrh bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu ve výši id. 20/180 vzhledem k celku na 
pozemku označeném jako p.p.č. 1684/18 o celkové výměře 67 m2 a spoluvlastnického podílu ve 
výši id. 20/180 vzhledem k celku na pozemku označeném jako p.p.č. 2783/64 o celkové výměře 250 
m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
 

 

Číslo návrhu: 033 

Přijaté usnesení č. R/6312/2021               (pro 9, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
návrh bezúplatného převodu částí pozemků označených jako p.p.č. 160/5 o výměře 101 m2 (dle GP 
č. 727-9/2020 p.p.č. 160/18 o výměře 66 m2, p.p.č. 160/19 o výměře 35 m2), p.p.č. 345/1 o výměře 
23 m2 (dle GP č. 727-9/2020 p.p.č. 345/17), p.p.č. 370/1 o výměře 157 m2 (dle GP č. 727-9/2020, 
p.p.č. 370/4) vše v k.ú. Černá za Bory, z vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, se sídlem 
Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, s právem hospodaření se 
svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem 
Doubravice 98, 533 53 Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
 

 

Číslo návrhu: 034 

Přijaté usnesení č. R/6313/2021               (pro 9, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Ruší 
usnesení č. 'R/2102/2019'. 
 

 

Číslo návrhu: 035 

Přijaté usnesení č. R/6314/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
umístění 12 ks reklamních polepů o rozměru každého polepu 2100 mm x 1200 mm na jednotlivé 
pole obvodového pláště stavby cyklověže umístěné na pozemku označeném jako st.p.č. 11380 v 
k.ú. Pardubice společnosti České dráhy, a.s., IČO 70994226, se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 
1222, PSČ 11015, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za cenu 110,- Kč/m2/měsíc + 
DPH. Po uzavření smlouvy bude kopie této smlouvy předána ORS MmP. 
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II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o umístění 12 ks reklamních polepů o rozměru každého polepu 2100 mm x 1200 
mm na jednotlivé pole obvodového pláště stavby cyklověže umístěné na pozemku označeném jako 
st.p.č. 11380 v k.ú. Pardubice se společností České dráhy, a.s., IČO 70994226. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 8. 2022 
 

 

Návrh usnesení č. 029 nebyl přijat               (pro 5, proti 0, zdrž. 4) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

návrh budoucího bezúplatného převodu a následně návrh bezúplatného převodu části pozemku 

označeného jako p.p.č. 2425/2 o výměře cca 279 m2 v k.ú. Pardubice včetně staveb chodníků a 

souboru veřejného osvětlení  z vlastnictví společnosti Lidl Česká republika v.o.s., IČO 26178541, se 

sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800, do vlastnictví statutárního města Pardubice po realizaci 

výstavby  prodejny Lidl S.K. Neumanna při splnění podmínek daných technickým předpisem " Zásady 

výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic a  "Zásady výstavby technické infrastruktury 

určené pro následný převod do majetku města". Výměra výše uvedené části pozemku bude 

upřesněna geometrickým plánem. 

 

 

Návrh usnesení č. 036 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

umístění 1 venkovního informačního pylonu (SO 141) týkajícího se stavby „Galerie Pardubice" na 

části pozemku označeném jako p.p.č. 1749/6 v k.ú. Pardubice (mimo rozsah stavby Multimodální uzel 

veřejné dopravy) společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se sídlem tř. Svobody 956/31, 

779 00 Olomouc, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou, za cenu 110,- Kč/m2/měsíc + DPH 

za těchto podmínek: 

- pravidelná údržba předmětného pozemku kolem reklamního zařízení žadatelem bez nároku na 

finanční vyrovnání, 

- doložení kladného stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje – odboru dopravy a silničního 

hospodářství k umístění reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu komunikace I. třídy před 

uzavřením smlouvy o umístění reklamního zařízení. 

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít smlouvu o umístění 1 venkovního informačního pylonu (SO 141) týkajícího se stavby „Galerie 

Pardubice" na části pozemku označeném jako p.p.č. 1749/6 v k.ú. Pardubice (mimo rozsah stavby 

Multimodální uzel veřejné dopravy) se společností REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 8. 2022 
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Návrh usnesení č. 037 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 1) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

nájem pozemku označeného jako p.p.č. 2515/22 o výměře 13 m2 v k.ú. Pardubice XXXXXXXXXXXXX 

na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné 10.000,- Kč/rok + DPH, za účelem 

užívání pozemku jako parkovacího stání osobního auta. 

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem pozemku označeného jako p.p.č. 2515/22 o výměře 13 m2 v k.ú. 

Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 8. 2022 

 

 

Návrh usnesení č. 038 nebyl přijat               (pro 1, proti 7, zdrž. 1) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 2353/35 o výměře 8 m2 v k.ú. Pardubice, 

XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za účelem užívání pozemku jako 

parkovací místo pro osobní auto pro držitele průkazu ZTP č. 000674142, jehož je držitelem. 

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 2353/35 o výměře 8 m2 v k.ú. 

Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 31. 8. 2022 

 

 

Návrh usnesení č. 039 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na částech pozemků 

označených jako p.p.č. 1737/8, p.p.č. 1737/15, p.p.č. 1740/6, p.p.č. 2605/56, p.p.č. 1736, vše v k.ú. 

Pardubice, ve prospěch společnosti Pardubická Rozvojová, a.s., IČO 05815614, se sídlem Masarykovo 

náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za jednorázovou náhradu ve výši 13.800,-Kč + 

DPH, spočívajícího v právu strpět umístění 138 ks lanových kotev s injektovaným kořenem objektu SO 

131 – zajištění stavební jámy v rámci stavby „Nová budova ČSOB pojišťovny – PHQ, Pardubice“ po 

celou dobu jejich fyzické a právní životnosti. 

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení věcného 

břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 1737/8, p.p.č. 1737/15, p.p.č. 1740/6, p.p.č. 
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2605/56, p.p.č. 1736, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti Pardubická Rozvojová, a.s., IČO 

05815614, spočívajícího v právu strpět umístění 138 ks lanových kotev s injektovaným kořenem 

objektu SO 131 – zajištění stavební jámy v rámci stavby „Nová budova ČSOB pojišťovny – PHQ, 

Pardubice“. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 31. 8. 2022 

 

 

Návrh usnesení č. 040 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

zřízení budoucí služebnosti inženýrské sítě a následně zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech 

pozemků označených jako p.p.č. 131/53, p.p.č. 131/28, p.p.č. 131/52, vše v k.ú. Trnová, ve prospěch 

společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – Čakovice, Kostelecká 

879/59, PSČ 19600, jako budoucího vlastníka a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě za 

jednorázovou náhradu dle návrhu žadatele ve výši 500,-Kč + DPH spočívající v uložení a provozování 

vodovodu a kanalizace za podmínky úpravy trasy inženýrské sítě tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými 

stromy a jejich kořenovým systémem. Ke smlouvě o zřízení služebnosti bude žadatelem doložen 

geometrický plán na zaměření rozsahu služebnosti. 

Zřízení věcného břemene je poskytováno v režimu podpory "de minimis" ve smyslu nařízení Komise 

(EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013. 

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a následně smlouvu o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 131/53, p.p.č. 131/28, p.p.č. 

131/52, vše v k.ú. Trnová, ve prospěch společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, jako 

budoucího vlastníka a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě za jednorázovou náhradu dle návrhu 

žadatele ve výši 500,-Kč + DPH spočívající v uložení a provozování vodovodu a kanalizace. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 31. 8. 2022 

 

 

Návrh usnesení č. 041 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na částech pozemků 

označených jako p.p.č. 1214/1, p.p.č. 1064/1, p.p.č. 1216, p.p.č. 1065/1, p.p.č. 1063, p.p.č. 1061/1, 

p.p.č. 1061/3, p.p.č. 1062/2, p.p.č. 1062/1, p.p.č. 1218/1, p.p.č. 1058/2, p.p.č. 1059/5, p.p.č. 1058/1, 

p.p.č. 1059/2, p.p.č. 849/1, p.p.č. 751/17, p.p.č. 1059/3, p.p.č. 751/3, p.p.č. 1059/1, vše v k.ú. Svítkov, 

ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – 

Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002,  za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč/pozemek+ 

DPH, spočívajícího ve výměně stávajícího vodovodního a kanalizačního potrubí v rámci akce 

„Pardubice, ul. K Dubině - kanalizace, vodovod“. 
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Ke smlouvě o zřízení věcného břemene bude žadatelem doložen geometrický plán na zaměření 

rozsahu věcného břemene. 

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení věcného 

břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 1214/1, p.p.č. 1064/1, p.p.č. 1216, p.p.č. 

1065/1, p.p.č. 1063, p.p.č. 1061/1, p.p.č. 1061/3, p.p.č. 1062/2, p.p.č. 1062/1, p.p.č. 1218/1, p.p.č. 

1058/2, p.p.č. 1059/5, p.p.č. 1058/1, p.p.č. 1059/2, p.p.č. 849/1, p.p.č. 751/17, p.p.č. 1059/3, p.p.č. 

751/3, p.p.č. 1059/1, vše v k.ú. Svítkov, ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, 

a.s., IČO 60108631, se spočívajícího ve výměně stávajícího vodovodního a kanalizačního potrubí v 

rámci akce „Pardubice, ul. K Dubině - kanalizace, vodovod“. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 31. 8. 2022 

 

 

Návrh usnesení č. 042 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 517 o výměře 20 m2, části pozemku označeného jako 

p.p.č. 150/5 o výměře cca 24 m2, 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. Žadatel uhradí náklady na 

zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město 

Pardubice. 

 

 

Návrh usnesení č. 043 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 621 o výměře 5.522 m2 v k.ú. Staročernsko z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 

znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 

statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 

podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 

objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.  

V kupní smlouvě bude ustanovení o přechodu práv a povinností z nájemní smlouvy ze dne 6.9.2004 

ve znění dodatku ze dne 29.6.2016 uzavřené s XXXXXXXXXXXXX na nového vlastníka předmětného 

pozemku. 
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Návrh usnesení č. 044 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 586/5 o výměře 472 m2 v k.ú. Trnová z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti RECUTECH s.r.o., IČO 28859880, se sídlem 

Poděbradská 289, Trnová, 530 09 Pardubice, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na 

stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem 

Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 

Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 

posudku statutární město Pardubice. 

Kupní smlouva bude uzavřena po souhlasném vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

 

 

Návrh usnesení č. 045 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 341/13 o výměře cca 12 m2 v k.ú. Černá za Bory 

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.       

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. 

 

 

Návrh usnesení č. 046 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 115/3 o výměře 354 m2 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 za pozemek a stanovení ceny stromu 

nacházejícím se na předmětném pozemku, 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. 
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Návrh usnesení č. 047 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

návrh prodeje částí pozemků označených jako p.p.č. 195/10 o výměře cca 28 m2, p.p.č. 195/17 o 

výměře cca 38 m2, p.p.č. 341/13 o výměře cca 4 m2, vše v k.ú. Černá za Bory 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 

pozemku. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 

znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

 

 

Návrh usnesení č. 048 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 450/1 o výměře 37.375 m2, v k.ú. Mnětice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti K2 invest s.r.o., IČO 26008921, se 

sídlem Chrudim, Chrudim IV, Palackého třída 314, PSČ 537 01, za kupní cenu určenou znaleckým 

posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 

městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 

DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 

znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětného pozemku ze smlouvy o pachtu zemědělských 

pozemků uzavřenou se společností EUROBIT REAL a.s., IČO 27443752. 

 

 

Návrh usnesení č. 049 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

návrh odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 180/1 o výměře 148 m2, p.p.č. 179/42 o výměře 

244 m2, vše v k.ú. Pardubičky z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města 

Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou  znaleckým posudkem. 

 

 

Návrh usnesení č. 050 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

návrh směny pozemku označeného jako p.p.č. 2906/4 o výměře 93 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX za část pozemku označeného jako p.p.č. 1489/1 o výměře cca 350 m2 k.ú. Pardubice 
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ve vlastnictví statutárního města Pardubice, s finančním doplatkem dle znaleckého posudku č. 

45/2019 o ceně v čase a místě obvyklé ve výši 1.000,-Kč/m2 ve prospěch statutárního města 

Pardubice. Výměra výše uvedené  části  pozemku bude upřesněna geometrickým plánem.   

 

2 
Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu - MpP 

Zpravodaj: Rostislav Hübl, ředitel Městské policie Pardubice 

- bez doplňujících informací 

 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6315/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14, odst. 4 směrnice č. 8/2021, kterou se vydává Zadávací řád veřejných zakázek, o 
přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu kategorie II dodavateli, společnosti TTC MARCONI 
s.r.o., IČ 48591254, Třebohostická 987/5, 100 00 Praha 10, týkající se rozšíření stávajícího 
dodaného zařízení KONOST-DOT o integraci do digitální radiové sítě městské policie s nabídkovou 
cenou 607 600,00 Kč bez DPH, tedy 735 196,00 Kč s DPH. (Vliv na rozpočet ANO, kryto položkou 
rozpočtu – integrace dopravní systém – radiová síť města – vlastní zdroje 8 200 tisíc Kč). 
 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/6316/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14, odst. 4 směrnice č. 8/2021, kterou se vydává Zadávací řád veřejných zakázek, o 
přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu kategorie II dodavateli, společnosti Retia a.s., IČ 
25251929, Pražská 341, 530 02 Pardubice, týkající se modernizace a rozšíření stávajícího dodaného 
zařízení REDAT o integraci do digitální radiové sítě městské policie s nabídkovou cenou 359 392,40 
Kč bez DPH, tedy 434 864,80 Kč s DPH. (Vliv na rozpočet ANO, kryto položkou rozpočtu – integrace 
dopravní systém – radiová síť města – vlastní zdroje 8 200 tisíc Kč). 
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3 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - MpP 

Zpravodaj: Rostislav Hübl, ředitel Městské policie Pardubice 

- bez doplňujících informací 

 

 
Rozprava: 
V rámci tohoto byly diskutovány otázky přímo nesouvisející s projednávaným bodem, ale obecně 

s činností Městské policie Pardubice. 

 

V. Ulrych  

- otevřel problematiku dodržování veřejného pořádku na Pernštýnském náměstí. Poděkoval za 

uplynulý víkend, kdy se situace zlepšila, k čemuž přispěla i přítomnost stálé hlídky. Dotázal se, 

co by se z pohledu ředitele městské policie dalo udělat proto, aby byl veřejný pořádek více 

dodržován. 

- vznesl dotaz, zda by se městská policie mohla zaměřit na hlučný průjezd motorových vozidel 

v nočních hodinách centrem města (tuningová vozidla, motorkáři apod.) např. měřením 

rychlosti. 

- dále upozornil na problém s podáváním alkoholu mladistvým v určitých podnicích ve městě.  

Reagoval R. Hübl: 
- k problematice dodržování veřejného pořádku uvedl, že došlo k výraznému posílení služeb 

Policie ČR, nicméně úplný klid zajistit nelze. Problematika souvisí s uvolněním opatření i 
s otevírací dobou předzahrádek, nejedná se o problém pouze Pernštýnského náměstí, ale 
celého města. 
Primátor M. Charvát doplnil, že bude jednáno s provozovateli podniků, do řešení budou 
zapojeni i starostové městských obvodů.  

- k problematice podávání alkoholu mladistvým uvedl, že tento problém řeší strážníci MP v 
letních měsících téměř denně. Poukázal na těžké prokazování, v prokázaných případech se 
vždy řeší i odpovědnost obsluhy. Potvrdil dobrou spolupráci s odd. OSPOD. 

- dále blíže objasnil problematiku hlídání nočního průjezdu vozidel. 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6317/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu „Zakoupení 2 ks osobních automobilů Škoda Karoq –Ambition, 1,5 
TSI, 110 kW, automatická převodovka od firmy AUTO DRYML a. s., Generála Svobody 658, 533 51 
Pardubice Rosice IČ 27528464, za kupní cenu 1 177 622,62 Kč včetně DPH. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
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uzavřít kupní smlouvu na dodání 2 ks osobních automobilů Škoda Karoq –Ambition, 1,5 TSI, 110 
kW, automatická převodovka od firmy AUTO DRYML a. s., Generála Svobody 658, 533 51 Pardubice 
Rosice IČ 27528464, za kupní cenu 1 177 622,62 Kč včetně DPH. 
 

4 
Vyvěšení státní vlajky Ukrajiny na budovu radnice 

Zpravodaj: Jan Hrabal, zastupitel města 

- požádal o podporu předloženého návrhu. 

 

 
Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6318/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
vyvěšení státní vlajky Ukrajiny dne 24. srpna 2021 při příležitosti oslav 30 let od vyhlášení 
mezinárodně uznané nezávislosti Ukrajiny na budově radnice a ukládá Magistrátu města Pardubic 
tuto vlajku vyvěsit. 
 

5 
Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí služeb (Mobilní zeleň) 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 

 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6319/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o poskytování služeb (Mobilní zeleň), v platném znění, mezi 
statutárním městem Pardubice, IČO: 274046, se sídlem Pernštýnské náměstí čp. 1, Pardubice-Staré 
Město, 530 21 Pardubice, a akciovou společností Služby města Pardubic a.s., IČO: 25262572, se 
sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, na základě něhož se upravuje rozmístění 
květináčů dle reálného plnění a prodlužuje doba trvání smluvního vztahu o jeden rok, tj. do 
31.12.2023. Dodatek č. 2 je přílohou tohoto usnesení. 
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II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytování služeb (Mobilní zeleň)), v platném znění, mezi 
statutárním městem Pardubice, IČO: 274046, se sídlem Pernštýnské náměstí čp. 1, Pardubice-Staré 
Město, 530 21 Pardubice, a akciovou společností Služby města Pardubic a.s., IČO: 25262572, se 
sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, dle bodu I. tohoto usnesení, a to ve znění, 
které je přílohou tohoto usnesení. 
Z: Bc. Jan Nadrchal, náměstek primátora 

T: 30.9.2021 

6 
Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 

 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6320/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení na území města, s provozovatelem 
kolektivního systému společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ: 140 
00, IČ: 272 57 843, která je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení na území města, s provozovatelem 
kolektivního systému společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ: 140 
00, IČ: 272 57 843, která je přílohou tohoto usnesení. 
T.: 30. 9. 2021 

Z.: Ing. Martin Charvát, primátor města  
      Ing. Míča, ved. OŽP 
 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/6321/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
převedení povinností zpětného odběru vyplývající pro město ze Smlouvy o využití obecního 
systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené se 
společností ELEKTROWIN a.s. na akciovou společnost Služby města Pardubic a.s., IČO: 25262572, se 
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sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice. „Oznámení o převedení povinností zpětného 
odběru ze strany obce na třetí osobu“ je přílohou tohoto usnesení. 

7 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 

 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6322/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-056 „U Divadla 828 - V. NP sanace kanceláří - realizace“ dodavateli 
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Pardubice, Ostřešany 320, PSČ 530 02, IČO: 25968203, s 
nabídkovou cenou 3.698.387,97 Kč bez DPH. 
 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/6323/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-055 „Rekonstrukce zastávek MHD Štrossova - směr centrum a 
Štrossova - směr z centra“ dodavateli BAUSET CZ, a.s., IČO: 63217139, s nabídkovou cenou 
3.455.265,06,- Kč bez DPH. 
 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/6324/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 
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podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-041 „Rámcová smlouva – truhlářské práce“ dodavateli Petr Bulíček, 
IČO: 45511934, s nabídkovou cenou uvedenou v souhrnu cenové nabídky, který je přílohou tohoto 
usnesení. Maximální limit čerpání do 4 mil. Kč bez DPH za dobu trvání rámcové smlouvy, tj. 2 roky. 
 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. R/6325/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-043 „BD Brožíkova 430-432 - výměna rozvodů ÚT - PD“ dodavateli HMP 
top s.r.o., IČO: 27502180, s nabídkovou cenou 378.000,- Kč bez DPH. 
 

 

Číslo návrhu: 005 

Přijaté usnesení č. R/6326/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a na základě čl. 14 odst. 5 - přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných 
zakázek o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-059 „BD Na Záboří 223 - 
sanace obvodového pláště a výměna oken - aktualizace PD“ dodavateli PRODIN a.s., K Vápence 
2745, 530 02 Pardubice, IČO: 25292161 s nabídkovou cenou 242.000,- Kč bez DPH. 
 

 

Číslo návrhu: 006 

Přijaté usnesení č. R/6327/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
uzavření Dohody o ukončení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2019-57 ze dne 4.11.2019 ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 30.4.2020 uzavřené mezi zhotovitelem VECTURA Pardubice, s.r.o., IČO: 030 20 
223 a objednatelem statutárním městem Pardubice, IČO: 00274046, na zpracování projektové 
dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „CS propojení CS u letiště na CS Starý Máteřov - 
PD“. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
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uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy č. OMI-VZMR-2019-57 ze dne 4.11.2019 ve znění dodatku č. 1 
ze dne 30.4.2020 uzavřené mezi zhotovitelem VECTURA Pardubice, s.r.o., IČO: 030 20 223 a 
objednatelem statutárním městem Pardubice, IČO: 00274046, na zpracování projektové 
dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „CS propojení CS u letiště na CS Starý Máteřov – 
PD“. 
Z: Škoda Petr, vedoucí OMI 
T: 30.9.2021 
 

 

Číslo návrhu: 007 

Přijaté usnesení č. R/6328/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 13 odst. 
7 písm. b) směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci nadlimitní veřejné 
zakázky č. OVZ-VZZR-2020-014 "Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic“ zadané v 
otevřeném řízení o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27.11.2020 a to na základě 
změnových listů č. 5 - 6 pro stavební objekt Gampa a změnových listů č. 3 - 5 pro stavební objekt 
Centrální polytechnické dílny, upravujících změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s 
dodavatelem „Společnost pro výstavbu Centrálních polytechnických dílen a Galerie města 
Pardubic“ (vedoucí společník Metrostav a.s., Praha, IČO: 00014915 a společník Chládek a Tintěra, 
Pardubice a.s., Pardubice, IČO: 25253361), s cenou víceprací ve výši 2.939.057,17 Kč bez DPH a 
cenou méněprací ve výši – 3.477.790,82 Kč bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27.11.2020 s dodavatelem „Společnost pro výstavbu 
Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic“ (vedoucí společník Metrostav a.s., 
Praha, IČO: 00014915 a společník Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, IČO: 25253361), v 
rámci realizace akce "Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic“, na základě 
změnových listů č. 5 - 6 pro stavební objekt Gampa a změnových listů č. 3 - 5 pro stavební objekt 
Centrální polytechnické dílny, upravujících změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s cenou 
dodatečných prací (vícepráce a méněpráce) v celkové výši -538.733,65 Kč bez DPH. 
Z: Škoda Petr, vedoucí OMI  
T: 30.9.2021 

8 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 
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Rozprava: 
V. Ulrych vznesl dotaz k návrhu č. 003 a to, po jaké době je opravována fasáda na MŠ Gebauerova. 

→ informaci od odboru majetku a investic zajistí M. Charvát. 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6329/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-058 „MŠ 
Grusova - oprava potravinového výtahu“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• Petr Voříšek, IČO: 67477593 

• Bedřich Musil, IČO: 12574775 

• Miroslav Karásek, IČO: 64819493 

• TRIPLEX servis s.r.o., IČO: 28854250 

• VÝTAHY - POLÁK s.r.o., IČO: 27468941 
II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-058 „MŠ Grusova - oprava potravinového výtahu“ hodnotící komisi v 
tomto složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 

•   Ing. Petr Škoda, MBA – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Vratislava Šišková - OITS/OMI. 
 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/6330/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-047 
„Lentilka - rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a přípravny jídel - PD“ níže uvedené 
dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• MIVA agency s.r.o., IČO: 28823028                    
• TRENTO s.r.o., IČO: 63219409 

• CODE spol. s r.o., IČO: 49286960 

• astalon s.r.o., IČO: 27542009 

• PRODIN a.s., IČO: 25292161 
II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
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podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-047 „Lentilka - rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a 
přípravny jídel - PD“ hodnotící komisi v tomto složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 

•   Ing. Petr Škoda, MBA – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Libor Gruber - OITS/OMI. 
 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/6331/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-048 „MŠ 
Gebauerova - rekonstrukce fasády a plochých střech - PD“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k 
podání nabídky:  
• TRENTO s.r.o., IČO: 63219409 

• ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., IČO: 47450347 

• CODE spol. s r.o., IČO: 49286960 

• HMP top s.r.o., IČO: 27502180 

• astalon s.r.o., IČO: 27542009 
II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-048 „MŠ Gebauerova - rekonstrukce fasády a plochých střech - PD“ 
hodnotící komisi v tomto složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 

•   Ing. Petr Škoda, MBA – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Libor Gruber - OITS/OMI. 
 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. R/6332/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-049 „MŠ 
E. Košťála - zřízení třídy - PD“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• TRENTO s.r.o., IČO: 63219409 

• CODE spol. s r.o., IČO: 49286960 
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• ILBprostav s.r.o., IČO: 28810180 

• PRODIN a.s., IČO: 25292161 

• Sinc s.r.o., IČO: 28814878 
II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-049 „MŠ E. Košťála - zřízení třídy - PD“ hodnotící komisi v tomto 
složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 

•   Ing. Petr Škoda, MBA – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Libor Gruber - OITS/OMI. 
 

 

Číslo návrhu: 005 

Přijaté usnesení č. R/6333/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-060 „ZŠ 
Svítání Komenského - oprava zpevněných ploch“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 
nabídky:  
• TIMRA s.r.o., IČO: 04806859 

• BAUSET CZ, a.s., IČO: 63217139 

• MIROS Pardubice a.s., IČO: 27523934  
• STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., IČO: 25968203 

• MARHOLD a.s., IČO: 15050050 
II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-060 „ZŠ Svítání Komenského - oprava zpevněných ploch“ hodnotící 
komisi v tomto složení: 
• Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora  
• Ing. Petr Škoda, MBA – vedoucí OMI  
• Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI  
• Bc. Barbora Vašutová - OITS/OMI. 

9 
Smlouva o výpůjčce - Památník Zámeček Pardubice, příspěvková organizace 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6334/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací města Památník Zámeček Pardubice, 
příspěvková organizace, IČ 09812806, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, Pardubice – Staré Město, 
530 02 Pardubice, předmět výpůjčky: 
- část pozemku označeného jako p.p.č. 169/2, v k.ú. Pardubičky, obci Pardubice, dle zákresu a 
půdorysu, jež jsou přílohou usnesení, doba výpůjčky určitá - 7 let. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
odboru majetku a investic uzavřít smlouvu o výpůjčce podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 15.9.2021 
 

10 
Nebytové prostory - souhlas pronajímatele s převodem práv a povinností z nájemní 

smlouvy (NP v čp. 129, ul. Chemiků) 

 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- uvedl, že záměr udělení souhlasu bude zveřejněn. V případě, že se nepřihlásí žádný uchazeč, 

bude město postupovat dle navrženého usnesení. 

 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6335/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
záměr udělení souhlasu pronajímatele s převodem práv a povinností z nájemní smlouvy 
uzavřené  dne 3.7.1996 týkající se prostoru sloužícího podnikání, označeného jako nebytový 
prostor č. 218,  nacházejícího se v přízemí budovy čp. 129 ul. Chemiků,  která je postavená na 
pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 5217, k.ú.  a  obec  Pardubice, 
část   obce  Polabiny, z pana XXXXXXXXXXXXX, na společnost REHAMEDICA Žacléř, a.s., IČ 082 08 
778, se sídlem J. E. Purkyně 229, 542 01 Žacléř a udělení tohoto souhlasu, neobdrží-li město k 
záměru po dobu jeho zveřejnění vyjádření jiného zájemce ani jeho nabídku. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
odboru majetku a investic zveřejnit záměr a po uplynutí doby zveřejnění udělit souhlas podle bodu 
I. neobdrží-li město k záměru po dobu jeho zveřejnění vyjádření jiného zájemce ani jeho nabídku. 
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Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 3.9.2021 

11 
Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 

 

 

Bez rozpravy 

 

S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Tomáše Pelikána podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6336/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (34,47 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 31. 8. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za 
nájemné ve výši 2. 341,-- Kč /1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 10. 2021 
 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/6337/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 2+1 (59 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
31. 8. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné ve výši 4. 129,-- Kč 
/1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
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Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 10. 2021 
 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/6338/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (32,36 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 31. 8. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za 
nájemné ve výši 2. 128,-- Kč /1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 10. 2021 
 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. R/6339/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 2+1 (59,35 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a paní 
XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 31. 8. 2022, s automatickým 
obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné ve výši 4. 155,-- Kč /1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 10. 2021 
 

 

Číslo návrhu: 005 

Přijaté usnesení č. R/6340/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
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nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (59,57 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, právnické osobě – Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČ: 
63217066, se sídlem Teplého 2141, Pardubice, PSČ 532 20, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 
5. 756,-- Kč /1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 10. 2021 
 

 

Číslo návrhu: 006 

Přijaté usnesení č. R/6341/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 3+1 (56,60 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, právnické osobě – Sociální služby města Pardubic, IČ: 75090970, se 
sídlem Kpt. Jaroše 726, Pardubice, PSČ 530 02, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 5. 608,-- Kč 
/1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 10. 2021 
 

 

Číslo návrhu: 007 

Přijaté usnesení č. R/6342/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
1. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 8. 2021 s nájemcem panem XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, 
ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice 

2. ukončení nájmu bytu dohodou k 30. 9. 2021 s nájemcem panem XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+kk, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice 

3. ukončení nájmu bytu dohodou k 30. 9. 2021 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+1, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
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Odboru majetku a investic uzavřít dohody o ukončení nájmu bytů dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 10. 2021 

12 
Startovací bydlení pro mladé 2021 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6343/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
vyčlenění 25 bytů pro účely Startovacího bydlení pro mladé na rok 2021 uvedených v tabulce, která 
je přílohou této zprávy. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
odboru majetku a investic zahájit přípravné práce vedoucí k přidělení startovacích bytů vybraným 
zájemcům. Harmonogram prací Startovacího bydlení 2021 je uveden v důvodové zprávě této 
zprávy.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 10. 2021 
 

13 
Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení RmP 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6344/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení Rady města Pardubic uvedené v příloze 
usnesení. 
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14 
Rozhodnutí centrálního zadavatele o výběru dodavatele v rámci zavedeného DNS 

na centrální dodávky produktů Oracle - OIT 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 

 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6345/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
uzavření smlouvy na dodávky produktů Oracle s dodavatelem Solutia, s.r.o., Vršovická 1461/64, 
101 00, Praha 10, IČO 27127982, s nabídkovou cenou 122.741,54 Kč bez DPH (148.517,26 Kč včetně 
DPH), v souladu s rozhodnutím centrálního zadavatele - Ministerstva vnitra ČR o výběru dodavatele 
ve smyslu § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rámci zavedeného 
dynamického nákupního systému (DNS) na centrální dodávky produktů Oracle. Smlouva tvoří 
přílohu tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu na dodávky produktů Oracle s dodavatelem Solutia, s.r.o., Vršovická 1461/64, 101 
00, Praha 10, IČO 27127982, s nabídkovou cenou 122.741,54 Kč bez DPH (148.517,26 Kč včetně 
DPH). 
Z: vedoucí odboru informačních technologií 
T: 30.9.2021 

15 
Bytové družstvo Poseidon 

(tento bod byl projednán za bodem č. 17) 

U projednání bodu byl přítomen Aleš Uchytil, vedoucí právního odd. KT 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- upřesnil, že předložená zpráva reaguje na písemné dotazy členů bytového družstva Poseidon, 

řádná zpráva k rozhodnutí zastupitelstvu města v této věci bude předložena na říjnové 

zasedání ZmP. 

 

Aleš Uchytil -  provedl členy rady jednotlivými návrhy usnesení a seznámil s historií problematiky BD 

Poseidon. Uvedl, že při prověřování souvislostí se ukázalo, že před dvaceti lety nebyl zveřejněn záměr 

uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních, což je činí neplatné. To potvrzuje i právní stanovisko 

advokátní kanceláře KVB.  Z tohoto stanoviska dále vyplývá, že lze uzavřít smlouvy nové za původních 

podmínek. 
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Rozprava: 
Proběhla široká diskuse členů rady k této problematice, zejména o tom, zda je dnes nutné hlasovat  

o všech předložených návrzích.  

 

Na základě připomínek vznesených v průběhu rozpravy předkladatel zprávy J. Mazuch stáhl návrh 

usnesení č. 001 a následně i návrh č. 003.  

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/6346/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Bere na vědomí 
informaci Odboru majetku a investic ze dne 21. 7. 2021 ve věci otázky zveřejnění záměru uzavření 
smluv o smlouvách budoucích mezi městem Pardubice a BD POSEIDON, která tvoří přílohu tohoto 
usnesení. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
právnímu oddělení Kanceláře tajemníka, aby informovalo Bytové družstvo POSEIDON, IČ: 
25930079, se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, o informaci 
Odboru majetku a investic k otázce zveřejnění záměru. 
Z.: Mgr. Aleš Uchytil, vedoucí právního oddělení Kanceláře tajemníka 

T.: 31. 8. 2021 
 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. R/6347/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Konstatuje 
že schválení uzavření smluv o smlouvách budoucích (včetně smluv kupních), jejichž předmětem je 
převod spoluvlastnických práv města Pardubice na bytových jednotkách vymezených v domech č.p. 
2737, 2738, 2739, 2740, Zelené Předměstí (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 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku, spadá do pravomoci 
zastupitelstva obce dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
Uzavřením předmětných smluv o smlouvách budoucích a smluv kupních se bude zastupitelstvo 
zabývat na svém zasedání konaném v měsíci říjnu 2021. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
právnímu oddělení Kanceláře tajemníka, aby sdělilo informaci dle bodu I. tohoto usnesení na 
vědomí Bytovému družstvu POSEIDON, IČ: 25930079, se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice. 
Z.: Mgr. Aleš Uchytil, vedoucí právního oddělení Kanceláře tajemníka 

T.: 31. 8. 2021 
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Číslo návrhu: 005 

Přijaté usnesení č. R/6348/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Konstatuje 
že založení společenství vlastníků jednotek za účelem správy domu č.p. 2737, 2738, 2739, 2740, 
Zelené Předměstí, stojících na pozemcích parc. č. st. 10022, parc. č. st. 10024, parc. č. st. 10025 
(dále jen „pozemek“) a pozemku, to vše v obci a k.ú. Pardubice, spadá do samostatné pravomoci 
zastupitelstva obce dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení). Založením předmětného společenství vlastníků jednotek se bude zastupitelstvo zabývat na 
svém zasedání konaném v měsíci říjnu 2021. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
právnímu oddělení Kanceláře tajemníka, aby sdělilo informaci dle bodu I. tohoto usnesení na 
vědomí Bytovému družstvu POSEIDON, IČ: 25930079, se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice. 
Z.: Mgr. Aleš Uchytil, vedoucí právního oddělení Kanceláře tajemníka 

T.: 31. 8. 2021 
 

 

Návrh usnesení č. 001 byl stažen                

 
 

Rada města Pardubic 

Bere na vědomí 

stanovisko k některým aspektům prodeje spoluvlastnického podílu Města Pardubice na bytových 

jednotkách, společných částech domu a pozemku ze dne 3. 6. 2021 vypracovaného KVB advokátní 

kanceláří s.r.o., které tvoří přílohu tohoto usnesení. 

 

 

Návrh usnesení č. 003 byl stažen                

 
 

I. Rada města Pardubic 

Bere na vědomí 

zprávu interního auditora ze dne 9. 8. 2021, která tvoří přílohu tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 

právnímu oddělení Kanceláře tajemníka, aby zaslalo zprávu interního auditora ze dne 9. 8. 2021 na 

vědomí Bytovému družstvu POSEIDON, IČ: 25930079, se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, Zelené 

Předměstí, 530 02 Pardubice. 

Z.: Mgr. Aleš Uchytil, vedoucí právního oddělení Kanceláře tajemníka 

T.: 31. 8. 2021 
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16 
VIII. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- upozornil na novou důvodovou zprávu k návrhu č. 012, kterou členové RmP obdrželi 

v průběhu jednání elektronicky od vedoucího ekonomického odboru O. Nečase. 

 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6349/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 265. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 47,1 tis. položka 41. "Dotace 
MZe - hospodaření v lesích" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Dotace MZe - hospodaření v lesích" (správce 1015 - Odbor životního prostředí) ve stejné výši. 
 

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/6350/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 266. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 35,0 
tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Urbact - Tech Revolution" na položku 415. "Dotace od 
mezinárodních institucí - Urbact - Tech Revolution" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 266. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 
356,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Urbact - Tech Revolution" na položku 415. "Dotace 
od mezinárodních institucí - Urbact - Tech Revolution" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/6351/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 267. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 
000,0 tis. z položky 23. "OŠKS - předopokládaná výše příspěvku na dojíždějící žáky" na položku 41. 
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"Převody mezi rozpočty obcí - příspěvky obcí na dojíždějící žáky" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). 
 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. R/6352/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 268. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 17 523,9 tis. položka 41. 
"Dotace MF - kompenzační bonus SR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
 

 

Číslo návrhu: 005 

Přijaté usnesení č. R/6353/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 269. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 24. 
"Přijaté splátky - TJ Synthesia Pardubice" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Vratky minulých období" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 

 

Číslo návrhu: 006 

Přijaté usnesení č. R/6354/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 270. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 353,5 tis. položka 41. 
"Dotace MŠMT - MŠ Sluníčko - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Sluníčko projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 270. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 310,5 tis. položka 41. 
"Dotace MŠMT - MŠ Na Třísle - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Na Třísle projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
III. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 270. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 386,3 tis. položka 41. 
"Dotace MŠMT - ZŠ npor. Eliáše - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ npor. Eliáše - projekt v rámci OP VVV" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
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IV. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 270. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 263,2 tis. položka 41. 
"Dotace MŠMT - MŠ Wintrova - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Wintrova - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
 

 

Číslo návrhu: 007 

Přijaté usnesení č. R/6355/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 271. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. položka 41. "Dotace 
MK - COK - kulturní aktivity - aniLAB" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
položky "Dotace MK - COK - kulturní aktivity - aniLAB" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu) ve stejné výši. 
 

 

Číslo návrhu: 008 

Přijaté usnesení č. R/6356/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 272. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 737,4 tis. položka 41. 
"Dotace MPSV - Sociálně právní ochrana dětí" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
výdaje položky "Dotace MPSV - sociálně právní ochrana dětí" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve 
stejné výši. 
II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 272. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 41. 
"Dotace MPSV - Sociálně právní ochrana dětí" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "Dotace MPSV - sociálně právní ochrana dětí" (správce 914 - Kancelář tajemníka) 
ve stejné výši. 
 

 

Číslo návrhu: 009 

Přijaté usnesení č. R/6357/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 273. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 
828,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace MMR - ITI - Zprostředkující subjekt Integrované 
územní investice" na položku 41. "Dotace MMR - ITI - Zprostředkující subjekt Integrované územní 
investice" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
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Číslo návrhu: 010 

Přijaté usnesení č. R/6358/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 274. Přesun finančních prostředků ve výdajové části výši Kč 500,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "MŠ Wintrova-rekonstrukce kuchyně a gastro" na kapitálové výdaje 
položky "Budova U Divadla 828 - sanace kanceláří V. NP"  (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 

 

Číslo návrhu: 011 

Přijaté usnesení č. R/6359/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 275. Přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši 75 tis. Kč  z 
kapitálových výdajů položky "MŠ Wintrova - rekonstrukce kuchyně a gastro" na kapitálové výdaje 
položky "ZŠ Br. Veverkových-rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
 

 

Číslo návrhu: 012 

Přijaté usnesení č. R/6360/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 276. Přesun finančních prostředků ve výdajové části ve výši Kč 130,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "MŠ Wintrova - rekonstrukce kuchyně a gastro" na kapitálové výdaje 
položky "ZŠ Prodloužená - protiradonová opatření" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 

 

Číslo návrhu: 013 

Přijaté usnesení č. R/6361/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 277. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
550,0 tis. z běžných výdajů položky "BD Lexova, Sokolovská, A.Krause 2338-2345 - výměna 
vodovodních přípojek" na běžné výdaje položky "Bytové domy - opravy volných BJ - PD" (správce 
711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 014 

Přijaté usnesení č. R/6362/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 278. Přesun finančních prostředků ve výdajové části výši Kč 7,0 tis. 
z  běžných výdajů položky "Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace" na běžné výdaje 
položky "CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes - pozemky"  (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši. 
 

 

Číslo návrhu: 015 

Přijaté usnesení č. R/6363/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 279. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
100,0 tis. z běžných výdajů položky "Údržba azylového domu pro muže Milheimova" na běžné 
výdaje položky "Údržba azylového domu pro ženy Na Spravedlnosti" (správce 711 - Odbor majetku 
a investic). 
 

 

Číslo návrhu: 016 

Přijaté usnesení č. R/6364/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 280. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 246,7 tis. položka 41. 
"Dotace MPSV - provoz sociálních služeb" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Dotace MPSV - provoz sociálních služeb" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné 
výši. 
 

 

Číslo návrhu: 017 

Přijaté usnesení č. R/6365/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 281. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 259,0 tis. položka 41. 
"Dotace MK - COK - Electroconnexion" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
položky "Dotace MK - COK - Electroconnexion" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve 
stejné výši. 
II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 281. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 417,0 tis. položka 41. 
"Dotace MK - COK - Jazzconnexion" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
položky "Dotace MK - COK - Jazzconnexion" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve 
stejné výši. 

17 
Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- stručně okomentoval navržená usnesení. 

 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6366/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
poskytnutí dotace Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., IČ 65399447, 
Krakovská 1695/21, Praha, na uspořádání 10. celostátního shromáždění Sjednocené organizace 
nevidomých a slabozrakých České republiky, ve výši Kč 30,0 tis. z rezervy Rady města Pardubic. 
 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/6367/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
rozpočtové opatření č. 263. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 
tis. z položky "Rezerva primátora Ing. Martina Charváta" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné výdaje položky "Provoz městské policie vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) ve stejné 
výši. 

18 
Městské slavnosti Pardubice 2021 - podzimní část 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 

 

 

Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6368/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
uzavření smlouvy o zajištění podzimní části XXVII. Městských slavností Pardubice 2021 konané ve 
dnech 8. - 9. 10. 2021 mezi statutárním městem Pardubice a Radkem Mašíkem, IČ 72776188, se 
sídlem Počaply 114, 533 04  Sezemice (není plátce DPH). Znění smlouvy je přílohou tohoto 
usnesení. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o zajištění podzimní části XXVII. Městských slavností Pardubice 2021 konané ve 
dnech 8. - 9. 10. 2021 mezi statutárním městem Pardubice a Radkem Mašíkem, IČ 72776188, se 
sídlem Počaply 114, 533 04  Sezemice (není plátce DPH), ve znění, které tvoří přílohu tohoto 
usnesení. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová, Ing. Martin Charvát 

T: 7. 10. 2021 
 

19 
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál. 

 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6369/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 Kč na realizaci projektu Jazzconnexion 
2021 mezi statutárním městem Pardubice jako příjemcem dotace a Pardubickým krajem, IČ: 
70892822, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11, jako poskytovatelem dotace 
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Smlouva o poskytnutí dotace je přílohou tohoto 
usnesení. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Pardubice jako příjemcem dotace a 
Pardubickým krajem, IČ: 70892822, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11, 
jako poskytovatelem dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, ve znění, které tvoří 
přílohu tohoto usnesení. 
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Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 

    Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

T: 31.10.2021 
 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/6370/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč na realizaci projektu Textconnexion 
2021 mezi statutárním městem Pardubice jako příjemcem dotace a Pardubickým krajem, IČ: 
70892822, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11, jako poskytovatelem dotace 
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Smlouva o poskytnutí dotace je přílohou tohoto 
usnesení. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Pardubice jako příjemcem dotace a 
Pardubickým krajem, IČ: 70892822, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11, 
jako poskytovatelem dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, ve znění, které tvoří 
přílohu tohoto usnesení. 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 

    Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

T: 31.10.2021 

20 
HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (Program valné hromady) 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál. 

 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6371/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Bere na vědomí 
konání řádné valné hromady společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s., IČ 601 12 476, 
se sídlem: Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice dne 20. 8. 2021. Pozvánka včetně 
programu valné hromady je přílohou č. 1 důvodové zprávy. 
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Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/6372/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Pověřuje 
v souladu s usnesením zastupitelstva č. Z/220/2019 ze dne 24. 1. 2019 pana Miroslava Čadu k 
zastupování města Pardubice na řádné valné hromadě společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO 
PARDUBICE a. s., IČ 601 12 476 s datem konání dne 20. 8. 2021. 
 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/6373/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Ukládá 
zástupci města na řádné valné hromadě společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s., IČ 
601 12 476 s datem konání dne 20. 8. 2021 postupovat při hlasování u jednotlivých bodů programu 
valné hromady takto: 
1. hlasovat u bodu č. 2 programu pro schválení navrhovaných osob do orgánů valné hromady dle 
pozvánky na tuto valnou hromadu,   
2. hlasovat u bodu č.  3 programu pro přijetí nového znění čl. 19 a čl. 23 stanov společnosti HC 
DYNAMO Pardubice a.s. dle pozvánky na tuto valnou hromadu.  
T: 20. 8. 2021 

Z: Jan Mazuch 
 
 

21 
Rozhodnutí jediného akcionáře ve společnosti Služby města Pardubic a.s. (pronájem 

nebytových prostor)  
STAŽENO 

 

22 
Smlouva o poskytnutí podpory - Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál. 

 

 

Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6374/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Pověřuje 
Ing. Petru Harišovou, vedoucí oddělení dotačního managementu Odboru rozvoje a strategie ke 
všem úkonům spojených s administrací projektu „Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova“ v 
systému agendového informačního systému SFŽP. Pověření je nedílnou součástí tohoto usnesení a 
bude vždy přikládáno jako povinná příloha k žádosti o dotaci (viz příloha usnesení č.1). 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
podepsat jménem města pověření dle bodu I. usnesení  
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města  
T: 31.8.2021 
III. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
Smlouvu č. 3204200007 o poskytnutí podpory z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna 
klimatu“ ze Státního fondu životního prostředí České republiky podporovaného z Norských fondů 
2014-2021 na projekt „Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova“. Smlouva je přílohou č.2 
tohoto usnesení. 
IV. Rada města Pardubic 

Ukládá 
Uzavřít smlouvu č. 3204200007 o poskytnutí podpory z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a 
změna klimatu“ ze Státního fondu životního prostředí České republiky podporovaného z Norských 
fondů 2014-2021 na projekt „Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova“ mezi statutárním 
městem Pardubice jakožto příjemce podpory a Státním fondem životního prostředí České republiky 
se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha11, která tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení. 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor 

T: 31.8.2021 
 

23 
Źádosti o dotace 

 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál. 

Rozprava: 
Na základě vzneseného dotazu k návrhu č. 002  J. Mazuch upřesnil lokality určené pro náhradní 

výsadbu: 

Lokalita 1 - Blahoutova za domem 624-632 (vedle MŠ Srdíčko) p.č. 409/82  

Lokalita 2 - Blahoutova za domem 607- 612 (vnitroblok) p.č. 409/76  

Lokalita 3 - Blahoutova před domem 607-612 (naproti penzionu) p.č. 409/78, 409/73  

Lokalita 4 - U hřiště "Kunětická Hora" p.č. 409/32  

Lokalita 5 - U restaurace Signal p.č. 409/20. 

Co se týče konkrétních dřevin →  bylo doporučeno obrátit se přímo se starostu MO Pardubice III. 
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Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6375/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
podání žádosti o udělení nadačního příspěvku z Hasičského fondu Nadace Agrofert v celkové výši 
50 000,- Kč na pořízení termokamery pro JSDH Pardubice - Hostovice. 
 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/6376/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
podání žádosti o dotaci na projekt „Výsadba stromů na území Městského obvodu Pardubice III – 
sídliště Dubina“, jež může dosáhnout 100 % celkových způsobilých výdajů z výzvy č. 4/2021 v rámci 
Národního programu Životní prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. 
Celkové předpokládané náklady projektu jsou odhadnuty na částku 250 000,- Kč. Projekt bude 
realizován a financován prostřednictvím rozpočtu Městského obvodu Pardubice III. 
II. Rada města Pardubic 

Pověřuje 
Ing. Petru Harišovou, vedoucí oddělení dotačního managementu Odboru rozvoje a strategie k 
elektronickému podpisu žádosti o dotaci v systému agendového informačního systému SFŽP a 
výkonu úkonů s touto pozicí spojených. Pověření je nedílnou součástí tohoto usnesení a bude 
přiloženo jako povinná příloha k žádosti o dotaci (viz příloha usnesení). 
III. Rada města Pardubic 

Ukládá 
podepsat jménem města pověření dle bodu II. usnesení  
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města  
T: 31.10.2021 
IV. Rada města Pardubic 

Ukládá 
Ing. Petře Harišové, vedoucí oddělení dotačního managementu Odboru rozvoje a strategie podat 
jménem města žádost o dotaci v elektronickém prostředí agendového informačního systému SFŽP 
(AIS). 
Z: Ing. Petra Harišová, vedoucí oddělení dotačního managementu Odboru rozvoje a strategie 

T: 31.10.2021 

24 
Úprava platových výměrů ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací ve školství 

zřizovaných statutárním městem Pardubice 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- upozornil, že součástí zprávy jsou přílohy s citlivým obsahem, které členové RmP obdrželi 

 e-mailem. Na základě dotazu M. Charváta potvrdil, že ZŠ Montessori je personálně pokryta. 
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Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6377/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Určuje 
s účinností od 01.09.2021 plat dle návrhu:  
Mgr. Daniele Ročkové, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Pardubice, 
A. Krause 2344; 
Mgr. Bc. Jarmile Staňkové, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Pardubice, nábřeží 
Závodu míru 1951; 
Mgr. Leoši Šebelovi, MBA, řediteli příspěvkové organizace Základní škola Pardubice, Bratranců 
Veverkových 866; 
Mgr. Janu Václavíkovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola Montessori Pardubice, p.o. 
 

25 
Souhlas zřizovatele - Šablony III 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6378/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Souhlasí 
s realizací projektu ZŠ Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159 a s čerpáním finanční podpory z 
Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" dle výzvy "Šablony III" výzva č. 02_20_080 (viz 
příloha). 

26 
Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru v rámci projektu 

Obědy pro děti 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 

 

 

Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6379/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Uděluje 
předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 34.300,- Kč od Women for Women, 
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti 
prostřednictvím Základní školy Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870, za účelem uhrazení stravného 
pro 6 žáků v období od 1.9.2021 do 30.6.2022. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
oznámit Základní škole Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870, udělení souhlasu s přijetím účelové 
určeného finančního daru 34.300,- Kč od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4,140 00 
Praha 4, IČ: 24231509, v rámci  projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení stravného pro 6 žáků v 
období od 1.9.2021 do 30.6.2022. 
 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/6380/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Uděluje 
předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 58.380,- Kč od Women for Women, 
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti 
prostřednictvím Základní školy Pardubice, Josefa Ressla 2258, za účelem uhrazení stravného pro 9 
žáků v období od 1.9.2021 do 30.6.2022. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
oznámit Základní škole Pardubice, Josefa Ressla 2258, udělení souhlasu s přijetím účelově 
určeného finančního daru 58.380,- Kč od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 
Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení stravného pro 9 žáků v 
období od 1.9.2021 do 30.6.2022. 
 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/6381/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Uděluje 
předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 74.612,- Kč od Women for Women, 
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti 
prostřednictvím Základní školy Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283, za účelem uhrazení 
stravného pro 12 žáků v období od 1.9.2021 do 30.6.2022. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
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oznámit Základní škole Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283, udělení souhlasu s přijetím účelově 
určeného finančního daru 74.612,- Kč od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 
Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení stravného pro 12 žáků v 
období od 1.9.2021 do 30.6.2022. 
 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. R/6382/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Uděluje 
předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 41.160,- Kč od Women for Women, 
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti 
prostřednictvím Základní školy Pardubice-Polabiny, Družstevní 305, za účelem uhrazení stravného 
pro 7 žáků v období od 1.9.2021 do 30.6.2022. 
II. Rada města Pardubic 

Bere na vědomí 
oznámit Základní škole Pardubice-Polabiny, Družstevní 305, udělení souhlasu s přijetím účelově 
určeného finančního daru 41.160,- Kč od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 
Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení stravného pro 7 žáků v 
období od 1.9.2021 do 30.6.2022. 
 

 

Číslo návrhu: 005 

Přijaté usnesení č. R/6383/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Uděluje 
předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 59.192,- Kč od Women for Women, 
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti 
prostřednictvím Základní školy a mateřské školy Pardubice, Artura Krause 2344, za účelem 
uhrazení stravného pro 11 žáků v období od 1.9.2021 do 30.6.2022. 
 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
oznámit Základní škole a mateřské škole Pardubice, Artura Krause 2344, udělení souhlasu s 
přijetím účelově určeného finančního daru 59.192,- Kč od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 
152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení 
stravného pro 11 žáků v období od 1.9.2021 do 30.6.2022. 
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Číslo návrhu: 006 

Přijaté usnesení č. R/6384/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Uděluje 
předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 65.048,- Kč od Women for Women, 
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti 
prostřednictvím Základní školy Pardubice, Štefánikova 448, za účelem uhrazení stravného pro 11 
žáků v období od 1.9.2021 do 30.6.2022. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
oznámit Základní škole Pardubice, Štefánikova 448, udělení souhlasu s přijetím účelově určeného 
finančního daru 65.048,- Kč od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 
24231509, v rámci projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení stravného pro 11 žáků v období od 
1.9.2021 do 30.6.2022. 
 

 

Číslo návrhu: 007 

Přijaté usnesení č. R/6385/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Uděluje 
předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 39.585,- Kč od Women for Women, 
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti 
prostřednictvím Základní školy Waldorfská Pardubice, Gorkého 867, za účelem uhrazení stravného 
pro 6 žáků v období od 1.9.2021 do 30.6.2022. 
II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
oznámit Základní škole Waldorfská Pardubice, Gorkého 867, udělení souhlasu s přijetím účelově 
určeného finančního daru 39.585,- Kč od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 
Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení stravného pro 6 žáků v 
období od 1.9.2021 do 30.6.2022. 
 

27 
Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru v rámci projektu 

Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji III 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 

 

 

Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6386/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Souhlasí 
se zapojením Mateřské školy Mozaika Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961 do projektu 
Pardubického kraje – Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji 
financovaného MPSV z Operačního programu Potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s 
finančním příspěvkem, a to s čerpáním finanční podpory z Operačního programu „Potravinová a 
materiální pomoc“ 7. výzva č. 30_21_011 (viz příloha). 
 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/6387/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Souhlasí 
se zapojením Mateřské školy Klubíčko Pardubice-Polabiny, Grusova 448, 530 09 Pardubice, IČO: 
70944849, do projektu Pardubického kraje – Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v 
Pardubickém kraji financovaného MPSV z Operačního programu Potravinové a materiální pomoci 
na pozici partnera s finančním příspěvkem, a to s čerpáním finanční podpory z Operačního 
programu „Potravinová a materiální pomoc“ 7. výzva č. 30_21_011 (viz příloha). 
 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/6388/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Souhlasí 
se zapojením Mateřské školy Duha Pardubice-Popkovice a Staré Čívice, Pražská 89, Popkovice, 530 
06 Pardubice, IČO: 75018306,  do projektu Pardubického kraje – Potravinová pomoc dětem ve 
vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji financovaného MPSV z Operačního programu Potravinové 
a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem, a to s čerpáním finanční podpory z 
Operačního programu „Potravinová a materiální pomoc“ 7. výzva č. 30_21_011 (viz příloha). 
 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. R/6389/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Souhlasí 
se zapojením Mateřské školy Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku, Miloslava Špinky 1350, 
530 06 Pardubice, IČO: 75018225,  do projektu Pardubického kraje – Potravinová pomoc dětem ve 
vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji financovaného MPSV z Operačního programu Potravinové 
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a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem, a to s čerpáním finanční podpory z 
Operačního programu „Potravinová a materiální pomoc“ 7. výzva č. 30_21_011 (viz příloha). 
 

28 
Zahraniční služební cesta - Francie 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora  

- bez doplňujících informací 

 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6390/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
zahraniční služební cestu náměstka primátora města Pardubic Ing. Petra Kvaše do francouzského 
města Saumur ve dnech 4. 10. – 7. 10. 2021. 
 

29 
Záležitosti komisí RmP 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora  

- bez doplňujících informací 

 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6391/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Jmenuje 
pana XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (ODS) členem Komise pro bytové a nebytové prostory Rady města 
Pardubic. 
 
 



  73 

30 
Diskuse 

Jiří Rejda 
- pochválil pokládku asfaltu na křižovatce v ulici S. K. Neumanna a zároveň uvedl, že je třeba 

odstranit nedostatky ve vodorovném dopravním značení. 

- primátora M. Charváta požádal o svolání jednání s vedením společnosti SmP – Odpady a.s. 

ohledně budoucnosti areálu v Dražkovicích a o jeho přizvání jako starosty MO Pardubice V 

k tomuto jednání. 

- dále požádal o svolání školení krizového řízení pro starosty městských obvodů k ujasnění 

jejich povinností v případě požárů, případně jiných krizových situací. 

              → zajistí tajemník úřadu M. Zitko ve spolupráci s krizovým oddělením.  
 
Vít Ulrych 

- upozornil na dva kruhové objezdy, jejichž zeleň byla napadena obalečem jablečným.  

Reagoval J. Rejda – upřesnil, že MO Pardubice V, na jehož území se napadené objezdy 
nacházejí, o problému ví a řeší ho účinným postřikem. 
 

 

 

Schůze byla ukončena v 11:55 hodin

 

 

 

 

…………………………………………… 

       Martin  C  h a r  v á t 
    primátor města Pardubic  

 
Ověřovatelé: 
 
 
 
………………………..………………….        
Tomáš  P e l i k á n 
 
 
 
………………………………………………. 
Ludmila   M i n i s t r o v á 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice dne 19.08.2021              (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační odd. KP 
Celkem 74 stran originálu zápisu 


