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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis ze 109. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 24.01.2022 od 09:30 hodin 

 formou videokonference 

  
 
Přítomni: 
Martin Charvát (do 10:00 hodin), Petr Kvaš, Jan Mazuch, Vladimír Martinec, Ludmila 
Ministrová, Jan Nadrchal, Jiří Rejda, Jakub Rychtecký, Tomáš Pelikán, Vítězslav Štěpánek,  
Vít Ulrych 
 
Michal Zitko, tajemník magistrátu  
Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
Věra Netolická, interní audit 
 
Jednání vzhledem k nepřítomnosti primátora Martina Charváta řídil náměstek primátora  
Petr Kvaš. 

 

 

I. 
Schválení programu jednání 

V programu byly navrženy následující změny: 

- stažení zprávy č. 17 „Rozšíření personálního informačního systému Vema“, 
- zařazení nové zprávy „Projednání koncepce přípravy prodeje části pozemků v lokalitě Hůrka“ 

na místo staženého bodu č. 17, 
- zařazení nové zprávy „Program valné hromady BK Pardubice a.s.“ jako bodu č. 27, 
- zařazení nové zprávy „Úprava platového výměru ředitele ZŠ Pardubice, Bratranců Veverkových 

866“ jako bodu č. 28, 
- zařazení nové zprávy „Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele - ORS“ jako bodu č. 29, 
- projednání zprávy č. 7 „Stavební uzávěra – lokalita Sakařova, Bezdíčkova, Ve Lhotkách“ jako na 

začátku jednání před zprávou č. 1. 

 

Program 109. řádné schůze RmP byl včetně navržených změn schválen takto:  

(pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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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. 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 

Škoda Petr, vedoucí odboru majetku a investic 
Hušek Petr, odbor majetku a investic 

3. 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: Škoda Petr, vedoucí odboru majetku a investic 

Pilař Martin, odbor majetku a investic 
4. Zvýšení nájemného o roční míru inflace 

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

5. Nebytové prostory - změna nájemní smlouvy a udělení souhlasu s podnájmem 

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

Kudrnová Romana, odbor majetku a investic 
6. Nebytové prostory - snížení nájemného - Lada Kynclová, IČ 094 97 056 (NP v čp. 1585 ul. Na 
Drážce) 

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

Kudrnová Romana, odbor majetku a investic 
7. Stavební uzávěra - lokalita Sakařova, Bezdíčkova, Ve Lhotkách 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Šenkýřová Kristýna, stavební úřad 

Vopršal Jiří, vedoucí stavebního úřadu 
Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 

8. Startovací bydlení pro mladé 2021-2.kolo 

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

Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 
Valášková Kristina, odbor majetku a investic 

9. 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 
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10. Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku - Integrační sportovní klub IFC z. s. 

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

Šklíbová Edita, odbor majetku a investic 
11. MŠ Doubek Pardubice - Svítkov a Lány na Důlku – změna smlouvy o výpůjčce 

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

Šklíbová Edita, odbor majetku a investic 
12. Přidělení jiného bytu do nájmu - náměstí Jana Pernera 

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

Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 
Valášková Kristina, odbor majetku a investic 

13. Bytové domy - zvýšení nájemného 

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

Valášková Kristina, odbor majetku a investic 
14. 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 
15. Veřejné zakázky KT 

P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Z: Marek Petr, kancelář tajemníka 

16. Územní studie Park Na Špici 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 

Kulhavý Karel, odbor hlavního architekta 
17. Projednání koncepce přípravy prodeje části pozemků v lokalitě Hůrka 

P: Štěpánek Vítězslav, zastupitel města Pardubic 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

18. Dodatek Smlouvy o dílo s UDIMO s.r.o. 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 
19. Žádosti o dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje pro oblast kultury na rok 2022 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Karas Martin, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
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20. Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku Východočeského divadla Pardubice 

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

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
21. Projektový záměr a identifikační listina projektu - ZŠ TGM 

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

Z: Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 
22. Závěrečná zpráva projektu Podpora integrace cizinců - Pardubice 2021 

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

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
Morávková Natálie, odbor školství, kultury a sportu 

23. Podpora sociálního podnikání 

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

Víznerová Daniela, odbor sociálních věcí 
24. Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění péče „Hrobu v péči města Pardubic“ 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Svobodová Hana, kancelář primátora 

Snopková Kateřina, kancelář primátora 
25. Rámcová smlouva o inzerci – Vltava-Labe-Media, a.s. 

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

26. Záležitosti komisí rady 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Kutálková Lucie, kancelář primátora 

Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
27. Program valné hromady BK Pardubice a.s. 

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

Šebestyánová Kamila, odbor rozvoje a strategie 
28. Úprava platového výměru ředitele ZŠ Pardubice, Bratranců Veverkových 866. 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
29. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele – ORS 

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

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 



  5 

30. Diskuse 

  
  

 
 

 

II. 
Schválení usnesení ze 108. mimořádné schůze RmP dne 17.01.2022  a         

jmenování ověřovatelů ze 109. řádné schůze RmP dne 24.01.2022 

Zápis a usnesení ze 108. mimořádné schůze byly schváleny. 
 
Ověřovateli zápisu ze 109. řádné schůze RmP byli jmenováni: Jan Mazuch 
        Jiří Rejda 
 

 
 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Zpráva komise pro pozemky a reklamu 

Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise pro pozemky a reklamu 
- stručně okomentoval předložené doporučené a nedoporučené návrhy usnesení. 

 
 
Rozprava: 
J. Rejda podal komentář k nedoporučenému návrhu č. 011 - jedná se o umístění pamětní desky pro 
architekta XXXXXXXXXXXXX, který se podílel na realizaci významných pardubických projektů. Tento 
návrh doporučil ke schválení, požádal o jeho podporu a o samostatné hlasování. 
→ Reagoval D. Stránský - okomentoval závěr komise pro pozemky a reklamu, která návrh nepodpořila 
a doporučila jej řešit prostřednictvím Komitétu pro udělování ocenění města Pardubic. 
P. Kvaš požádal o samostatném hlasování o návrhu č. 006. 
V. Ulrych požádal o komentář k návrhu č. 008. 
→ D. Stránský upřesnil, že se jedná o prodej pozemku pod budovou trafostanice, ke které se město 
vzdalo předkupního práva. Potvrdil, že žadatel je v tuto chvíli již majitelem předmětné trafostanice. 
J. Mazuch vznesl dotaz k návrhu č. 011 - zda žadatel bude pamětní desku realizovat na své náklady 
bez finanční spoluúčasti města, včetně výběru textu. 
→ Reagoval J. Rejda, který podal bližší informace: pamětní desku chtějí zřídit kolegové architekta 
XXXXXXXX na své náklady bez finanční spoluúčasti města a městského obvodu a umístit ji na náměstí 
Dukelských hrdinů, na kterém se pan architekt XXXXXXXXXX rovněž podílel, Rada MO Pardubice 
V návrh podpořila. Připomněl, že v minulosti se již o umístění pamětní desky architektu XXXXXXXXXXX 
jednalo, a to v prostoru Přednádraží, návrh však nebyl podpořen, nyní odbory magistrátu tuto lokalitu 
doporučují. 



  6 

 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7213/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
změnu výměry reklamního zařízení umístěného na oplocení na pozemku označeném jako st.p.č. 
795 v k.ú. Pardubice ve smlouvě o umístění reklamního zařízení uzavřené s XXXXXXXXXXXXX, z 
výměry 10 m2 na výměru 7 m2 a vrácení alikvotní části uhrazené platby za období od 1.10.2021 do 
31.12.2021 za výměru 3 m2 z důvodu nemožnosti užívat celou plochu reklamního zařízení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek ke smlouvě o umístění reklamního zařízení na oplocení na pozemku označeném 
jako st.p.č. 795 v k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX, o změně výměry reklamního zařízení z výměry 
10 m2 na výměru 7 m2. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2023 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/7214/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku pozemku označeného jako p.p.č. 2346/1 o výměře 1.104 m2 v k.ú. Pardubice a části 
pozemku označeného jako p.p.č.  8/1 o výměře 3.921 m2 v k.ú. Nové Jesenčany spolku SK 
JESNIČÁNKY, z.s., IČO 26533421, se sídlem Čacké 1581, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na 
dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za účelem sportovní činnosti spolku včetně umístění a 
provozování sportovního a dětského hřiště (víceúčelové hřiště pro míčové hry se zpevněným 
povrchem, branky, basketbalové koše, ochranné sítě, lavičky, ohniště, 2 přístřešky – pergoly s 
posezením, dětské hřiště s herními prvky, houpačky), za podmínky možnosti užívání hřišť 
veřejností dle provozního řádu a návštěvního řádu umístěných na oplocení. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena po vyjmutí  části pozemku označeného jako p.p.č. 8/1 o výměře 
387m2 v k.ú. Nové Jesenčany ze smlouvy  o výpůjčce nemovitého majetku uzavřenou s Mateřskou 
školou Pardubice-Jesničánky, Raisova 226, IČO 75017822, a po ukončení smlouvy o výpůjčce 
V_0168/MO5 se spolkem SK JESNIČÁNKY, z.s., IČO 26533421. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemku označeného jako p.p.č. 2346/1 o výměře 1.104 m2 v k.ú. 
Pardubice a části pozemku označeného jako p.p.č.  8/1 o výměře 3.921 m2 v k.ú. Nové Jesenčany 
se spolkem SK JESNIČÁNKY, z.s., IČO 26533421. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2023 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/7215/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nový termín závazku převodu stavebních úprav komunikací po jejich realizaci uvedený v čl. III 
smlouvy o výpůjčce částí pozemků označených jako p.p.č. 2499/105 o výměře 576 m2, p.p.č. 
2404/79 o výměře 1.540 m2, p.p.č. 2404/81 o výměře 73 m2, p.p.č. 2404/80 o výměře 37 m2, p.p.č. 
2426/41 o výměře 20 m2, p.p.č. 2575/4 o výměře 23 m2, vše v k.ú. Pardubice uzavřené s Českou 
republikou - Úřadem práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 
Holešovice, 170 00 Praha 7, a to do 31. 12. 2024. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce na části pozemků označených jako p.p.č. 2499/105 o 
výměře 576 m2, p.p.č. 2404/79 o výměře 1.540 m2, p.p.č. 2404/81 o výměře 73 m2, p.p.č. 2404/80 
o výměře 37 m2, p.p.č. 2426/41 o výměře 20 m2, p.p.č. 2575/4 o výměře 23 m2, vše v k.ú. 
Pardubice  s Českou republikou - Úřadem práce České republiky, IČO 72496991, týkající se nového 
termínu závazku převodu stavebních úprav komunikací uvedeného v čl. III předmětné smlouvy. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2023 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/7216/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku pozemku označeného jako p.p.č. 252/54 o výměře 262 m2 v k.ú. Rosice nad Labem 
XXXXXXXXXXXXX na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby zpevněné 
pojízdné plochy 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 
vybudování zpevněné pojízdné plochy k pozemkům označeným jako p.p.č. 252/1, p.p.č. 252/75, 
p.p.č. 252/77 a p.p.č. 253/1, vše v k.ú. Rosice nad Labem ve vlastnictví žadatele dle Zásad výstavby 
technické infrastruktury určené pro následný převod do majetku města. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení zpevněné pojízdné plochy vybudované na pozemku označeného jako p.p.č. 252/54 o 
výměře 262 m2 v k.ú. Rosice nad Labem z vlastnictví  
XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč + 
DPH v případě, že zpevněná pojízdná plocha bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a to po 
vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na zpevněnou pojízdnou plochu. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemku označeného jako p.p.č. 252/54 o výměře 262 m2 v k.ú. Rosice 
nad Labem s XXXXXXXXXXXXX. 
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2023 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení zpevněné pojízdné plochy vybudované na pozemku 
označeného jako p.p.č. 252/54 o výměře 262 m2 v k.ú. Rosice nad Labem z vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 31. 1. 2023 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/7217/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
doplnění níže uvedeného textu do smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
smlouvě o právu provést stavbu č.IZ-12-2000453/VB/01 uzavřené se společností ČEZ Distribuce, 
a.s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, formou 
dodatku: 
"Budoucí oprávněná se zavazuje zaslat výzvu dle odstavce 3. Budoucí povinné ve lhůtě do 6 
kalendářních měsíců ode dne kolaudace zařízení distribuční soustavy (popř. od jeho uvedení do 
provozu, pokud se kolaudace nevyžaduje), nejpozději všek do 3 let od uzavření této smlouvy o 
smlouvě budoucí. Budoucí povinná se zavazuje Vlastní smlouvu uzavřít nejpozději do 60 dnů ode 
dne doručení výzvy." 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvě o právu 
provést stavbu č.IZ-12-2000453/VB/01 uzavřené se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
kterým bude doplněn do smlouvy níže uvedený text:  
"Budoucí oprávněná se zavazuje zaslat výzvu dle odstavce 3. Budoucí povinné ve lhůtě do 6 
kalendářních měsíců ode dne kolaudace zařízení distribuční soustavy (popř. od jeho uvedení do 
provozu, pokud se kolaudace nevyžaduje), nejpozději však do 3 let od uzavření této smlouvy o 
smlouvě budoucí. Budoucí povinná se zavazuje Vlastní smlouvu uzavřít nejpozději do 60 dnů ode 
dne doručení výzvy." 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2023 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/7218/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh bezúplatného převodu pozemků označených jako p.p.č. 2784/28 o výměře 27.669 m2, p.p.č. 
2784/36 o výměře 21.823 m2, p.p.č. 1803/11 o výměře 102 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví 
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České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 
2, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/7219/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'R/4141/2020'. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh zrušení usnesení č. Z/1509/2020. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh darování pozemků označených jako p.p.č. 111/26 o výměře 1.250 m2, p.p.č. 111/27 o 
výměře 459 m2, p.p.č. 111/28 o výměře 154 m2, p.p.č. 111/29 o výměře 325 m2, p.p.č. 111/31 o 
výměře 232 m2, p.p.č. 111/32 o výměře 133 m2, p.p.č. 111/33 o výměře 81 m2, p.p.č. 111/34 o 
výměře 33 m2, p.p.č. 111/35 o výměře 11 m2, p.p.č. 111/36 o výměře 106 m2, p.p.č. 111/37 o 
výměře 90 m2, p.p.č. 111/38 o výměře 145 m2, p.p.č. 111/41 o výměře 69, vše v k.ú. Ohrazenice, 
včetně níže uvedené technické infrastruktury: 
- stavby obslužné komunikace (pokračování komunikace U Sportovní školy) vybudované na 
pozemku označeném jako p.p.č.111/26 v k.ú. Ohrazenice, 
- stavby sjezdu /vjezd do BD SO 02(SO 01) vybudovaném na pozemku označeném jako p.p.č. 
111/31 v k.ú. Ohrazenice  
- staveb chodníků (součásti komunikací) vybudovaných na pozemcích označených jako 
p.p.č.111/29, p.p.č.111/35, p.p.č.111/38 a p.p.č.111/ 41, vše v k.ú. Ohrazenice, 
- stavby venkovních parkovacích stání (součásti komunikací) vybudovaných na pozemcích 
označených jako p.p.č.111/36, p.p.č. 111/37, vše v k.ú. Ohrazenice, 
- sadových úprav (zeleň) vybudovaných na pozemcích označených jako p.p.č.111/27, p.p.č.111/28, 
p.p.č.111/32, p.p.č.111/33 a p.p.č.111/34, vše v k.ú. Ohrazenice 
z vlastnictví společnosti Nové Ohrazenice II s.r.o., IČO 08296022, se sídlem č.p. 166, 290 01 
Choťánky do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení stavby vodovodního řadu vybudované na částech pozemků označených jako p.p.č. 
111/10, p.p.č. 111/24, p.p.č. 111/26, p.p.č. 111/27, p.p.č. 111/29, p.p.č. 134/33, vše v k.ú. 
Ohrazenice z vlastnictví společnosti Nové Ohrazenice II s.r.o., IČO 08296022, se sídlem č.p. 166, 290 
01 Choťánky do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu 1.000,-Kč po vydání 
souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu  na výše uvedenou stavbu a po doložení 
písemného prohlášení společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., že předmětnou stavbu 
převezme do vlastnictví. 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení stavby řadu jednotné kanalizace vybudované na částech pozemků označených jako 
p.p.č. 111/10, p.p.č. 111/26 , p.p.č. 134/33, vše v k.ú. Ohrazenice z vlastnictví společnosti Nové 
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Ohrazenice II s.r.o., IČO 08296022, se sídlem č.p. 166, 290 01 Choťánky, do vlastnictví statutárního 
města Pardubice, za kupní cenu 1.000,-Kč po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního 
úřadu  na výše uvedené stavby a po doložení písemného prohlášení společnosti Vodovody a 
kanalizace Pardubice, a.s., že předmětné stavby převezme do vlastnictví. 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
darování souboru veřejného osvětlení na částech pozemků označených jako p.p.č.  111/26, p.p.č. 
111/27,  p.p.č. 111/28, p.p.č. 111/32, p.p.č.111/33, p.p.č.111/34,  p.p.č. 111/35, p.p.č.111/38, 
p.p.č. 111/ 41, p.p.č. 111/29 a p.p.č.111/31, vše v k.ú. Ohrazenice z vlastnictví společnosti Nové 
Ohrazenice II s.r.o., IČO 08296022, se sídlem č.p. 166, 290 01 Choťánky do vlastnictví statutárního 
města Pardubice. 
VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh darování pozemků označených jako p.p.č. 111/42 o výměře 468 m2, p.p.č. 111/43 o výměře 
274 m2, p.p.č. 111/44 o výměře 116 m2, p.p.č. 111/45 o výměře 163 m2, p.p.č. 111/46 o výměře 
119 m2, vše v k.ú. Ohrazenice, včetně vybudované technické infrastruktury: 
- staveb chodníků (součásti komunikací) vybudovaných na pozemku označeném jako p.p.č. 111/ 43 
v k.ú. Ohrazenice, 
- stavby venkovního parkovacího stání (součástí komunikací) vybudovaného na pozemku 
označeném jako p.p.č. 111/ 44 v k.ú. Ohrazenice, 
- sadových úprav (zeleň) vybudovaných na pozemcích označených jako p.p.č.111/42, p.p.č. 111/45 
a p.p.č.111/46, vše v k.ú. Ohrazenice 
z vlastnictví společnosti Nové Ohrazenice s.r.o., IČO 02387930, se sídlem č.p. 166, 290 01 Choťánky, 
do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
VIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
darovaní stavby obslužné komunikace (pro BD SO 02, SO 01) vybudované na p.p.č.134/33 v k.ú. 
Ohrazenice, staveb chodníků (součástí komunikací) vybudovaných na pozemcích označených jako 
p.p.č. 134/31 a p.p.č. 134/32, vše v k.ú. Ohrazenice a sadových úprav (zeleně) vybudovaných na 
pozemcích označených jako p.p.č. 134/23, p.p.č. 134/30, vše k.ú. Ohrazenice z vlastnictví 
společnosti Nové Ohrazenice s.r.o., IČO 02387930, se sídlem č.p. 166, 290 01 Choťánky, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice. 
IX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
darování souboru veřejného osvětlení na částech pozemků označených jako p.p.č. 111/42, 
p.p.č.111/43, p.p.č.111/44, p.p.č.111/45, p.p.č.111/46,  p.p.č. 134/23, p.p.č.134/30 vše v k.ú. 
Ohrazenice z vlastnictví společnosti Nové Ohrazenice s.r.o., IČO 02387930, se sídlem č.p. 166, 290 
01 Choťánky, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
X. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení stavby vodovodního řadu vybudované na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 111/10, p.p.č. 111/24, p.p.č. 111/26, p.p.č. 111/27, p.p.č. 111/29, p.p.č. 
134/33, vše v k.ú. Ohrazenice z vlastnictví společnosti Nové Ohrazenice II s.r.o., IČO 08296022, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2023 
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XI. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení stavby řadu jednotné kanalizace vybudované na částech 
pozemků označených jako p.p.č. 111/10, p.p.č. 111/26 , p.p.č. 134/33, vše v k.ú. Ohrazenice z 
vlastnictví společnosti Nové Ohrazenice II s.r.o., IČO 08296022, do vlastnictví statutárního města 
Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2023 
XII. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít darovací smlouvu na darování souboru veřejného osvětlení na částech pozemků 
označených jako p.p.č.  111/26, p.p.č. 111/27,  p.p.č. 111/28, p.p.č. 111/32, p.p.č.111/33, 
p.p.č.111/34,  p.p.č. 111/35, p.p.č.111/38, p.p.č. 111/ 41, p.p.č. 111/29 a p.p.č.111/31, vše v k.ú. 
Ohrazenice z vlastnictví společnosti Nové Ohrazenice II s.r.o., IČO 08296022, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2023 
XIII. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít darovací smlouvu na darovaní stavby obslužné komunikace (pro BD SO 02, SO 01) 
vybudované na p.p.č.134/33 v k.ú. Ohrazenice, staveb chodníků (součástí komunikací) 
vybudovaných na pozemcích označených jako p.p.č. 134/31 a p.p.č. 134/32, vše v k.ú. Ohrazenice a 
sadových úprav (zeleně) vybudovaných na pozemcích označených jako p.p.č. 134/23, p.p.č. 134/30, 
vše k.ú. Ohrazenice z vlastnictví společnosti Nové Ohrazenice s.r.o., IČO 02387930, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2023 
XIV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít darovací smlouvu na darování souboru veřejného osvětlení na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 111/42, p.p.č.111/43, p.p.č.111/44, p.p.č.111/45, p.p.č.111/46,  p.p.č. 
134/23, p.p.č.134/30 vše v k.ú. Ohrazenice z vlastnictví společnosti Nové Ohrazenice s.r.o., IČO 
02387930, se sídlem č.p. 166, 290 01 Choťánky, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2023 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/7220/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemku označeného jako st.p.č. 7228 o výměře 535 m2  v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do podílového vlastnictví společnosti M - STAV CZ s.r.o., 
IČO 27557235, se sídlem Husova 1805, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice a společnosti DRVALON 
s.r.o., IČO 28791771, se sídlem Pardubice - Bílé Předměstí, Na Ležánkách 1860, PSČ 53003, za kupní 
cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 1343/11/21 ze dne 2.12.2021 ve 
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výši 532.070,- Kč+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společnostmi ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, Vodovody a kanalizace Pardubic a.s., IČO 60108631, na předmětný 
pozemek a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí.  
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 
pozemku. 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/7221/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 3677/1 o výměře cca 9 m2 v k.ú. Pardubice 
(varianta 2) z vlastnictví statutárního města do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 
24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, za kupní cenu v čase a 
místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 60/754/21 ze dne 29.11.2021 ve výši 2.500,- 
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.  
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši  3.500,- Kč uhrazené statutárním 
městem Pardubice za znalecký posudek. 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/7222/2022               (pro 9, proti 1, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 2255/13 o výměře 1 m2 v k.ú. Pardubice 
XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou za účelem umístění kamenného 
pylonu s pamětní deskou XXXXXXXXXXXXX, výška pylonu 900 mm s půdorysným rozměrem 250 
mm x 250 mm. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 2255/13 o výměře 1 m2 v k.ú. 
Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2023 
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Návrh usnesení č. 012 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 
 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh využití předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád v platném znění, 
které je vloženo v katastru nemovitostí u pozemku označeného jako st.p.č. 6563 o výměře 17 m2, 
jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, ve 
prospěch statutárního města Pardubice. 
 
 
Návrh usnesení č. 010 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2252/12 o výměře 2 m2 v k.ú. Pardubice společnosti 
Zásilkovna s.r.o., IČO 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, na dobu 
neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 1.000,- Kč/rok + DPH v případě, že 
pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem umístění a provozování objektu Z-
BOXU sloužícího pro podání a výdej zásilek objednaných v e-shopech. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 3149/3 o výměře 2 m2 v k.ú. Pardubice společnosti 
Zásilkovna s.r.o., IČO 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, na dobu 
neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 1.000,- Kč/rok + DPH v případě, že 
pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem umístění a provozování objektu Z-
BOXU sloužícího pro podání a výdej zásilek objednaných v e-shopech. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2252/12 o výměře 2 m2 v 
k.ú. Pardubice se společností Zásilkovna s.r.o., IČO 28408306. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2023 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 3149/3 o výměře 2 m2 v 
k.ú. Pardubice se společností Zásilkovna s.r.o., IČO 28408306. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2023 
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Návrh usnesení č. 012 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 
 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh využití předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád v platném znění, 
které je vloženo v katastru nemovitostí u pozemku označeného jako st.p.č. 6563 o výměře 17 m2, 
jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, ve 
prospěch statutárního města Pardubice. 
 
 
Návrh usnesení č. 013 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemku označeného jako st.p.č. 7228 o výměře 535 m2 a části pozemku označeného 
jako p.p.č. 1718/1 o výměře cca 877 m2 (dle GP č. 9999-63/2020 p.p.č. 1718/48), vše v k.ú. Pardubice 
z vlastnictví statutárního města Pardubice do podílového vlastnictví společnosti M - STAV CZ s.r.o., 
IČO 27557235, se sídlem Husova 1805, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice a společnosti DRVALON 
s.r.o., IČO 28791771, se sídlem Pardubice - Bílé Předměstí, Na Ležánkách 1860, PSČ 53003, 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. 
Před uzavřením kupní smlouvy žadatel doloží písemný souhlas společnosti Služby města Pardubic a.s., 
IČO 25262572, s geometrickým plánem č. 9999-63/2020, popř. doloží upravený geometrický plán dle 
požadavku společnosti. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společnostmi ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, Vodovody a kanalizace Pardubic a.s., IČO 60108631, na pozemky 
označené jako st.p.č 7228 a p.p.č. 1718/1 v k.ú. Pardubice a společností DEPRO REAL s.r.o., IČO 
27555569, na pozemek označený jako p.p.č. 1718/1 v k.ú. Pardubice a po vkladu práv vyplývajících z 
těchto smluv do katastru nemovitostí.  
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení: 
1) o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 
12) věcným břemenem váznoucím na předmětných pozemcích, 
2) o přechodu práv a povinností ze smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene a dohod 
o umístění staveb č. IV-12-2020601/VB/003 (141-0531-2020/21) a č. IV-12-2018758/VB/1 (090-0385-
2019) uzavřených se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035.   
 
 
Návrh usnesení č. 014 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 3677/1 o výměře cca 9 m2 v k.ú. Pardubice 
(varianta 1) z vlastnictví statutárního města do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 
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24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, 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. 
 

2 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

Zpravodaj: Petr Škoda, vedoucí odboru majetku a investic 
- stručně uvedl předloženou zprávu. 

 
 
Rozprava: 
J. Mazuch vznesl dotaz k návrhu č. 002 týkající se údržby a regenerace sportovního trávníku na MAS 
Dukla - zda nabídka vítězného uchazeče, tj. Služeb města Pardubic, a.s. obsahuje požadovanou 
dokumentaci (z přiloženého záznamu o posouzení a hodnocení nabídek toto nevyplývá). 
→ P. Škoda potvrdil, že Služby města Pardubic, a.s. doložily veškeré požadované dokumenty, chyba 
v záznamu bude opravena. 
J. Rychtecký vznesl dotaz k návrhu č. 009, kde je zadáváno formou víceprací zhotovení prováděcí 
dokumentace - proč se se zhotovením prováděcí dokumentace nepočítalo již od začátku. 
→ P. Škoda upřesnil, že se jedná o dořešení dodatečné změny na určitém úseku cyklostezky, zhotovení 
prováděcí dokumentace zasmluvněno bylo. 
V. Ulrych vzhledem k nízkému počtu podaných nabídek u některých zakázek vznesl návrh na navýšení 
počtu oslovovaných dodavatelů. 
→ Reagoval P. Škoda – souhlasil a doplnil, že toto se již děje, dodatečně byl navýšen počet oslovených 
firem - viz následující zpráva. S dodavateli, kteří nereagují na oslovení, nebude ve spolupráci 
pokračováno. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7223/2022               (pro 10, 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-2021-067 „Dubina, Blahoutova 646 - 649 Koupelna a bytové buňky – 
technický dozor investora“ dodavateli Libor Matoušek, Přelouč, Tůmy Přeloučského 1599, IČO: 
66812585, s nabídkovou cenou 275.000,- Kč bez DPH. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/7224/2022               (pro 10, 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-2021-077 „Údržba a regenerace sportovního trávníku - MAS Dukla v 
Pardubicích“ dodavateli Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, 
IČO: 25262572, s nabídkovou cenou 99.500,- Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/7225/2022               (pro 10, 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-2021-078 „Terminál B - koordinátor BOZP“ dodavateli TURKE CZ s.r.o., č.p. 
37, 53961 Vortová, IČO: 27524141, s nabídkovou cenou 462.000,- Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/7226/2022               (pro 10, 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-2021-065 „Terminál B – technický dozor investora“ dodavateli SAFETY PRO 
s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČO: 28571690, s nabídkovou cenou 1.680.000,- 
Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/7227/2022               (pro 10, 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-2021-066 „Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova - technický dozor 
investora“ dodavateli MALÍNSKÝ s.r.o., U Husova sboru 75, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČO: 25998153, s nabídkovou cenou 318.000,- Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/7228/2022               (pro 10, 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-2021-062 „BD Sokolovská 2721 - sanace střešního pláště - PD“ dodavateli 
TRENTO s.r.o., Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 63219409, s celkovou 
nabídkovou cenou  197.800,- Kč bez DPH . 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/7229/2022               (pro 10, 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. 4, bod 4.3 - přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2022-005 „Údržba 
zeleně v areálu Památníku Zámeček“ dodavateli Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 12 
Pardubice, IČO: 25262572 s nabídkovou cenou 308.567,27 Kč bez DPH 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/7230/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 13 odst. 
7 písm. b) směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci podlimitní veřejné 
zakázky č. OVZ/VZZR/2019/012 "Terminál JIH, Pardubice – PD“ zadané v otevřeném řízení o 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 28.06.2019 a to na základě změnového listu č. 1, 
upravujícího rozsah projekčních prací a cenu projektové dokumentace, s dodavatelem LAPLAN 
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s.r.o., Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 29201691, s cenou víceprací ve výši 323.500,- Kč 
bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 28.06.2019 s dodavatelem LAPLAN s.r.o., Cejl 504/38, 
Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 292 01 691, v rámci akce "Terminál JIH, Pardubice – PD“, na základě 
změnového listu č. 01, upravujícího rozsah projekčních prací a cenu projektové dokumentace, s 
cenou prací (vícepráce) v celkové výši 323.500,- Kč bez DPH. 
Z: Petr Škoda, vedoucí OMI 
T: 31.3.2022 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/7231/2022               (pro 10, 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. 17 odst. 
2 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci veřejné zakázky č. OMI-VZMR-
2017-58 "Cyklistická stezka Svítkov - PD“ o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 
30.08.2017 a to na základě změnového listu č. 01 upravujícího rozsah projekčních prací a termín 
dokončení projektové dokumentace s dodavatelem, DSP a.s. Kostěnice, IČO 27555917  s cenou 
víceprací ve výši 290.000,- bez DPH.   
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.08.2017 dodavatelem, DSP a.s. Kostěnice, IČO 275 
55 917, v rámci realizace akce " Cyklistická stezka Svítkov - PD“, na základě změnového listu č. 1, 
upravujícího rozsah projekčních prací a termín dokončení projektové dokumentace, s cenou prací 
(vícepráce) v celkové výši 290.000,- Kč bez DPH. 
Z: Petr Škoda, vedoucí OMI 
T: 31.3.2022 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/7232/2022               (pro 10, 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. 17 odst. 
2 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci veřejné zakázky č. OMI-VZMR-
2021-46 " ZŠ Gorkého - rekonstrukce odborných učeben – PD; ZŠ Prodloužená - rekonstrukce 
odborných učeben – PD; ZŠ Štefánikova - rekonstrukce odborných učeben – PD“ o uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 03.09.2021 a to na základě změnového listu č. 01 
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upravujícího rozsah projekčních prací a termín dokončení projektové dokumentace s dodavatelem, 
PRODIN a.s., Pardubice, IČO 252 92 161  s cenou víceprací ve výši 240. 000,- bez DPH.   
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 03.09.2021 dodavatelem, PRODIN a.s. Pardubice, IČO 
252 92 161, v rámci realizace akce " " ZŠ Gorkého - rekonstrukce odborných učeben – PD; ZŠ 
Prodloužená - rekonstrukce odborných učeben – PD; ZŠ Štefánikova - rekonstrukce odborných 
učeben – PD“, na základě změnového listu č. 1, upravujícího rozsah projekčních prací a termín 
dokončení projektové dokumentace, s cenou prací (vícepráce) v celkové výši 240.000,- Kč bez DPH. 
Z: Petr Škoda, vedoucí OMI 
T: 31.3.2022 
 

3 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

Zpravodaj: Petr Škoda, vedoucí odboru majetku a investic 
- k návrhům usnesení č. 001 a 002 uvedl, že dodatečně byl rozšířen počet   

oslovených dodavatelů a snížena predikovaná částka. 
 
 
Rozprava: 
Na základě podnětu T. Pelikána bylo OMI uloženo prověřit, zda uchazeč Jan Krista (návrh č. 001) 
splňuje podmínky k podání nabídky. 
 
Na základě podnětu V. Ulrycha členové rady města souhlasili s tím, že výzvy k podání nabídek  
u předložených výběrových řízení budou zveřejněny na internetových stránkách města. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7233/2022               (pro 10, 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-2022-001 
„Rámcová smlouva o dílo – havarijní služba“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 
nabídky: 
- INSTAL HANOUSEK s.r.o.                                 IČO: 06671918 
- TS – STAV CZ s.r.o.                                            IČO: 27515826 
- DM Stavby CZ s.r.o.                                          IČO: 04636601 
- GAMA v.o.s.                                                      IČO: 15049990 
- Navara Pardubice s.r.o.                                     IČO: 28854420 
-       SITRO s.r.o.                                                       IČO: 27498824 
-       EKO-INVEST Pardubice s.r.o.                            IČO: 25269674 
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-       ELREG Pardubice s.r.o.                                      IČO: 25921509 
-       Jan Krista                                                             IČO: 62710273 
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-2022-001 „Rámcová smlouva o dílo – havarijní služba“ hodnotící komisi ve 
složení: 
• Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
• Ing. Petr Škoda MBA – vedoucí OMI 
• Ing. Ivana Srbová - OMI 
• Ing. Martin Pilař – OMI. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zveřejnění výzvy k podání nabídek na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/7234/2022               (pro 10, 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-2022-002 
„Rámcová smlouva o dílo – výměny výplní otvorů“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 
nabídky: 
- ATECH Bohemia a.s.                                          IČO: 25943219 
- HOKR s.r.o.                                                        IČO: 00580295 
- STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.                        IČO: 25968203 
- DUVOX s.r.o.                                                      IČO: 64789195  
- Labská strojní a stavební společnost s.r.o.         IČO: 45538093 
-      LEVEL Hlinsko s.r.o.                                            IČO: 64793354 
-      PLASTOVÁ OKNA HEŘMANŮV MĚSTEC s.r.o.    IČO: 25283278 
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-2022-002 „Rámcová smlouva o dílo – výměny výplní otvorů“ hodnotící 
komisi ve složení: 
• Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
• Ing. Petr Škoda MBA – vedoucí OMI 
• Ing. Ivana Srbová - OMI 
• Ing. Martin Pilař – OMI. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zveřejnění výzvy k podání nabídek na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic. 



  21 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/7235/2022               (pro 10, 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-2022-003 
„Výměny indikátorů vytápění a poměrových vodoměrů ve vybraných bytových domech – Erno 
Košťála č.p. 1013-1014; Erno Košťála č.p. 1015-1017; Jana Palacha č.p. 2767; Jana Zajíce č.p. 959; 
Okrajová č.p. 294-295“   
níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
- Instal Hanousek s.r.o.                                   IČO: 06671918 
- Martin Hnízdil                                                IČO: 72910895 
- Techem s.r.o.                                                 IČO: 49684370 
- Michal Petrlík                                                 IČO: 73669598 
- EKO-INVEST Pardubice s.r.o.                       IČO: 25269674 
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-2022- 003 „Výměny indikátorů vytápění a poměrových vodoměrů ve 
vybraných bytových domech – Erno Košťála č.p. 1013-1014; Erno Košťála č.p. 1015-1017; Jana 
Palacha č.p. 2767; Jana Zajíce č.p. 959; Okrajová č.p. 294-295“  hodnotící komisi ve složení: 
• Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
• Ing. Petr Škoda MBA – vedoucí OMI 
• Ing. Ivana Srbová - OMI 
• Ing. Martin Pilař – OMI. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zveřejnění výzvy k podání nabídek na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/7236/2022               (pro 10, 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-2022-004 „BD 
Sokolovská 2731 – výměna oken“  níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
- Plastová okna Heřmanův Městec s.r.o.              IČO: 25283278 
- DUMIT+ s.r.o.                                                          IČO: 27534383 
- STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.                           IČO: 25968203 
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- BOKR building s.r.o.                                                IČO: 08052603 
- LEVEL Hlinsko s.r.o.                                                 IČO: 64793354 
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-2022- 004 „BD Sokolovská 2731 – výměna oken“  hodnotící komisi ve 
složení: 
• Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
• Ing. Petr Škoda MBA – vedoucí OMI 
• Ing. Ivana Srbová - OMI 
• Ing. Martin Pilař – OMI. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zveřejnění výzvy k podání nabídek na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic. 
 

4 
Zvýšení nájemného o roční míru inflace 

Zpravodaj: Petr Škoda, vedoucí odboru majetku a investic 
- doplnil, že předložený návrh na zvýšení nájemného vychází z podkladů Českého statistického 

úřadu. 
 
 
Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Jana Mazucha podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7237/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zvýšení nájemného v roce 2022 za nebytové prostory a objekty, pozemky, a dále za umístění 
reklamních zařízení a antén na pozemcích a budovách města, o průměrnou roční míru inflace za rok 
2021 ve výši 3,8%. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
oznámit všem dotčeným nájemcům zvýšení nájemného v roce 2022 o průměrnou roční míru inflace 
ve výši 3,8%. 
Z. Jana Koblížková, vedoucí ekonomického oddělení OMI 
T: 31.3.2022 
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5 
Nebytové prostory - změna nájemní smlouvy a udělení souhlasu s podnájmem 

Zpravodaj: Petr Škoda, vedoucí odboru majetku a investic 
- stručně uvedl předloženou zprávu. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7238/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
změnu nájemní smlouvy uzavřené ze dne 2.8.2004 ve znění dodatků č.1 až 8 se spolkem 
Basketbalový klub Pardubice, z.s., IČ 674 41 629,  se sídlem V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice na prostory o výměře 2893,85 m2, nacházející se v objektu basketbalové haly čp. 311, 
která je součástí pozemku označeného jako stavební parcela č.parc.st. 5386 a v objektu garáže bez 
čp./č.e., která je součástí pozemku označeného jako stavební parcela č.parc.st. 8410, oba v k.ú. a 
obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí. Změna bude spočívat ve snížení výměry 
pronajímaných prostor (vyjmutí prostoru fitness centra o výměře 215,7 m2) z původních 2.893,85 
m2 na 2.678,15 m2 a ve snížení nájemného z 711.157,59 Kč/rok bez DPH na částku  499.406,46 
Kč/rok bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zajistit změnu nájemní smlouvy podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.3.2022 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/7239/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
udělení souhlasu pronajímatele nájemci společnosti RITMO veřejná obchodní společnost, IČ 150 51 
421, s podnájmem části předmětu nájmu, kterým je prostor sloužící podnikání  nacházející se v 
přízemí a 1. patře budovy čp. 983 ul. Jana Zajíce, Pardubice,  která je postavená na pozemku 
označeném jako stavební parcela č.parc.st. 972, k.ú. Studánka, obec Pardubice, část obce 
Studánka. Souhlas má být udělen k podnájmu části nebytu č. 207 (jedná se o místnosti č. 238, 239, 
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 a č. 230), celková výměra činí 256,88 m2, pro paní Miloslavu 
Čihákovou, IČ 129 65 324, se sídlem Erno Košťála 964, 530 12 Pardubice - Studánka, k účelu 
provozování chráněné šicí dílny pro osoby, kde jsou zaměstnávány osoby se zdravotním 
znevýhodněním. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic udělit souhlas pronajímatele podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 28.02.2022 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/7240/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
udělení souhlasu pronajímatele nájemci Marcele Duškové, IČ 023 14 126, s podnájmem části 
předmětu nájmu, kterým je prostor sloužící podnikání č. 2278/17 – jednotka  č. 2278/17 (označen 
jako nebyt č. 129) v přízemí budovy čp. 2277, 2278 a 2279, ve vchodě  čp. 2278 ul. Josefa Ressla, 
Pardubice,  která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 4267, k.ú. a 
obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí. Souhlas má být udělen k podnájmu části nebytu č. 
129 (jedná se o konzultační místnost - č.6 + WC – č.7) o celkové výměře 19 m2 pro paní Žanetu 
Čadovou, IČ 668 69 307, k účelu vykonávání služeb osobního poradenství. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic udělit souhlas pronajímatele podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 28.02.2022 
 

6 
Nebytové prostory - snížení nájemného - Lada Kynclová, IČ 094 97 056 (NP v čp. 

1585 ul. Na Drážce) 

Zpravodaj: Petr Škoda, vedoucí odboru majetku a investic 
- doplnil, že předložený návrh nebyl doporučen komisí pro bytové a nebytové prostory ani 

finančním výborem. 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prominutí nájemného (30%) ve výši 43.911,11 Kč bez DPH za období od 1.7.2021 do 
31.12.2021 paní Ladě Kynclové, IČ 094 97 056, se sídlem Luční 1851, 530 03 Pardubice – Bílé 
Předměstí, která je nájemcem prostoru sloužícího podnikání nacházejícího se v přízemí budovy čp. 
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1585 ul. Na Drážce, která je součástí pozemku označeného jako st.p.č. 7115/2 k.ú. a obec Pardubice, 
část obce Bílé Předměstí. 
 

7 
Stavební uzávěra - lokalita Sakařova, Bezdíčkova, Ve Lhotkách 

(tento bod byl projednán před bodem č. 1) 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- upravil znění návrhu č. 003 (viz přijaté usn. č. R/7242/2022), doplnil nový návrh č. 004 (viz 

přijaté usn. č. R/7243/2022), návrhy č. 001 a 002 zůstaly v původním znění. Jednotlivé návrhy 
stručně okomentoval.  
Komentář doplnil náměstek P. Kvaš. 

 
Rozprava: 
V. Ulrych požádal, aby se odbor hlavního architekta zabýval obdobnými lokalitami „zelených 
vnitrobloků“ na území města. 
→ Reagoval P. Kvaš – do budoucna považuje za důležité nezaměňovat výkon státní správy a 
samosprávy, v kompetenci samosprávy je vyjádření ke stavbě ze strany městského obvodu, povolení 
ke stavbě je jednoznačně rozhodnutím státní správy. Řešení situace stavební uzávěrou je špatnou 
cestou. 
→ M. Charvát  - v případě, že budou prověřovány obdobné problematické lokality, považuje za nutné 
mít předem vyčleněny finanční prostředky. 
→ P. Kvaš doplnil, že v rámci textové části nového Územního plánu města Pardubic by měl OHA 
přesně specifikovat podmínky výstavby ve stabilizovaném území. Cestu prověřování jednotlivých 
konkrétních lokalit nedoporučil. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7241/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
Stanovisko k otázce kompetentnosti k vydání stavební uzávěry na území Statutárního města 
Pardubice 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/7242/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
Vyjádření stavebního úřadu a úřadu územního plánování ke stavební uzávěře - lokalita Sakařova, 
Bezdíčkova, Ve Lhotkách. 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/7243/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Konstatuje, 
že podmínky a účel pro vydání územního opatření o stavební uzávěře - lokalita Sakařova, 
Bezdíčkova, Ve Lhotkách nejsou splněny. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/7244/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 
primátora Martina Charváta seznámením s výsledky zprávy č. 7  Radu městského obvodu 
Pardubice I. 
Z: Martin Charvát, primátor města 
T: nejbližší jednání RMO Pardubice I 

 

8 
Startovací bydlení pro mladé 2021-2.kolo 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7245/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytů vybraným uchazečům veřejného losování 2. kola Startovacího bydlení pro mladé, které 
proběhlo dne 1. 12. 2021, přičemž specifikace bytů a vybraných uchazečů je uvedena v příloze č. 1 
tohoto usnesení. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2026 za 
nájemné od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2025 ve výši 80,-- Kč/m2 přepočtené podlahové plochy 
bytu/1měsíc a od 1. 3. 2025 do 28. 2. 2026 za nájemné ve výši 100,-- Kč/m2 přepočtené podlahové 
plochy bytu/1měsíc, bez možnosti prodloužení. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová 
T.: 28. 2. 2022 
 

9 
Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města 

Zpravodaj: Petr Škoda, vedoucí odboru majetku a investic 
- stručně okomentoval předložený materiál. 

 
 
Rozprava: 
V. Ulrych požádal o samostatné hlasování k nedoporučeným návrhům č. 017 a 020, u nichž podpořil 
přidělení městského bytu žadatelům. 
→ Reagoval J. Mazuch, který argumentoval, že uvedené případy nesplňují kritéria směrnice pro 
přidělování bytů. 
→ J. Rychtecký doplnil, že uvedené žádosti byly pečlivě posouzeny komisí pro zdravotní a sociální věci, 
upozornil, že nedodržení směrnice by mohlo být do budoucna nebezpečným precedentem. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7246/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (34,84 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 31. 1. 2023, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za 
nájemné ve výši 2. 360,-- 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. 3. 2022 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/7247/2022               (pro 10, 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. 1. 2023, 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. 3. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/7248/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti jedné místnosti (34,47 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 31. 1. 2023, 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. 3. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/7249/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 2+kk (37,14 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
31. 1. 2023, za nájemné ve výši 2. 884,-- Kč/ 1měsíc. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/7250/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+1 (56,23 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
31. 1. 2023, za nájemné ve výši 4. 184,-- 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. 3. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/7251/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+1 (51,86 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
31. 1. 2023, za nájemné ve výši 3. 905,-- 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. 3. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/7252/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 3+1 (58,91 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
31. 1. 2023, za nájemné ve výši 4. 624,-- Kč/ 1měsíc. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/7253/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+1 (58,32 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXXa panu 
XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 31. 1. 2023, za nájemné ve výši 4. 
351,-- 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. 3. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/7254/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 2+1 (46,58 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
31. 1. 2023, za nájemné ve výši 3. 726,-- 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. 3. 2022 
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Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/7255/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (74,37 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
31. 1. 2023, za nájemné ve výši 5. 780,-- 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. 3. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/7256/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 2+1 (40 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
31. 1. 2023, za nájemné ve výši 3. 200,-- 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. 3. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/7257/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (27,88 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 31. 1. 2023, za nájemné ve výši 2. 230,-- 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. 3. 2022 
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Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/7258/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (27,88 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 31. 1. 2023, za nájemné ve výši 2. 230,-- 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. 3. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/7259/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
1. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 1. 2022 s nájemcem panem XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+1, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice 
2. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 1. 2022 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, a panem XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXX o 
velikosti 2 + 1, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice 
3. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 1. 2022 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, 
ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít dohody o ukončení nájmu bytů dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2022 
 
 
Návrh usnesení č. 015 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2022 
 
 
Návrh usnesení č. 016 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2022 
 
 
Návrh usnesení č. 017 nebyl přijat               (pro 1, proti 7, zdrž. 2) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2022 
 
 
Návrh usnesení č. 018 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2022 
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Návrh usnesení č. 019 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 
 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2022 
 
 
Návrh usnesení č. 020 nebyl přijat               (pro 1, proti 7, zdrž. 2) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2022 
 
 
Návrh usnesení č. 021 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2022 
 
 
Návrh usnesení č. 022 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2022 
 
 

10 
Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku - Integrační sportovní klub 

IFC z. s. 

 
Zpravodaj: Petr Škoda, vedoucí odboru majetku a investic 

- doplnil, že se jedná o službu pro handicapované spoluobčany. 
 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7260/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
udělení souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku Integrační sportovní klub IFC z. s., 
založeného na základě stanov schválených ustavující schůzí v Pardubicích dne 18.11.2021 a 
ověřených dne 3.1.2022 Českou poštou s.p., Pardubice 5, ověřovací doložkou pro legalizaci pod 
poř. č. 53005-0143-0027, na adresu budovy čp. 311 ul. V Ráji, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic udělit souhlas vlastníka podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 28.2.2022 
 

11 
MŠ Doubek Pardubice - Svítkov a Lány na Důlku – změna smlouvy o výpůjčce 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7261/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
změnu smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 12.10.2020 s příspěvkovou organizací města - Mateřská 
škola Doubek Pardubice – Svítkov a Lány na Důlku, IČ 750 18 225, se sídlem Miloslava Špinky 1350, 
Svítkov, 530 06 Pardubice, změna bude spočívat: 
- v doplnění č.p. 1350 nové budovy mateřské školy, jež je součástí st.p.č. 2029, v k.ú. Svítkov, obci 
Pardubice, 
- v rozšíření předmětu výpůjčky o budovu čp. 693 ul. K Dubině, jež je součástí st.p.č. 641 a o p.p.č. 
905, vše v k.ú. Svítkov, obci Pardubice, 
- v prodloužení doby výpůjčky, z doby určité 2 roky na 7 let. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zajistit změnu smlouvy o výpůjčce podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 28.2.2022 

12 
Přidělení jiného bytu do nájmu - náměstí Jana Pernera 

Zpravodaj: Petr Škoda, vedoucí odboru majetku a investic  
- bez doplňujících informací 

 
 
Rozprava: 
J.  Mazuch poděkoval všem pracovníkům, kteří se podíleli na řešení problematiky a přípravě 
materiálu. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7262/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 2+1 (55,15m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou, za 
nájemné ve výši 3. 790,-- Kč/1měsíc, s účinností od 1. 3. 2022, za podmínky, že jmenovaná uzavře 
dohodu o skončení nájmu bytu č. XXXXXXXXXXXXX, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, náměstí 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, jehož je v současné době nájemcem a tento byt pronajímateli řádně 
předá, a to ke dni 28. 2. 2022. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/7263/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Dohody o společném postupu s paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale 
bytem náměstí XXXXXXXXXXXXX, Pardubice 530 02, která je přílohou č.1 tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít Dohodu o společném postupu dle bodu I. tohoto usnesení a 
zajistit finanční kompenzaci  
Z.: Ing. Jana Koblížková, vedoucí ekonomického oddělení, OMI 
T.: 31. 3. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/7264/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (109,21 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a paní 
XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou, za snížené nájemné ve výši 5. 706,--
Kč/1měsíc, s účinností od 1. 3. 2022, za podmínky, že jmenovaní uzavřou dohodu o skončení nájmu 
bytu č.XXXXXXXXXXXXX, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, náměstí XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, jehož 
jsou v současné době nájemcem a tento byt pronajímateli řádně předají, a to ke dni 28. 2. 2022. 
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. 3. 2022 
 
 
 
 
 
 
 



  38 

Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/7265/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Dohody o společném postupu s panem XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a paní 
XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, oba trvale bytem náměstí XXXXXXXXXXXXX, Pardubice 
530 02, která je přílohou č.2 tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít Dohodu o společném postupu dle bodu I. tohoto usnesení a 
zajistit finanční kompenzaci  
Z.: Ing. Jana Koblížková, vedoucí ekonomického oddělení, OMI 
T.: 31. 3. 2022 
 

13 
Bytové domy - zvýšení nájemného 

Zpravodaj: Petr Škoda, vedoucí odboru majetku a investic  
- stručně okomentoval předložený materiál. 

 
 
Bez rozpravy 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7266/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
1. Zvýšení nájemného u bytů ve vlastnictví Statutárního města Pardubic, které byly přenechány 
nájemci k užívání před nabytím účinnosti Směrnice č. 9/2021, Nakládání s byty a s prostory 
sloužícími podnikání, na částku 85,- Kč/m2 přepočtené podlahové plochy bytu/měsíc, a to s 
účinností od 1. 1. 2023, s tím, že toto zvýšení nájemného neplatí pro 
a) byty poskytované osobám v bytové nouzi nebo osobám vynakládajícím vysoké procento z příjmu 
na bydlení (byty sociální, byty dostupné) za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro poskytnutí 
slevy na nájemném dle článku 2.4 Směrnice č. 9/2021, Nakládání s byty a s prostory sloužícími 
podnikání,  
b) byty zvláštního určení, byty pro seniory, byty pro zdravotně postižené a byty bezbariérové, 
c) byty pro organizace sdružené v komunitním plánování města Pardubic, byty poskytované 
organizacím zřizovaným Statutárním městem Pardubice, či organizacím, v nichž Statutární město 
Pardubice vlastní větší než 50% podíl, 
d) startovací byty pro mladé, 
e) byty postavené za použití finančních prostředků z dotačních titulů státu, 
f) byty služební, u kterých se uplatní zvýšení nájemného podle bodu 2. tohoto usnesení, 
g) byty, u nichž zvýšení nájemného dle tohoto bodu 1. usnesení nesplňuje zákonné podmínky 
zvýšení nájemného dle ustanovení § 2249 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a u kterých 
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se uplatní zvýšení nájemného podle bodu 3. tohoto usnesení. 
2. Zvýšení nájemného u bytů ve vlastnictví Statutárního města Pardubic, které byly přenechány 
nájemci k užívání před nabytím účinnosti směrnice č. 9/2021, Nakládání s byty a s prostory 
sloužícími podnikání, jako byty služební, na částku 96,- Kč/m2 přepočtené podlahové plochy 
bytu/měsíc, a to s účinností od 1. 1. 2023. 
3. Zvýšení nájemného u bytů ve vlastnictví Statutárního města Pardubic specifikovaných v bodě 1. 
písm. g) tohoto usnesení, o 20 % současné výše nájmu, a to s účinností od 1. 1. 2023. 
4. Zvýšením nájemného není dotčeno právo nájemce požádat o poskytnutí slevy na nájemném za 
splnění podmínek dle článku 2.4 Směrnice č. 9/2021, Nakládání s byty a s prostory sloužícími 
podnikání. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic provést změnu výše smluvního nájemného dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z: Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP OMI 
T: 31. 12. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/7267/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Změnu výše nájemného na základě usnesení Rady města Pardubic ze dne 24. 1. 2022 u nájemních 
vztahů k bytům vymezeným v budově: 
a) č. p. 25, část obce Dražkovice, obec Pardubice, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc. 
č. st. 14/1, v katastrálním území Dražkovice, 
b) č. p. 47, část obce Doubravice, obec Pardubice, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc. 
č. st. 32, v katastrálním území Semtín, 
c) č. p. 48, část obce Doubravice, obec Pardubice, objekt občanské vybavenosti, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 33, v katastrálním území Semtín, 
d) č. p. 84, část obce Zelené Předměstí, obec Pardubice, ul. Havlíčkova, objekt k bydlení, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 4452, v katastrálním území Pardubice, 
e) č. p. 97, část obce Cihelna, obec Pardubice, ul. K Rozvodně, objekt k bydlení, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 8464, v katastrálním území Pardubice, 
f) č. p. 124, část obce Polabiny, obec Pardubice, ul. Chemiků, objekt k bydlení, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 5812, v katastrálním území Pardubice,  
g) č. p. 125, část obce Polabiny, obec Pardubice, ul. Chemiků, objekt k bydlení, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 5813, v katastrálním území Pardubice,  
h) č. p. 126, část obce Polabiny, obec Pardubice, ul. Chemiků, objekt k bydlení, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 5814, v katastrálním území Pardubice, 
i) č. p. 127, část obce Polabiny, obec Pardubice, ul. Chemiků, objekt k bydlení, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 5815, v katastrálním území Pardubice, 
j) č. p. 159, část obce Polabiny, obec Pardubice, ul. Ohrazenická, objekt k bydlení, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 5322, v katastrálním území Pardubice, 
k) č. p. 160, část obce Polabiny, obec Pardubice, ul. Ohrazenická, objekt k bydlení, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 5321, v katastrálním území Pardubice, 
l) č. p. 161, část obce Polabiny, obec Pardubice, ul. Ohrazenická, objekt k bydlení, která je součástí 
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pozemku parc. č. st. 5320, v katastrálním území Pardubice, 
m) č. p. 162, část obce Polabiny, obec Pardubice, ul. Ohrazenická, objekt k bydlení, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 5319, v katastrálním území Pardubice, 
n) č. p. 163, část obce Polabiny, obec Pardubice, ul. Ohrazenická, objekt k bydlení, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 5318, v katastrálním území Pardubice, 
a to s účinností od 1. 1. 2023, přičemž specifikace zvýšením nájemného dotčených nájemců bytů 
včetně specifikace bytů a změny výše nájemného je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic provést změny nájemních smluv dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z: Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP OMI 
T: 31. 12. 2022 
 

14 
Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení RmP 

Bez zpravodaje 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7268/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení Rady města Pardubic. 
 
 

15 
Veřejné zakázky KT 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
- stručně okomentoval předložený materiál. 

 
 
Bez rozpravy  
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7269/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání 
veřejné zakázky malého rozsahu č. KT-VZMR-004 s názvem: „Zakoupení osobního automobilu 
Škoda Fabia“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
• AUTO DRYML a.s., Pardubice – Rosice, Generála Svobody 658, PSČ 53351, IČO: 27528464 
• Autocentrum BARTH a.s., Hůrka 1798, 530 12 Pardubice – Dubina, IČO: 25278924 
• Louda Auto a.s., č.p. 166, 290 01 Choťánky, IČO: 46358714 
• Auto Hybeš s.r.o., č.p. 122, 537 01 Dřenice, IČO: 28818831 
• Auto MERCIA a.s., Dašická 1228, 537 01 Chrudim, IČO: 25922076 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zveřejnění výzvy k podání nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. KT-VZMR-
004 s názvem „Zakoupení osobního automobilu Škoda Fabia“ na profilu zadavatele. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání 
veřejné zakázky malého rozsahu č. KT-VZMR-004 s názvem „Zakoupení osobního automobilu Škoda 
Fabia“ hodnotící komisi v tomto složení: 
• Mgr. Jiří Turek – vedoucí KT 
• Petr Marek Dis. – KT, vedoucí OHS 
• Hana Malátová – KT, OHS 
 

16 
Územní studie Park Na Špici 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- požádal o podporu předložených návrhů na usnesení, i přes záporné stanovisko komise pro 

architekturu a urbanismus. 
 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7270/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
Zahájení pořizování územní studie "ÚS PARK NA ŠPICI". 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/7271/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele č. 8/2021, Zadávacího 
řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu "ÚS Park Na Špici" níže 
uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
1. Mgr. akad. arch. Pavel Joba (Atelier M1 architekti s.r.o), Markétská 1/28 Břevnovský klášter, 169 
01 Praha 6, IČO 61724297.   
2. Prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. (FLORART), Rybářská 401, Uherský Brod 68 801, IČO 13697129 
3. Ing. Jana Kohlová (PANORAM) - Květnové náměstí 391, Průhonice. 
4. ŽALUDA projektová kancelář - Ing. Eduard Žaluda, Železná 493/20, 110 00 Praha 1, kancelář: Na 
Březince 1515/22, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČO 73580872 
5. REGIO projektový ateliér, Hořická 50, 500 02 Hradec Králové, IČO 26002337 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/7272/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 
Se zveřejnění výzvy k podání nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na 
webových stránkách města v portálu veřejných zakázek. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/7273/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele č. 8/2021, Zadávacího 
řádu veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky 
malého rozsahu "ÚS Park na Špici“ hodnotící komisi v tomto složení: 
Ing. Petr Kvaš – náměstek primátora města Pardubic 
Ing. arch. Zuzana Kavalírová – vedoucí OHA 
Mgr. Karel Kulhavý – pořizovatel OHA 
Náhradník: Ing. arch. Aleš Reiský 
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17 
Projednání koncepce přípravy prodeje části pozemků v lokalitě Hůrka 

Zpravodaj: Vítězslav Štěpánek, člen rady města a projektový manažer projektu 
- podrobněji okomentoval předložený materiál, uvedl výhody a přínosy navrženého řešení, 

doplnil, že veřejná obchodní soutěž nebude znamenat pro město žádné finanční náklady. 
 

 
Rozprava: 
Proběhla široká diskuse členů rady k dané problematice, v rámci které zazněly mj. tyto podněty a 
příspěvky: 
 
J. Rychtecký – za vhodnější řešení považuje způsob prodeje použitý u areálu Tesla Kyjevská a areálu 
TGM. Vyjádřil pochybnost, zda v případě navržené ceny 2.500,- Kč/m2, která není podložena 
znaleckým posudkem, není narušena povinnost města jednat „s péčí řádného hospodáře“. 
J. Nadrchal doporučil aktualizovat dopravní studii a dořešit dopravní napojení daného území. 
Materiál doporučil projednat v dotčených komisích jako konkrétní záměr.  Dále požádal o prověření 
navržené ceny 2.500,- Kč /m2. 
V. Ulrych  avizoval, že předložený materiál nepodpoří, na území města jsou realizovány jiné bytové 
developerské projekty, jako směr do budoucna vidí podporu družstevní výstavby. 
J. Mazuch doplnil, že rada města se schválením materiálu nezavazuje k žádným dalším krokům, 
pouze postupuje materiál k projednání odborným komisím, poté bude předkladatelem zvolen další 
postup.  
P. Kvaš jako výhodu navrženého postupu vidí časovou i finanční úsporu.  
 
V. Štěpánek na základě vzneseného podnětu upravil znění navrženého usnesení, kdy vypustil pasáž  
o následném předložení materiálu zastupitelstvu města. 
 
K projednání bodu byl přizván M. Čada, vedoucí ORS, který podrobněji popsal proces notářské 
úschovy. Dále rozptýlil obavy některých členů rady z porušení principu „péče řádného hospodáře“, 
vysvětlil, že tržní cena bude zaručena soutěžním přístupem na základě nejvyšší nabídky.  
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7274/2022               (pro 6, proti 0, zdrž. 4) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 
projednat záměr a základní principy prodeje části areálu Hůrka formou investorské soutěže 
(veřejné obchodní soutěže) v odborných komisích rady (v Komisi pro pozemky a reklamu, v Komisi 
pro strategii a smart city, v Komisi pro urbanismus a architekturu, v Komisi pro bytové a nebytové 
prostory).  
Z: Mgr. Vítězslav Štěpánek, člen rady města, starosta MO VI.   
T: 31. 3. 2022 
 



  44 

18 
Dodatek Smlouvy o dílo s UDIMO s.r.o. 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora  
- stručně okomentoval předložený materiál. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7275/2022               (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 podlimitní veřejné 
zakázky č.  OVZ-VZZR-2019-016 „Plán udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice“ 
zadané v otevřeném řízení o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.8.2019, jehož 
předmětem je prodloužení termínu dokončení díla – zpracování Plánu udržitelné městské mobility 
statutárního města Pardubice, a to do 28.2.2022, a zároveň na základě změnového listu č.1 dochází 
ke snížení rozsahu prací o méněpráce ve výši 294 000,- Kč bez DPH se zhotovitelem  UDIMO spol. 
s.r.o., IČO: 44740069. Celková cena díla tak bude snížena z částky 2 800 000,- Kč bez DPH na částku 
2 506 000,- Kč bez DPH a termín dokončení díla prodloužen do 28.2.2022. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.8.2019, jehož předmětem je  prodloužení termínu 
dokončení díla – zpracování Plánu udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice, a to 
do 28.2.2022, a zároveň  na základě změnového listu č.1 dochází ke snížení rozsahu prací o 
méněpráce ve výši 294 000,- Kč bez DPH se zhotovitelem UDIMO spol. s.r.o., IČO: 44740069. 
Celková cena díla tak bude snížena z částky 2 800 000,- Kč bez DPH na částku 2 506 000,- Kč bez 
DPH a termín dokončení díla prodloužen do 28.2.2022. 
Z: Martin Charvát, primátor města 
T: 15.2.2022 
 

19 
Žádosti o dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje pro oblast kultury 

na rok 2022 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7276/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podání žádosti o dotaci ve výši 7 500 000,- Kč  na podporu projektu Činnost VČD - obslužnost 
Pardubického kraje v rámci Programu podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na 
rok 2022, Podprogram 6 - Podpora Východočeského divadla a Komorní filharmonie Pardubice. 
Celkové náklady na činnost divadla na rok 2022 jsou 105 010 000 ,- Kč. Případným konečným 
příjemcem dotace bude Východočeské divadlo Pardubice, příspěvková organizace města. Znění 
žádosti včetně celkového rozpočtu divadla je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/7277/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podání žádosti o dotaci ve výši 4 200 000 ,- Kč na podporu celoroční činnosti Komorní filharmonie 
Pardubice v roce 2022 se zvláštním důrazem především na činnost regionální a na reprezentaci 
Pardubického kraje na kulturních a společenských akcích s významem národním a mezinárodním v 
rámci Programu podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2022, Podprogram 
6 - Program podpory Východočeského divadla a Komorní filharmonie Pardubice. Celkové náklady 
projektu na rok 2022 jsou 15 651 200 ,- Kč. Případným konečným příjemcem dotace bude Komorní 
filharmonie Pardubice, příspěvková organizace města. Popis činnosti a rozpočet projektu je 
přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/7278/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podání žádosti o dotaci ve výši 300 000,- Kč na projekt GRAND Festival smíchu, XXII. ročník v rámci 
programu Tvář Pardubického kraje. Celkové náklady na projekt budou ve výši 4 793 250,- Kč. 
Případným konečným příjemcem dotace bude Východočeské divadlo Pardubice, příspěvková 
organizace města, která zajistí dopokrytí celé akce. Popis a celkový rozpočet projektu jsou přílohou 
č. 1 tohoto usnesení. 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/7279/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podání žádosti o dotaci ve výši 180 000,- Kč na projekt Pardubické hudební jaro 2022 v rámci 
programu Tvář Pardubického kraje. Celkové náklady na projekt budou ve výši  1 908 900,- ,- Kč. 
Případným konečným příjemcem dotace bude Komorní filharmonie Pardubice, příspěvková 
organizace města, která zajistí dopokrytí celé akce. Popis a celkový rozpočet projektu jsou přílohou 
č. 1 tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/7280/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podání žádosti o grant ve výši 50 000,- Kč na projekt Jazzconnexion 2022 v rámci Programu 
podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2022, Podprogram 1 - podpora 
kulturních aktivit. Celkové náklady projektu budou ve výši 797 000,- Kč. Případným konečným 
příjemcem grantu bude Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace (Divadlo 29), která 
zajistí dopokrytí celé akce. Popis a celkový rozpočet projektu jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/7281/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podání žádosti o grant ve výši 40 000,- Kč na projekt Textconnexion 2022 v rámci Programu 
podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2022, Podprogram 1 - podpora 
kulturních aktivit. Celkové náklady projektu budou ve výši 247 000,- Kč. Případným konečným 
příjemcem grantu bude Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace (Divadlo 29), která 
zajistí dopokrytí celé akce. Popis a celkový rozpočet projektu jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/7282/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podání žádosti o grant ve výši 50 000,- Kč na projekt Textconnexion 2022 v rámci Programu 
podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2022, Podprogram 1 - podpora 
kulturních aktivit. Celkové náklady projektu budou ve výši 354 500,- Kč. Případným konečným 
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příjemcem grantu bude Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace, která zajistí 
dopokrytí celé akce. Popis a celkový rozpočet projektu jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/7283/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podání žádosti o grant ve výši 100 000,- Kč na projekt "Filmová projekce a vzdělávací akce k 80. 
letému výročí heydrichiády" v rámci Programu podpory kultury a památkové péče v Pardubickém 
kraji na rok 2022, Podprogram 4 - Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče. 
Celkové náklady projektu budou ve výši 150 000 Kč. Případným konečným příjemcem grantu bude 
Památník Zámeček Pardubice, příspěvková organizace, která zajistí dopokrytí celé akce. Popis a 
celkový rozpočet projektu jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
 

20 
Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku Východočeského divadla 

Pardubice 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7284/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku pořízeného příspěvkovou organizací 
Východočeské divadlo Pardubice se sídlem U Divadla 50, 531 62 Pardubice, IČ: 00088358. Odpisové 
plány jsou přílohou č. 1 - č. 3 tohoto usnesení. 
 

21 
Projektový záměr a identifikační listina projektu - ZŠ TGM 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- podrobněji okomentoval předložený materiál. 
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Rozprava: 
P. Kvaš doporučil předložený materiál sladit s Pravidly pro schvalování investičních záměrů. 
V. Štěpánek vyjádřil podporu předloženému projektovému záměru. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7285/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Projektový záměr s názvem "Základní škola T.G.M. v Pardubicích" v rámci projektového řízení 
projektů, v souladu se směrnicí č. 7/2021 - Řízení projektů a metodikou projektového řízení, 
projektu zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-21-012. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
v rámci projektového řízení projektů, v souladu s metodikou projektového řízení a směrnicí 
č.7/2021-Řízení projektů, Identifikační listinu projektu s názvem " Základní škola T.G.M. v 
Pardubicích", zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-21-012. 
 

22 
Závěrečná zpráva projektu Podpora integrace cizinců - Pardubice 2021 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- podrobněji okomentoval předložený materiál. 

 
 
Bez rozpravy 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7286/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
závěrečnou zprávu z projektu "Podpora integrace cizinců - Pardubice 2021" s celkovým rozpočtem 
1 872 000Kč. Projekt byl financovaný z dotačního titulu MVČR Projekty obcí na podporu integrace 
cizinců na lokální úrovni v roce 2021. Závěrečná zpráva je přílohou č. 1 tohoto návrhu usnesení č. 1. 

23 
Podpora sociálního podnikání 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7287/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
záměr vyhlásit tematickou výzvu pro podávání žádostí o dotaci v rámci podpory sociálního 
podnikání v celkové výši 300 000 Kč 
z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti dle přílohy č. 1 návrhu usnesení č. 1. 
 

24 
Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění péče „Hrobu v péči města Pardubic“ 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7288/2022               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění péče „Hrobu v péči města Pardubic“. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění péče „Hrobu v péči města Pardubic“. 
Z: Jelínek, Radim 
T: 28.2.2022 
 

25 
Rámcová smlouva o inzerci – Vltava-Labe-Media, a.s. 

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

 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7289/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření „Rámcové smlouvy o inzerci“ v tištěných médiích a internetových v době od 1. 2. 2022 do 
30. 6. 2023 se společností Vltava Labe Media a.s., U Trezorky 921/2, Praha 5 – Jinonice, IČ: 
01440578 s nabídkovou cenou ve výši maximálně do 540.000,-- Kč bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
zajistit uzavření Rámcové smlouvy o inzerci dodavatelem Vltava Labe Media a.s., U Trezorky 921/2, 
Praha 5 – Jinonice, IČ: 01440578 s nabídkovou cenou ve výši maximálně do 540.000,-- Kč bez DPH 
na období 1.2.2022 – 30.6.2023. 
Z: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
T: 31.1.2022 

26 
Záležitosti komisí rady 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7290/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Odvolává 
pana XXXXXXXXXXXXXXXX (nominován ČSSD) z funkce člena Komise pro architekturu a urbanismus 
Rady města Pardubic . 
II. Rada města Pardubic 
Jmenuje 
pana XXXXXXXXXXXXXXXXXX (nominován ČSSD), členem Komise pro architekturu a urbanismus 
Rady města Pardubic. 

 

27 
Program valné hromady BK Pardubice a.s. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- upřesnil, že v návrhu usnesení č. 003 je uvedena výše zisku společnosti správně, tj. 64.417,22 Kč, 

u částky uvedené ve výroční zprávě došlo k překlepu. 
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Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Víta Ulrycha podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7291/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
program valné hromady společnosti BK Pardubice a.s., sídlem Pardubice, V Ráji 311, IČO: 276 547 
96 s datem konání dne 26. 1. 2022. Pozvánka včetně programu valné hromady je přílohou č. 1 
důvodové zprávy. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/7292/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 
v souladu s usnesením zastupitelstva č. Z/220/2019 ze dne 24. ledna 2019 pana Miroslava Čadu k 
zastupování města Pardubice na řádné valné hromadě společnosti BK Pardubice a.s., IČO: 276 547 
96 s datem konání dne 26. 1. 2022. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/7293/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 
zástupci města postupovat na řádné valné hromadě společnosti BK Pardubice a.s., IČO: 276 547 96 
dne 26. 1. 2022 při hlasování u jednotlivých bodů programu takto:  
1. hlasovat u bodu č. 2 programu pro schválení navrhovaných osob do orgánů valné hromady 
(budou zvoleny na místě), 
2. hlasovat u bodu č. 4 programu pro schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 30. 6. 2021 
(hospodářský rok 2020/2021), která je přílohou pozvánky na valnou hromadu, 
3. hlasovat u bodu č. 5 programu pro schválení použití zisku Společnosti za hospodářský rok 
2020/2021 tak, že zisk vytvořený Společností v hospodářském roce 2020/2021 ve výši 64.417,22 Kč 
bude použit na snížení kumulované ztráty Společnosti, 
4. hlasovat u bodu č. 6 programu pro odvolání a volbu členů představenstva dle návrhu, který je 
uveden v pozvánce na valnou hromadu, 
5. hlasovat u bodu č. 7 programu pro odvolání a volbu členů dozorčí rady dle návrhu, který je 
uveden v pozvánce na valnou hromadu. 
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28 
Úprava platového výměru ředitele ZŠ Pardubice, Bratranců Veverkových 866. 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7294/2022               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Určuje 
s účinností od 01.02.2022 plat dle návrhu: 
Mgr. Leoši Šebelovi, řediteli ZŠ Pardubice, Bratranců Veverkových 866. 
 

29 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele – ORS 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/7295/2022               (pro 10, 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. 5 Zadávacího řádu veřejných zakázek (výjimky ze směrnice zadavatele – 
přímé zadání) zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Návrh stavby - ZŠ T.G.M. v Pardubicích" 
dodavateli Hexaplan International, spol. s r.o., Brno, IČO: 60745665, s nabídkovou cenou ve výši 
120.000,-- Kč bez DPH. 
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30 
Diskuse 

 
 
V rámci projednání tohoto bodu nebyly vzneseny žádné diskusní příspěvky. 

 
 

 

Schůze byla ukončena ve 12:00 hodin
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
………………………..………………….        
       Jan  M a z u c h 
 
 
 
 
………………………………………………. 
         Jiří  R e j d a 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice dne 26.01.2022               (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační odd. KP 
Celkem 53 stran originálu zápisu 
 
 
 
 











































































Příloha č. 1 usnesení č. 1 – !ádost o dotaci z Programu podpory kultury a památkové péče 
v Pardubickém kraji na rok 2022 – V"chodočeské divadlo Pardubice 
 
 

Žádost o dotaci z Programu podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji                  
na rok 2022 – Východočeské divadlo Pardubice 

ÚDAJE O !ADATELI 

Jméno a příjmení/Název "adatele:  Statutární město Pardubice 

Forma právní 
subjektivity: 

obec IČ: 00274046 DIČ:  datum 
narození: 

 

Plátce DPH: ANO – konečn" příjemce 
dotace je také plátcem 
DPH 

Uplatním odpočet DPH: NE 

Bydli#tě/Sídlo 
právnické osoby: 

ulice, čp.:  Pern#t"nské náměstí 1 

obec, PSČ:   Pardubice, 530 21 

okres:  Pardubick" datová schránka: ukzbx4z 

Bankovní 
spojení: 

peně$ní ústav: KB Pardubice číslo účtu a kód banky: 9005-326561/0100 

Název příspěvkové organizace 
obce: (pokud je pro ni dotace určena) 

V"chodočeské divadlo Pardubice 

Kontaktní osoba: 
jméno a příjmení: Ing. Martin Karas funkce: 

Vedoucí oddělení kultury a CR, 
odbor #kolství, kultury a sportu 

tel.:  466859535 e-mail: martin.karas@mmp.cz 

ÚDAJE O !ADATELI (JE-LI PRÁVNICKÁ OSOBA) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov"ch pravidlech územních rozpočtů 

osoba 
zastupující 
práv. osobu – 
např. starosta: 
jedná-li se o více než 2 
osoby, uveďte ostatní 
v samostatné příloze 

jméno a příjmení: Ing. Martin Charvát funkce: Primátor města Pardubice 

bydli#tě: XXXXXXXXXXXX datum narození: XXXXXXXXX 

jednající jako statutární orgán/jednající na základě udělené plné moci* 

jméno a příjmení:   funkce:  

bydli#tě:  datum narození:  

jednající jako statutární orgán/jednající na základě udělené plné moci* 

právnické 
osoby, v nich" 
má přím$ podíl: 
jedná-li se o více než 1 
osobu, uveďte ostatní 
v samostatné příloze 

název:  právní forma:  

sídlo:  

v"#e podílu: 
uveďte v % 

 IČ:  DIČ:  

ÚDAJE O PROJEKTU  

Název projektu: 
Činnost V$chodočeského divadla Pardubice – obslu"nost 
Pardubického kraje  

Termín zahájení projektu, 
příp. termín konání akce 
v roce 2022: 

 1.1.2022 
Termín předpokládaného 
ukončení projektu/akce 
v roce 2022: 

 31.12.2022 

Přesné místo realizace: Pardubick" kraj 
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Náklady na projekt v roce 
2022: 

z toho: 

investiční ………………………………………….. ……………0..Kč 

neinvestiční ………………………………………. …………….105 010 000 Kč 

Celkové náklady 105 010 000,- Kč 

Po"adovaná v$#e podpory 
v roce 2022: 

7 500 000,- Kč 

Popis projektu (účel, na kter$ má b$t dotace pou"ita a odůvodnění "ádosti): 

Východočeské divadlo Pardubice (dále jen VČD) je příspěvková organizace Statutárního města Pardubice zřízená 
k uspokojování kulturních potřeb občanů v oblasti profesionálního divadelního umění a k činnostem souvisejícím.  
 
Hlavního účelu dosahuje VČD zejména tvorbou, výrobou a inscenováním divadelních her na vlastních divadelních 
scénách, jejich dalším uváděním formou zájezdové činnosti pro pořadatele v Pardubickém kraji, na území České 
republiky i v zahraničí. 
 
V roce 2022 se předpokládá opět cca 25 představení na scénách v Pardubickém kraji (mimo město Pardubice). 
 
K hlavní činnosti VČD patří i organizace dalších divadelních a kulturních pořadů, koncertů, přehlídek a festivalů, 
včetně uvádění hostujících souborů a umělců. 
 
VČD organizuje zájmovou činnost dětí a mládeže ve studiu LAIK s cílem rozvíjení a výuky uměleckých schopností a 
dovedností pro hlavní předmět činnosti. 
 
Svou činností uspokojuje VČD  kulturní potřeby především v Pardubickém kraji (kulturní obslužnost) jak pro 
obyvatele města Pardubice, tak pro obyvatele bydlící mimo Pardubice. Podle statistické skladby diváků se 
dlouhodobě tato obslužnost kraje (mimo město Pardubice) pohybuje okolo 25 %, čímž připadají na obslužnost kraje 
v roce 2022 celkové náklady 26 377 500,- Kč.  
 
Míře samofinancování 34,50,00 %, kterou VČD předpokládá v roce 2022, odpovídá teoretická výše dotace 
Pardubického kraje částce 17 277 262,- Kč. S ohledem na přiměřenost a výši dotace v minulých letech požadujeme 
pro VČD částku méně než poloviční, tj. 7 500 000,- Kč.  V této částce je pro VČD zahrnuta finanční reciprocita za 
Krajskou knihovnu, kdy o jejíž část se snižuje příspěvek města pro VČD.  
 
Požadovaná dotace ve výši 7 500 000,- Kč bude použita na krytí provozních nákladů vztahujících se ke kulturní 
obslužnosti Pardubického kraje. 
 
Příloha Výroční zpráva za rok 2020. 
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!adatel čestně prohla#uje, 

 $e ke dni podání $ádosti má řádně vypořádané ve#keré závazky vůči Pardubickému kraji, vůči 
jin"m územním samosprávn"m celkům, vůči státním subjektům (finančním úřadům, České 
správně sociálního zabezpečení, zdravotním poji#ťovnám apod.),  

 $e v době podání $ádosti, ani v uplynul"ch třech letech nebyl na jeho majetek prohlá#en 
konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl návrh na prohlá#ení konkurzu 
zamítnut pro nedostatek majetku, není proti němu veden v"kon rozhodnutí, není v úpadku či 
v likvidaci, nebo není v procesu oddlu$ení, 

 $e proti němu nebyl vystaven inkasní příkaz a $e se nejedná o podnik v obtí$ích (dle článku 2 
bodu 18 Nařízení komise EU č. 651/2014), v souladu s Nařízením komise EU č. 972/2020 
jsou z hlediska podpory způsobilé i podniky, které nebyly v obtí$ích k datu 31.12.2019, ale 
dostaly se do obtí$í v období od 01.01.2020 do 31.12.2021, 

 $e proti jeho statutárnímu zástupci (statutárním zástupcům $adatele, pokud z příslu#ného 
zákona, statutů organizace apod. vypl"vá, $e statutárních zástupců je více ne$ jeden) není 
zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl (nebyli) odsouzen pro trestn" čin, jeho skutková 
podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestn" čin hospodářsk" nebo 
trestn" čin proti majetku,  

 $e nečerpá ani ne$ádá o podporu na stejn" projekt z jiného dotačního programu Pardubického 
kraje a respektuje zásady pro poskytování dotace, 

 $e během posledního kalendářního roku nedo#lo ke změně stanov, statutárního zástupce a 
bankovního spojení (v případě, $e $adatel v předchozích třech letech předlo$il kopii stanov, 
kopii zápisu o volbě statutárního zástupce /zástupců nebo kopii potvrzení o vedení 
bankovního účtu) 

 

................................................................................................................................................................... 

(název $adatele) 

!ADATEL PROHLA%UJE, !E UVEDENÉ ÚDAJE JSOU ÚPLNÉ A PRAVDIVÉ A !E NEZATAJUJE  

!ÁDNÉ OKOLNOSTI DŮLE!ITÉ PRO POSOUZENÍ !ÁDOSTI. 
 

!adatel svou $ádostí současně potvrzuje respektování „Zásad poskytování programov"ch dotací“ 
v platném znění a dal#ích podmínek dan"ch při vyhlá#ení tohoto programu.  

Informace ke zpracování osobních údajů: 

Osobní údaje obsa$ené v této $ádosti 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. 

Osobní údaje budou Pardubick"m krajem zpracovávány po nezbytnou dobu, po uplynutí této doby 
budou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platn"m Spisov"m 
a skartačním plánem.  

U nepodnikajících fyzick"ch osob, kter"m bude poskytnuta dotace nad 50 000,- Kč, je Pardubick" kraj 
povinen zveřejnit na úřední desce osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, obec, kde 
má příjemce trval" pobyt, v"#e, účel a podmínky poskytnut"ch veřejn"ch prostředků. 

Dal#í informace o zpracování a ochraně osobních údajů lze nalézt na www.pardubickykraj.cz/gdpr. 
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POVINNÉ PŘÍLOHY !ÁDOSTI: 
A) předbě$n" rozpočet projektu 
B) NOVĚ: přilo"ená kopie Úplného v$pisu z Evidence skutečn$ch majitelů (s v"jimkou subjektů 
uveden"ch v § 7 zákona č. 37/2021 Sb., zákon o evidenci skutečn"ch majitelů). 
 

V ....…………………………………………………  dne …...…………………………                  

        

                                                                                                                                                                
                                                                           

       .........……………………………………………                                                                
  podpis osoby     jméno a podpis osoby oprávněné jednat za $adatele      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Razítko: 



 

 

 5 

Příloha "ádosti - Předbě"n$ polo"kov$ rozpočet projektu 
 

Předpokládané náklady:  
•        mzdy a osobní náklady  pořadatele 54 300 000 

(nelze hradit z dotace)  
•        propagace 1 700 000 
•        honoráře účinkujícím 6 800 000 
•        cestovné účinkujících 40 000 
•        odměny lektorů, poroty, apod. 20 000 
•        ubytování 200 000 
•        stravování, občerstvení 290 000 

 (nelze hradit z dotace)  
•        nákup materiálu 4 500 000 
•        věcné ceny do soutě$í  
•        technické zabezpečení:  

doprava 600 000 
ozvučení, osvětlení  
pronájmy prostor a techniky  
po#tovné, telefony 600 000 
jiné náklady:  
tantiémy 4 000 000 
úklid 1 200 000 
energie 3 000 000 
umělecké slu$by 2 000 000 
Ostatní            (z toho zák.sociální náklady 15 980 000,-)                                 18 900 000 

  
Náklady celkem 105 010 000  

Předpokládané v$nosy:  
•        dotace Pk 7 500 000 
•        příjmy ze vstupného              29 800 000 
•        příjmy od sponzorů, z reklam 2 700 000 
•        vlastní prostředky 2 920 000  
•        účastnické poplatky  

            •        jiné dotace ne$ od Pk   
(uveďte, u jak!ch institucí a o jakou částku bylo nebo bude "ádáno, ev. ji" přidělenou 
v!#i) 

•        Ministerstvo kultury ČR    6 300 000 
•        Obce a města 55 750 000 
•        Jiné instituce        40 000 

   
V$nosy celkem 105 010 000 
 
Předpokládan$ hospodářsk$ v$sledek :               0 Kč            
(rozdíl mezi náklady a v!nosy) 
 

Způsob vypořádání hosp.v$sledku: 

(uveďte, jak!m způsobem bude uhrazena eventuální ztráta, případně jak bude vyu"it zisk z projektu) 

 
  

                                               .........……………………………………………                                                                             
                                   podpis osoby oprávněné jednat za $adatele      



Příloha č. 1 usnesení č. 2 - !ádost o dotaci z Programu podpory kultury a památkové péče 
v Pardubickém kraji na rok 2022 – Komorní filharmonie Pardubice 

 
!ádost o dotaci z Programu podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2022 – 

Komorní filharmonie Pardubice 
ÚDAJE O !ADATELI 

Jméno a příjmení/Název "adatele:  Statutární město Pardubice 

Forma právní 
subjektivity: 

obec IČ: 00274046 DIČ:  datum 
narození: 

 

Plátce DPH: ANO – Konečn" příjemce 
KFP plátcem DPH není 

Uplatním odpočet DPH: NE 

Bydli#tě/Sídlo 
právnické osoby: 

ulice, čp.:   

obec, PSČ:   

okres:  Pardubick" datová schránka: ukzbx4z 

Bankovní 
spojení: 

peně#ní ústav: KB Pardubice číslo účtu a kód banky: 9005-326561/0100 

Název příspěvkové organizace 
obce: (pokud je pro ni dotace určena) 

Komorní filharmonie Pardubice 

Kontaktní osoba: 
jméno a příjmení: Ing. Martin Karas funkce: 

Vedoucí oddělení kultury a CR, 
odbor $kolství, kultury a sportu 

tel.:  466859535 e-mail: martin.karas@mmp.cz 

ÚDAJE O !ADATELI (JE-LI PRÁVNICKÁ OSOBA) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov"ch pravidlech územních rozpočtů 

osoba 
zastupující 
práv. osobu – 
např. starosta: 
jedná-li se o více než 2 
osoby, uveďte ostatní 
v samostatné příloze 

jméno a příjmení: Ing. Martin Charvát funkce: Primátor města Pardubic 

bydli$tě: XXXXXXXXXXXXX datum narození: XXXXXXXXXXX 

jednající jako statutární orgán 

jméno a příjmení:   funkce:  

bydli$tě:  datum narození:  

jednající jako statutární orgán/jednající na základě udělené plné moci* 

právnické 
osoby, v nich" 
má přím$ podíl: 
jedná-li se o více než 1 
osobu, uveďte ostatní 
v samostatné příloze 

název:  právní forma:  

sídlo:  

v"$e podílu: 
uveďte v % 

 IČ:  DIČ:  

ÚDAJE O PROJEKTU  

Název projektu: 
Kulturně-vzdělávací a pořadatelská činnost Komorní filharmonie Pardubice – 
obslu#nost Pardubického kraje. 

Termín zahájení projektu, 
příp. termín konání akce 
v roce 2022: 

 3.1. 
Termín předpokládaného 
ukončení projektu/akce 
v roce 2022: 

 31.12. 

Přesné místo realizace: Pardubick" kraj 
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Náklady na projekt v roce 
2022: 

z toho: 

investiční ……………………………. 0 Kč 

neinvestiční ……………………..… 15.651.200 Kč (tj. cca 40 % celk. nákladů KFP) 

Celkové náklady ………………… 15.651.200 Kč 

Po"adovaná v$#e podpory 
v roce 2022: 

                                                         4.200.000 Kč na část neinvestičních nákladů 

Popis projektu (účel, na kter$ má b$t dotace pou"ita a odůvodnění "ádosti): 

Obslu#ností Pardubického kraje v rámci celoroční činnosti Komorní filharmonie Pardubice (dále KFP) pro účely této 

#ádosti rozumíme kulturně-vzdělávací, pořadatelskou a předev$ím koncertní činnost samotného orchestru KFP 

realizovanou na území regionu mimo město Pardubice, dále koncerty konané v Pardubicích, které jsou v"znamově či 

obsahově úzce spjaty s regionem, nebo koncerty, u nich# posluchači z regionu mimo Pardubice tvoří v"razně 

zaznamenatelnou část publika.    

Mimořádná situace s nákazou COVID-19 sice v"znamně ovlivnila a pravděpodobně je$tě ovlivní mo#nosti veřejn"ch 

produkcí nejen v rámci kraje, KFP v$ak operativně zaji$ťuje alternativní plnění kulturní slu#by dle zřizovací listiny. 

Jedná se o projekty Filharmonie SENIORŮM, Filharmonie OPEN, Filharmonie DĚTEM a celá řada dal$ích projektů, 

s kter"mi hráči KFP opakovaně vyrá#í do nejrůzněj$ích koutů na$eho kraje. Nad$ené ohlasy zaznamenáváme i 

z audiovizuálních projektů, které natáčíme v atraktivních lokalitách Pardubického kraje (sál chrudimského muzea, 

kostel Litomy$l apod.) a je# $íříme skrze akvizice a mediální partnerství s Českou televizí, TV Noe a TV V1. Laickou 

veřejnost oslovují i v"sledky dlouholeté spolupráce s basketbalov"m klubem města Pardubic, letos ji# poosmé 

HRAJEME SPOLU. Podstatnou změnou bude také nové logo a grafick" vizuál, na kter" KFP v roce 2022 přechází.    

V minulosti se stalo pravidlem, #e poměrně značn" posluchačsk" podíl na koncertech orchestru v Pardubicích tvoří 

obyvatelé kraje mimo jeho sídelní město. T"ká se to předev$ím mimořádn"ch koncertů pro dospělé posluchače 

pořádan"ch mimo abonmá, obrovské oblibě se tě$í i cyklus nedělních pořadů pro děti a jejich rodiče či prarodiče. 

Posluchači z regionu přijí#dějí samozřejmě i na páteřní koncerty činnosti orchestru, kter"mi jsou koncerty abonentní. 

Intuitivní mo#nost on-line nákupu vstupenek na koncerty KFP přímo z webov"ch stránek orchestru vedla ke 

značnému zjednodu$ení a zv"$ení zákaznického komfortu při získání kvalitní vstupenky kdykoli odkudkoli. Navíc 

systém dynamického vstupného u vět$iny mimořádn"ch koncertů pracuje s principem zaji$tění nejkvalitněj$ího místa 

za nejlep$í cenu při včasném nákupu vstupenky. Registrujeme v tomto smyslu jednoznačně pozitivní odezvu 

posluchačů. A jsou to předev$ím mimopardubičtí posluchači, kteří vyu#ívají v"hod moderního prodejního systému na 

maximum. 

Pro rok 2022 si dovolujeme po#ádat o dotaci Pardubického kraje ve v"$i 4 200 000 Kč, co# představuje cca 10,73 % 

podíl celkově rozpočtovan"ch celoročních nákladů na činnost Komorní filharmonie Pardubice. 

Součástí této #ádosti je příloha – Rozpočet KFP na rok 2022, polo!kov". 

Zpracování: Lubo$ Řehák, Pavel Svoboda 
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!adatel čestně prohla#uje, 

 #e ke dni podání #ádosti má řádně vypořádané ve$keré závazky vůči Pardubickému kraji, vůči 
jin"m územním samosprávn"m celkům, vůči státním subjektům (finančním úřadům, České 
správně sociálního zabezpečení, zdravotním poji$ťovnám apod.),  

 #e v době podání #ádosti, ani v uplynul"ch třech letech nebyl na jeho majetek prohlá$en 
konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl návrh na prohlá$ení konkurzu 
zamítnut pro nedostatek majetku, není proti němu veden v"kon rozhodnutí, není v úpadku či 
v likvidaci, nebo není v procesu oddlu#ení, 

 #e proti němu nebyl vystaven inkasní příkaz a #e se nejedná o podnik v obtí#ích (dle článku 2 
bodu 18 Nařízení komise EU č. 651/2014), v souladu s Nařízením komise EU č. 972/2020 
jsou z hlediska podpory způsobilé i podniky, které nebyly v obtí#ích k datu 31.12.2019, ale 
dostaly se do obtí#í v období od 01.01.2020 do 31.12.2021, 

 #e proti jeho statutárnímu zástupci (statutárním zástupcům #adatele, pokud z příslu$ného 
zákona, statutů organizace apod. vypl"vá, #e statutárních zástupců je více ne# jeden) není 
zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl (nebyli) odsouzen pro trestn" čin, jeho skutková 
podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestn" čin hospodářsk" nebo 
trestn" čin proti majetku,  

 #e nečerpá ani ne#ádá o podporu na stejn" projekt z jiného dotačního programu 
Pardubického kraje a respektuje zásady pro poskytování dotace, 

 #e během posledního kalendářního roku nedo$lo ke změně stanov, statutárního zástupce a 
bankovního spojení (v případě, #e #adatel v předchozích třech letech předlo#il kopii stanov, 
kopii zápisu o volbě statutárního zástupce /zástupců nebo kopii potvrzení o vedení 
bankovního účtu) 

 

................................................................................................................................................................... 

(název #adatele) 

!ADATEL PROHLA%UJE, !E UVEDENÉ ÚDAJE JSOU ÚPLNÉ A PRAVDIVÉ A !E NEZATAJUJE  

!ÁDNÉ OKOLNOSTI DŮLE!ITÉ PRO POSOUZENÍ !ÁDOSTI. 
 

!adatel svou #ádostí současně potvrzuje respektování „Zásad poskytování programov"ch dotací“ 
v platném znění a dal$ích podmínek dan"ch při vyhlá$ení tohoto programu.  

Informace ke zpracování osobních údajů: 

Osobní údaje obsa#ené v této #ádosti 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. 

Osobní údaje budou Pardubick"m krajem zpracovávány po nezbytnou dobu, po uplynutí této doby 
budou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platn"m Spisov"m 
a skartačním plánem.  

U nepodnikajících fyzick"ch osob, kter"m bude poskytnuta dotace nad 50 000,- Kč, je Pardubick" kraj 
povinen zveřejnit na úřední desce osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, obec, kde 
má příjemce trval" pobyt, v"$e, účel a podmínky poskytnut"ch veřejn"ch prostředků. 

Dal$í informace o zpracování a ochraně osobních údajů lze nalézt na www.pardubickykraj.cz/gdpr. 
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POVINNÉ PŘÍLOHY !ÁDOSTI: 
A) předbě#n" rozpočet projektu 
B) NOVĚ: přilo"ená kopie Úplného v$pisu z Evidence skutečn$ch majitelů (s v"jimkou subjektů 
uveden"ch v § 7 zákona č. 37/2021 Sb., zákon o evidenci skutečn"ch majitelů). 
 

 

V Pardubicích, dne 12.1.2022                  

        

                                                                                                                                                                
                                                                           

       .........……………………………………………                                                           
  podpis osoby     jméno a podpis osoby oprávněné jednat za #adatele      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Razítko: 
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Příloha "ádosti - Předbě"n$ rozpočet projektu (lze zpracovat v jiné podobě, např. oceněn" 
polo#kov" rozpočet na práce prováděné v roce 2022) 

 
Předpokládané náklady: 

 
• mzdy a osobní náklady pořadatele. 7.200.000 Kč 
(nelze hradit z dotace) 
• propagace 451.200 Kč (vyu#ití dotace: 400.000 Kč) 

• honoráře a cestovné účinkujícím 5.000.000 Kč (vyu#ití dotace: 2.600.000 Kč) 

• odměny lektorů, poroty, apod………………………………………………..…………………… 

• ubytování…………………………………………………………………………………………… 

• stravování, občerstvení…………………………………………………………………………… 
(nelze hradit z dotace) 
• věcné ceny a nákup materiálu……………………………………………..…………………… 

• technické zabezpečení: 

doprava………………...…………………………………………………………………………… 

ozvučení, osvětlení………………………………………………………………………………… 

pronájmy prostor a techniky 3.000.000 Kč (vyu#ití dotace: 1.200.000 Kč) 

• jiné náklady (oblast památkové péče) …………………………………………….…………………… 

 
Náklady projektu celkem   15.651.200 Kč 
  

Předpokládané v$nosy: 
 

• dotace Pardubického kraje 4.200.000 Kč 

• příjmy ze vstupného 651.200 Kč 

• příjmy od sponzorů, z reklam 100.000 Kč 

• účastnické poplatky…………………………………………………………...…………………… 

• jiné dotace ne# od Pardubického kraje  
 (uveďte, u jak"ch institucí a o jakou částku bylo nebo bude !ádáno, ev. ji! přidělenou v"#i) 

• Statutární město Pardubice  10.800.000 Kč z části příspěvku na provoz KFP 

 
V$nosy projektu celkem  15.651.200 Kč 
 
Předpokládan$ hospodářsk$ v$sledek : 0 
(rozdíl mezi náklady a v!nosy) 
 
 

Způsob vypořádání hosp.v$sledku: 
(uveďte, jak!m způsobem bude uhrazena eventuální ztráta, případně jak bude vyu"it zisk z projektu) 

- projekt nebude ziskov$, 
- ztráta bude uhrazena z ročního příspěvku na provoz od zřizovatele nebo z rezervního fondu. 
 
 

 
 
 

                                                .........……………………………………………                                                          
razítko                                   jméno a podpis osoby oprávněné jednat za #adatele    
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Příloha č. 1 usnesení č. 3 - Žádost o udělení záštity a dotace z podprogramu 4 – GRAND Festival 
smíchu 

 

!ádost o udělení zá"tity a dotace 
z podprogramu 4 – Tvář Pardubického kraje kanceláře hejtmana na rok 2022 

ÚDAJE O !ADATELI 

Jméno a příjmení FO/Název PO:  Statutární město Pardubice 

Forma právní 
subjektivity: 

obec IČO: 00274046 DIČ:  datum 
narození: 

 

Plátce DPH: ANO/NE  Uplatním odpočet DPH: NE 

Bydli"tě 
FO/Sídlo 
právnické osoby: 

Trvalé 
bydli!tě/sídlo: 

 Pern!t"nské náměstí 1, 530 21  Pardubice 

Korespondenční 
adresa: 

 Pern!t"nské náměstí 1, 530 21  Pardubice 

okres:  Pardubick" datová schránka: ukzbx4z 

Bankovní 
spojení #adatele: 

peně#ní ústav: KB Pardubice číslo účtu a kód banky: 9005-326561/0100 

Název a IČO příspěvkové 
organizace obce: (pokud je pro ni 
dotace určena) 

V"chodočeské divadlo Pardubice 

Kontaktní osoba: 
jméno a příjmení: Ing. Martin Karas funkce: 

Vedoucí oddělení kultury a CR, 
odbor !kolství, kultury a sportu 

tel.:  466859535 e-mail: martin.karas@mmp.cz 

ÚDAJE O !ADATELI (JE-LI PRÁVNICKÁ OSOBA) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov"ch pravidlech územních rozpočtů 

osoba 
zastupující 
práv. osobu: 
jedná-li se o více než 2 
osoby, uveďte ostatní 
v samostatné příloze 

jméno a příjmení: Ing. Martin Charvát funkce: Primátor města Pardubice 

bydli!tě: XXXXXXXXXXXXXXX datum narození: XXXXXXXXX 

Jednající jako statutární orgán: ANO/NE Jednající na základě udělené plné moci: ANO/NE 

jméno a příjmení:   funkce:  

bydli!tě:  datum narození:  

bydli!tě/sídlo:  

Jednající jako statutární orgán: ANO/NE Jednající na základě udělené plné moci: ANO/NE 

právnické 
osoby, v nich# 
má přím$ podíl: 
jedná-li se o více než 1 
osobu, uveďte ostatní 
v samostatné příloze 

název:  právní forma:  

sídlo:  

v"!e podílu: 
uveďte v % 

 IČO:  DIČ:  

ÚDAJE O PROJEKTU, kter$ je předmětem #ádosti o dotaci 

Název projektu:  GRAND Festival smíchu, XXII. ročník  

Termín zahájení projektu, 
příp. termín konání akce: 

 24.1.2022 
Termín předpokládaného 
ukončení projektu: 

31.1.2022 

Místo realizace: V"chodočeské divadlo Pardubice 
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Celkové náklady na projekt: 4 793 250,- Kč 

Po#adovaná v$"e podpory: 300 000,- Kč 

Popis projektu (účel, na kter$ má b$t dotace pou#ita a odůvodnění #ádosti): 

GRAND Festival smíchu je soutěžní přehlídkou komediální tvorby v českém divadle. Festival se koná jednou ročně a mapuje 
produkci komedií za předchozí rok. Festivalu se tak může účastnit jenom komediální představení, které mělo premiéru v 
průběhu předešlého roku. 

Divadla, která budou do přehlídky zahrnuta, musí splnit tyto podmínky:  

- účastnit se mohou divadla jak z regionů, tak i z divadelních metropolí 

- jsou to divadla repertoárová 

- divadla s vlastním hereckým souborem 

- a divadla příspěvková (zřizovatelem je město, městská část, kraj či stát) 

Východočeské divadlo oslovuje divadla splňující podmínky soutěže, ta pak nabídnou svá komediální představení do širšího 
výběru. Výběrová komise sestavená z dramaturgů, režisérů a členů umělecké rady VČD zhlédne během roku všechna představení 
a zhodnotí jejich uměleckou kvalitu a úroveň komediálnosti.  

Do užšího výběru, tedy do dramaturgického plánu soutěže, vybere výběrová komise 7 představení, která dosahují nejlepších 
kvalit, jsou zábavná a stylově pestrá v rámci daného žánru.  

Soutěžní komedie hodnotí odborná porota sestavená z renomovaných a respektovaných osobností divadla, kritiků a recenzentů. 
Důležitou součástí hodnocení je i studentská porota a v neposlední řadě publikum, které se vyjádří po zhlédnutí každé komedie 
pomocí hlasovacích lístků. 

Soutěžní přehlídka je nejdůležitější část festivalového programu. Divadla soutěží o cenu Komedie roku, kterou uděluje nejenom 
odborná porota, ale sčítají se i preference studentské poroty a publika. Dále se předává Cena odborné poroty, Cena za nejlepší 
komediální ženský herecký výkon, Cena za nejlepší komediální mužský herecký výkon, Cena nejlepší režii, Cena diváků a Cena 
studentské poroty. Ceny Komedie roku, Komedie diváků a Ceny za nejlepší ženský a mužský herecký výkon jsou spojeny s 
finanční odměnou. Udělíme také cenu Génia smíchu významné herecké osobnosti, která výraznou měrou přispěla v oblasti 
komediálního herectví v posledních deseti letech.  

Poslední den festivalové přehlídky se už několik let koná Galavečer smíchu, který je sestaven z ukázek jednotlivých komedií 
většiny zúčastněných souborů v soutěžní ale i nesoutěžní části, písní a komediálních skečů. Pořad kultivovaně a vtipně provázejí 
moderátoři, obvykle je to dvojice herců našeho divadla, doplněna o zajímavého mediálně známého hosta (Jiřina Jirásková, Radek 
Brzobohatý, Marián Labuda, Aleš Háma, Josef Dvořák, Tereza Kostková, Jolana Voldánová, Martin Dejdar, Hynek Čermák, Lucie 
Zedníčková či Miroslav Hanuš). Hostitelské Východočeské divadlo připravuje tento večer ve spolupráci s Českou televizí, která 
pak sestříhanou verzi Galavečera vysílala během velikonočních svátků jako samostatný zábavný pořad. Poslední roky jsme 
realizovali spolu s televizí posunutý přímý přenos Galavečera smíchu, což znamenalo mnohem rozsáhlejší zkoušení programu a 
perfektní technickou připravenost.  

Nezbytnou součástí GRAND Festivalu smíchu je jeho nesoutěžní část – doprovodný program. Dramaturgie vybere komediální 
představení jiných než repertoárových divadel. Uplatní se divadlo malých jevištních forem, amatérské divadlo, studentské 
divadlo, netradiční projekty, scénická čtení, divadlo pro děti a mládež. Z mnoha důvodů, zejména technických či organizačních, 
nemůžeme v rámci festivalového týdnu zařadit některá zajímavá komediální představení, proto je uvádíme v rámci Prologu 
festivalu nebo Epilogu festivalu. Jedná se obvykle o 8 - 12 komedií na scéně Městského divadla, ale i na Malé scéně ve dvoře.  

Cílem a posláním GRAND Festivalu smíchu je obhajovat a potvrzovat výjimečný obor divadelní komedie v celé jeho šíři. GFS už 
tradičně nabízí celou řadu špičkových představení komediálního žánru, který je na jiných festivalech opomíjen. VČD tak v tomto 
jedinečném projektu poskytuje platformu na výměnu výsledků práce v oboru divadelní komedie.  



Příloha č. 1 usnesení č. 3 - Žádost o udělení záštity a dotace z podprogramu 4 – GRAND Festival 
smíchu 

 

 

Polo#kov$ rozpočet projektu – viz příloha č. 1 

 

Podmínky úspě"ného přijetí #ádosti: 
1. správně a úplně vyplněn" formulář #ádosti, 
2. přilo#ená kopie platného znění stanov a aktuální volby v"boru, v případě, #e #adatelem je spolek, kter" 

není zapsán ve Veřejném rejstříku podle zákona č. 89/2012 Sb., občansk" zákoník, 
3. přilo#ená kopie Úplného v$pisu z Evidence skutečn$ch majitelů (s v"jimkou subjektů uveden"ch v § 7 

zákona č. 37/2021 Sb., zákon o evidenci skutečn"ch majitelů). 
 

!adatel čestně prohla"uje 
 #e ke dni podání #ádosti má řádně vypořádané ve!keré závazky vůči Pardubickému kraji, vůči jin"m 

územním samosprávn"m celkům, vůči státním subjektům (finančním úřadům, České správně sociálního 
zabezpečení, zdravotním poji!ťovnám apod.),  

 #e v době podání #ádosti, ani v uplynul"ch třech letech nebyl na jeho majetek prohlá!en konkurz, nebylo 
potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl návrh na prohlá!ení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, 
není proti němu veden v"kon rozhodnutí, není v úpadku či v likvidaci, nebo není v procesu oddlu#ení, 

 #e proti němu nebyl vystaven inkasní příkaz a #e se nejedná o podnik v obtí#ích (dle článku 2 bodu 18 
Nařízení komise EU č. 651/2014), v souladu s Nařízením komise EU č. 972/2020 jsou z hlediska podpory 
způsobilé i podniky, které nebyly v obtí#ích k datu 31. 12. 2019, ale dostaly se do obtí#í v průběhu období 
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, 

 #e proti jeho statutárnímu zástupci (statutárním zástupcům #adatele, pokud z příslu!ného zákona, statutů 
organizace apod. vypl"vá, #e statutárních zástupců je více ne# jeden) není zahájeno nebo vedeno trestní 
řízení a nebyl (nebyli) odsouzen pro trestn" čin, jeho skutková podstata souvisela s předmětem činnosti 
organizace nebo pro trestn" čin hospodářsk" nebo trestn" čin proti majetku,  

 #e nečerpá ani ne#ádá o podporu na stejn" projekt z jiného dotačního programu Pardubického kraje,  
 #e potvrzuje respektování Zásad poskytování programov"ch dotací v platném znění a dal!ích podmínek 

dan"ch při vyhlá!ení tohoto programu, mimo jiné tak souhlasí s tím, aby poskytovatel, nevyhoví-li #ádosti, 
sdělil tuto informaci #adateli způsobem, jak"m uveřejnil program (pokud si poskytovatel takovou mo#nost 
vyhradil při vyhlá!ení programu), 

 #e uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a #e nezatajuje #ádné okolnosti důle#ité pro posouzení #ádosti. 

Informace ke zpracování osobních údajů: 
Osobní údaje obsa#ené v této #ádosti 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.  
Osobní údaje budou Pardubick"m krajem zpracovávány po nezbytnou dobu, po uplynutí této doby budou 
osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platn"m Spisov"m a skartačním 
plánem. 
U nepodnikajících fyzick"ch osob, kter"m bude poskytnuta dotace nad 50 tis. Kč je Pardubick" kraj povinen 
zveřejnit na úřední desce osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trval" 
pobyt, v"!e, účel a podmínky poskytnut"ch veřejn"ch prostředků. 
Dal!í informace o zpracování a ochraně osobních údajů lze nalézt na www.pardubickykraj.cz/gdpr. 
 

                                                                                                                                                                     
                                                                       ........………………………………………    

jména/o osob/y oprávněné/"ch jednat za #adatele 

………………………………………………     

podpis/y osoby oprávněné/"ch jednat za #adatele      

 
V ..........….… dne …...………  2022           

Razítko: 



Příloha č. 1 usnesení č. 3 - Žádost o udělení záštity a dotace z podprogramu 4 – GRAND Festival 
smíchu 

 

 

 

 
 
 

Příloha č. 1 k #ádosti o udělení zá!tity a dotace z podprogramu 4 - Tvář Pk kanceláře hejtmana na rok 
2022 – přílohu je mo#né upravit dle charakteru projektu 

 
Předbě#n$ polo#kov$ rozpočet projektu 

 
Předpokládané náklady: 
Nelze hradit z dotace: 
Mzdy a osobní náklady příjemce dotace: 1 827 000,- 
Stravování a cestovní v"daje příjemce dotace:      99 700,- 
 
Lze hradit z dotace: 
Honoráře, cestovné a ubytování účinkujících:  1 250 000,-  
Odměny lektorů, poroty apod.:       30 000,- 
Propagace projektu:     150 000,- 
Nákup materiálu:       80 000,- 
Věcné ceny do soutě#í:       30 000,- 
Technické zabezpečení: 

- doprava     130 000,- 
- ozvučení, osvětlení       30 000,- 
- pronájmy prostor a techniky                             9 000,- 

Po!tovné, telefony:                                                                                  4 000,- 
Jiné náklady:   1 053 550,- 
Předpokládané náklady celkem: 4 793 250,- Kč 
 
Předpokládané v$nosy: 
Dotace Pk:    300 000,- 
Příjmy ze vstupného: 1 312 500,- 
Příjmy od sponzorů, z reklam:    420 000,- 
Vlastní prostředky: 
Účastnické poplatky: 
Jiné dotace ne# od Pk (uveďte, u jak!ch institucí a o jakou částku bylo nebo bude "ádáno, 
event. ji" přidělenou v!#i): 

- Ministerstvo kultury ČR    100 000,- 
- obce a města - St.město Pardubice        750 000,- 
- dal!í instituce 

Jiné v"nosy: 
Předpokládané v$nosy celkem: 2 882 500,-  Kč 
 
Předpokládan$ hospodářsk$ v$sledek (rozdíl mezi náklady a v!nosy): - 1 910 750,- Kč 
 
Způsob vypořádání hospodářského v$sledku (uveďte, jak!m způsobem bude 
uhrazena eventuální ztráta, příp. jak bude vyu"it zisk z projektu): Ztráta bude hrazena 
z doplňkové činnosti a rozpočtu divadla. 
 
 
V .......................... dne …...……….…….      
         



Příloha č. 1 usnesení č. 3 - Žádost o udělení záštity a dotace z podprogramu 4 – GRAND Festival 
smíchu 

 

........………………………………………… 
   jména/o osob/y oprávněné/$ch jednat za #adatele 

 
 
 

          ……………………………………………….       
 podpis/y osob/y oprávněné/$ch jednat za #adatele      



Příloha č. 1 usnesení č. 4 – Žádost o udělení záštity a dotace – Tvář Pardubického kraje – Pardubické 
hudební jaro 

!ádost o udělení zá"tity a dotace 
z podprogramu 4 – Tvář Pardubického kraje kanceláře hejtmana na rok 2022 

ÚDAJE O !ADATELI 

Jméno a příjmení FO/Název PO:  Statutární město Pardubice    

Forma právní 
subjektivity: 

obec IČO: 00274046 DIČ:  datum 
narození: 

 

Plátce DPH: NE  Uplatním odpočet DPH: NE 

Bydli"tě 
FO/Sídlo 
právnické osoby: 

Trvalé 
bydli!tě/sídlo: 

 Pern!t"nské nám. 1, 530 21 Pardubice 

Korespondenční 
adresa: 

  

okres:  Pardubice datová schránka: ukzbx4z 

Bankovní 
spojení #adatele: 

peně#ní ústav: KB Pardubice číslo účtu a kód banky: 9005-326561/0100 

Název a IČO příspěvkové 
organizace obce: (pokud je pro ni 
dotace určena) 

Komorní filharmonie Pardubice, IČO: 00088447 

Kontaktní osoba: 
jméno a příjmení: Lubo! Řehák funkce: 

provozně-ekonomick" 
náměstek 

tel.:  +420602114007 e-mail: rehak@kfpar.cz 

ÚDAJE O !ADATELI (JE-LI PRÁVNICKÁ OSOBA) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov"ch pravidlech územních rozpočtů 

osoba 
zastupující 
práv. osobu: 
jedná-li se o více než 2 
osoby, uveďte ostatní 
v samostatné příloze 

jméno a příjmení: Ing. Martin Charvát funkce: Primátor města Pardubic 

bydli!tě: XXXXXXXXXXXXXX datum narození: XXXXXXXXXXX 

Jednající jako statutární orgán: ANO Jednající na základě udělené plné moci: NE 

jméno a příjmení:   funkce:  

bydli!tě:  datum narození:  

bydli!tě/sídlo:  

Jednající jako statutární orgán: ANO/NE Jednající na základě udělené plné moci: ANO/NE 

právnické 
osoby, v nich# 
má přím$ podíl: 
jedná-li se o více než 1 
osobu, uveďte ostatní 
v samostatné příloze 

název:  právní forma:  

sídlo:  

v"!e podílu: 
uveďte v % 

 IČO:  DIČ:  

ÚDAJE O PROJEKTU, kter$ je předmětem #ádosti o dotaci 

Název projektu:  Pardubické hudební jaro 2022 

Termín zahájení projektu, 
příp. termín konání akce: 

 3.1.2022 
Termín předpokládaného 
ukončení projektu: 

20.6.2022 

Místo realizace: 
Pardubick" kraj – území 5 měst: Pardubice, Heřmanův Městec, Chrudim, Přelouč a 
Sezemice 



Příloha č. 1 usnesení č. 4 – Žádost o udělení záštity a dotace – Tvář Pardubického kraje – Pardubické 
hudební jaro 

Celkové náklady na projekt:  1.908.900,- Kč 

Po#adovaná v$"e podpory: 180.000,- Kč 

Popis projektu (účel, na kter$ má b$t dotace pou#ita a odůvodnění #ádosti): 

Mezinárodní festival Pardubické hudební jaro je v!znamnou kulturní událostí v!chodo-českého regionu ji" 
od roku 1978. Počínaje 44. ročníkem festivalu, tedy kalendářním rokem 2022, po dohodě se Správní radou 
Barocco sempre giovane o.p.s. (pořadatelem minul!ch ročníků festivalu) a Statutárním městem Pardubice 
(zřizovatelem pardubické filharmonie) se opět stává pořadatelem festivalu Komorní filharmonie Pardubice.  
 
Cílem festivalu je prezentace v!znamn!ch tuzemsk!ch i zahraničních umělců a souborů vysoko přesahující 
rámec působení Komorní filharmonie Pardubice v!chodočeskému publiku. Festival nabízí hudbu mnoha 
slohov!ch období, "ánrově je zaměřen předev#ím na klasickou hudbu, přesto"e přesahuje do crossoverov!ch 
a multi"ánrov!ch projektů. Dvanáct koncertů se bude v průběhu dubna, května a června 2022 konat na 
nejrůzněj#ích místech v Pardubicích (Sukova síň Domu hudby, kostely odletová hala leti#tě Jana Ka#para, 
Společensk! sál Zámku Pardubice či V!chodočeské divadlo Pardubice) a v přilehl!ch městech (Přelouč, 
Heřmanův Městec, Chrudim či Sezemice).  
 
Mezi v!znamné hudební projekty festivalu Pardubické hudební jaro 2022 bude patřit autentické uvedení 
v!běru anthemů Georga Friedricha Händela v podání předního tělesa Enseble Inégal, které se vyznačuje 
vynikající dobovou interpretací barokní hudby. Konat se té" bude slavnostní koncert Orchestru Karla Vlacha 
(host Jitka Zelenková) ke 100. v!ročí narození předního českého jazzmana Karla Krautgartnera a 90. 
narozeninám předního českého aran"éra, hudebníka a pardubického rodáka Vladimíra Popelky. Do 
pardubického regionu té" vedle v!znamn!ch domácích interpretů zavítají i dva světoví umělci – klavírní 
virtuoska Ekaterina Litvintseva a klarinetista David Orlowsky, kter! koncertem v "idovské synagoze 
v Heřmanově Městci připomene 80. v!ročí odsunu $idů z tohoto města. Uvede interpretačně mimořádně 
náročnou kompozici soudobého skladatele Osvalda Golijova. Mezi česk!mi virtuosy, kteří vystoupí na 
festivalu Pardubické hudební jaro 2022, zmiňme dva excelentní houslisty – Josefa %pačka, jen" bude 
hlavním hostem zahajovacího koncertu festivalu a Václava Hudečka, kter! jako host a moderátor v jedné 
osobě podpoří mladé talenty na Koncertu vítězů.  
 
V následujícím přehledu uvádíme koncerty připravované pro rok 2022: 
 

Dále viz příloha č. 2 Podrobný popis projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 usnesení č. 4 – Žádost o udělení záštity a dotace – Tvář Pardubického kraje – Pardubické 
hudební jaro 

Polo#kov$ rozpočet projektu – viz příloha č. 1 

 

Podmínky úspě"ného přijetí #ádosti: 
1. správně a úplně vyplněn" formulář #ádosti, 
2. přilo#ená kopie platného znění stanov a aktuální volby v"boru, v případě, #e #adatelem je spolek, kter" 

není zapsán ve Veřejném rejstříku podle zákona č. 89/2012 Sb., občansk" zákoník, 
3. přilo#ená kopie Úplného v$pisu z Evidence skutečn$ch majitelů (s v"jimkou subjektů uveden"ch v § 7 

zákona č. 37/2021 Sb., zákon o evidenci skutečn"ch majitelů). 
 

!adatel čestně prohla"uje 
 #e ke dni podání #ádosti má řádně vypořádané ve!keré závazky vůči Pardubickému kraji, vůči jin"m 

územním samosprávn"m celkům, vůči státním subjektům (finančním úřadům, České správně sociálního 
zabezpečení, zdravotním poji!ťovnám apod.),  

 #e v době podání #ádosti, ani v uplynul"ch třech letech nebyl na jeho majetek prohlá!en konkurz, nebylo 
potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl návrh na prohlá!ení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, 
není proti němu veden v"kon rozhodnutí, není v úpadku či v likvidaci, nebo není v procesu oddlu#ení, 

 #e proti němu nebyl vystaven inkasní příkaz a #e se nejedná o podnik v obtí#ích (dle článku 2 bodu 18 
Nařízení komise EU č. 651/2014), v souladu s Nařízením komise EU č. 972/2020 jsou z hlediska podpory 
způsobilé i podniky, které nebyly v obtí#ích k datu 31. 12. 2019, ale dostaly se do obtí#í v průběhu období 
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, 

 #e proti jeho statutárnímu zástupci (statutárním zástupcům #adatele, pokud z příslu!ného zákona, statutů 
organizace apod. vypl"vá, #e statutárních zástupců je více ne# jeden) není zahájeno nebo vedeno trestní 
řízení a nebyl (nebyli) odsouzen pro trestn" čin, jeho skutková podstata souvisela s předmětem činnosti 
organizace nebo pro trestn" čin hospodářsk" nebo trestn" čin proti majetku,  

 #e nečerpá ani ne#ádá o podporu na stejn" projekt z jiného dotačního programu Pardubického kraje,  
 #e potvrzuje respektování Zásad poskytování programov"ch dotací v platném znění a dal!ích podmínek 

dan"ch při vyhlá!ení tohoto programu, mimo jiné tak souhlasí s tím, aby poskytovatel, nevyhoví-li #ádosti, 
sdělil tuto informaci #adateli způsobem, jak"m uveřejnil program (pokud si poskytovatel takovou mo#nost 
vyhradil při vyhlá!ení programu), 

 #e uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a #e nezatajuje #ádné okolnosti důle#ité pro posouzení #ádosti. 

Informace ke zpracování osobních údajů: 
Osobní údaje obsa#ené v této #ádosti 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.  
Osobní údaje budou Pardubick"m krajem zpracovávány po nezbytnou dobu, po uplynutí této doby budou 
osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platn"m Spisov"m a skartačním 
plánem. 
U nepodnikajících fyzick"ch osob, kter"m bude poskytnuta dotace nad 50 tis. Kč je Pardubick" kraj povinen 
zveřejnit na úřední desce osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trval" 
pobyt, v"!e, účel a podmínky poskytnut"ch veřejn"ch prostředků. 
Dal!í informace o zpracování a ochraně osobních údajů lze nalézt na www.pardubickykraj.cz/gdpr. 
 

                                                                                                                                                                     
                                                                       ........………………………………………    

jména/o osob/y oprávněné/"ch jednat za #adatele 

………………………………………………     

podpis/y osoby oprávněné/"ch jednat za #adatele      

 
V Pardubicích, dne 12.1.2022           

 

 

Razítko: 



Příloha č. 1 usnesení č. 4 – Žádost o udělení záštity a dotace – Tvář Pardubického kraje – Pardubické 
hudební jaro 

 
Příloha č. 1 k #ádosti o udělení zá!tity a dotace z podprogramu 4 - Tvář Pk kanceláře hejtmana na 
rok 2022 – přílohu je mo#né upravit dle charakteru projektu 

 
Předbě#n$ polo#kov$ rozpočet projektu 

 
Předpokládané náklady: 
Nelze hradit z dotace: 
Mzdy a osobní náklady příjemce dotace: 308.900 Kč 
Stravování a cestovní v"daje příjemce dotace: 20.000 Kč 
 
Lze hradit z dotace: 
Honoráře, cestovné a ubytování účinkujících: (pou#ití 100 tis. Kč) 960.000 Kč 
Odměny lektorů, poroty apod.: 
Propagace projektu: (pou#ití 80 tis. Kč) 450.000 Kč 
Nákup materiálu: 20.000 Kč 
Věcné ceny do soutě#í: 
Technické zabezpečení: 

- doprava 
- ozvučení, osvětlení 
- pronájmy prostor a techniky 

Po!tovné, telefony: 
Jiné náklady: 150.000 Kč 
Předpokládané náklady celkem: 1.908.900 Kč 
 
Předpokládané v$nosy: 
Dotace Pk: 180.000 Kč 
Příjmy ze vstupného: 280.000 Kč 
Příjmy od sponzorů, z reklam: 100.000 Kč 
Vlastní prostředky: 8.900 Kč 
Účastnické poplatky: 
Jiné dotace ne# od Pk (uveďte, u jak!ch institucí a o jakou částku bylo nebo bude "ádáno, event. ji" 
přidělenou v!#i): 

- Ministerstvo kultury ČR (za"ádáno, předpoklad) 700.000 Kč 
- obce a města (za"ádáno, předpoklad) 620.000 Kč 
- dal!í instituce 

Jiné v"nosy: 20.000 Kč 
Předpokládané v$nosy celkem: 1.908.900 Kč 
 
Předpokládan$ hospodářsk$ v$sledek (rozdíl mezi náklady a v!nosy): 0 Kč 
 
Způsob vypořádání hospodářského v$sledku (uveďte, jak!m způsobem bude uhrazena 
eventuální ztráta, příp. jak bude vyu"it zisk z projektu): 
 
 
 
 
V .......................... dne …...……….…….      
         

 
 
........………………………………………… 

   jména/o osob/y oprávněné/$ch jednat za #adatele 
     

 
      ……………………………………………….       

 podpis/y osob/y oprávněné/$ch jednat za #adatele      



Příloha č. 1 usnesení č. 5 – Žádost o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje – Jazzconnexion 2022 

 

!ádost o dotaci z Podprogramu 1 - Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2022 
ÚDAJE O !ADATELI 

Jméno a příjmení/Název:  Statutární město Pardubice 

Forma právní 
subjektivity: 

obec IČ: 00274046 DIČ:  datum 
narození: 

 

Plátce DPH: NE Uplatním odpočet DPH: NE 

Bydli"tě fyzické 
osoby/Sídlo 
právnické osoby: 

ulice, čp.:  Pern!t"nské nám. 1 

obec, PSČ:  530 21 Pardubice 

okres:  Pardubick" datová schránka: ukzbx4z 

Bankovní 
spojení: 

peně#ní ústav: KB Pardubice číslo účtu a kód banky: 9005-326561/0100 

Název příspěvkové organizace 
obce: (pokud je pro ni dotace určena) 

 

Kontaktní osoba 
za organizaci či 
#adatele: 

jméno a příjmení: Ing. Martin Karas funkce: Vedoucí oddělení kultury a CR 

tel.:  466859535 e-mail: martin.karas@mmp.cz 

ÚDAJE O !ADATELI (JE-LI PRÁVNICKÁ OSOBA) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov"ch pravidlech územních rozpočtů 

osoba 
zastupující 
práv.osobu – 
např. starosta: 
jedná-li se o více než 2 
osoby, uveďte ostatní 
v samostatné příloze 

jméno a příjmení: Ing. Martin Charvát funkce: Primátor města Pardubice 

bydli!tě: XXXXXXXXXXXXXXXX datum narození: XXXXXXXXX 

jednající jako statutární orgán/jednající na základě udělené plné moci * 

jméno a příjmení:   funkce:  

bydli!tě:  datum narození:  

jednající jako statutární orgán/jednající na základě udělené plné moci * 

Právnické 
osoby, v nich# 
má přím$ podíl: 

jedná-li se o více než 1 
osobu, uveďte ostatní 

 

název:  právní forma:  

sídlo:  

v"!e podílu: 
uveďte v % 

 IČ:  DIČ:  

ÚDAJE O PROJEKTU  

Název projektu: Jazzconnexion 2022 

Pořadové číslo ročníku akce 
v roce 2022: 

 18. ročník Předpokládan$ termín 
konání akce: 

1.1. – 31.12. 2022 

Místo realizace: prostory Centra pro otevřenou kulturu, veřejné prostory města Pardubice 

Celkové náklady na projekt:  797.000, - Kč 

Po#adovaná v$"e podpory: 50.000, - Kč 
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Podrobn$ popis projektu (účel, na kter$ má b$t dotace pou#ita a odůvodnění #ádosti): 

 
Projekt Jazzconnexion 2022 předkládá Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace města, 
která vznikla k 1. lednu 2018. Centrum pro otevřenou kulturu je postaveno na synergii Galerie města 
Pardubic - v"stavního prostoru typu Kunsthalle a Divadla 29 – kulturního a uměleckého centra 
zaměřeného předev!ím na uvádění a podporu současného performativního umění.  
Projekt Jazzconnexion se zrodil v roce 2004. Jeho vznik byl motivován absencí pravidelného uvádění 
současné jazzové hudby nejen v Pardubicích, ale v celém regionu Pardubického a 
Královehradeckého kraje (s v"jimkou festivalu Jazz Goes To Town v Hradci Králové). V regionu 
V"chodních Čech je projekt Jazzconnexion stále jedin$m projektem svého druhu, kter" se orientuje na 
pravidelnou prezentaci nejrůzněj!ích podob současné jazzové hudby.  
Do dne!ního dne se v rámci projektu realizovalo téměř 240 koncertů, z nich# byla téměř polovina 
zahraniční provenience. Polovinu z těchto zahraničních souborů se podařilo představit v ČR premiérově. 
Díky projektu se podařilo navázat cenné kontakty a dlouhodoběj!í spolupráci s domácími i 
zahraničními hudebníky, promotéry a labely a etablovat tak Divadlo 29 jako jednu z nemnoha scén v ČR, 
která je otevřená uvádění nejrůzněj!ích poloh současné jazzové hudby.  
Přibli#ně od roku 2008 klade dramaturgie projektu vět!í důraz na progresivněj"í a neortodoxní formy 
jazzové hudby s jejími přesahy do oblasti soudobé artificiální hudby, tzv. nové hudby a volné improvizace. 
Usiluje tak o mapování aktuálního dění na poli evropské a pota#mo i světové experimentální hudební 
scény. Od r. 2021 jsou součástí projektu tvůrčí rezidence, které umo#ňují vybran"m umělcům nazkou!et a 
realizovat v Divadle 29 nahrávku. 
 
Dramaturgická koncepce projektu 
Projekt Jazzconnexion je zaměřen na prezentaci současné české a zahraniční hudby, jejím# společn"m 
rysem je zásadní stylotvorná a formální inspirace jazzem. Chce b"t hudebním cyklem, kter" vedle uvádění 
klíčov"ch postav a souborů domácí i zahraniční jazzové scény, bude nabízet #ánrové a stylové přesahy, 
otevírat a objevovat nové pohledy na jazzovou hudbu 21. století. Jazz je z pohledu dramaturgie projektu 
vnímán předev!ím jako „otevřená forma“. Proto projekt usiluje o prezentování co mo#ná nejpestřej"ího 
spektra jazzové hudby v jejích mnoha tvářích a podobách. Blí#e lze dramaturgii projektu vymezit styly od 
moderního jazzu, free jazzu a volné improvizace, přes jazz s prvky folklóru a etnické hudby a# po 
experimentální pojetí jazzu a jeho kombinace s elektronickou a elektroakustickou hudbou či s prvky 
moderní vá#né hudby. Projekt prezentuje pouze soudobou autorskou tvorbu. Není zaměřen na soubory 
zab"vající se interpretací klasick"ch jazzov"ch standardů či na jazzov" mainstream. Jedním z hlavních cílů 
dramaturgie je uvádění inovativní a autentické hudební tvorby a kontinuální zprostředkování nov"ch 
pohledů na uměleckou kreativitu. Směrem k divákům projekt usiluje o předávání impulsů k otevírání a 
objevování jin$ch, nekonvenčních pohledů na jazzovou hudbu a snaha o pozměnění či posunutí jejího 
vnímání. Ambicí projektu je rovně# stimulace domácí hudební scény, kde je jazz stále minoritním #ánrem. 
Projekt mapuje nejen domácí scénu. Zprostředkovává kontakty se zahraničím děním na poli jazzové hudby 
a realizuje koncerty hudebníků a skupin z celé Evropy i dal!ích mimoevropsk"ch zemí. Akcentuje také 
projekty zalo#ené na spolupráci česk"ch hudebníků se zahraničními. 
 
Akcenty dramaturgie projektu  

- původní tvorba s v$razn$m autorsk$m vkladem a uměleckou úrovní 
- preference projektů s prvkem tvůrčí originality, objevnosti a přínosu něčeho nového 
- preference projektů s #ánrov$mi a stylov$mi přesahy  
- prvek spolupráce česk$ch hudebníků se zahraničními 

 
Záměry a cíle projektu: 

- nabízet a zprostředkovávat veřejnosti setkání s "irok$m spektrem nejrůzněj"ích podob 
současné jazzové hudby s důrazem na její mezní polohy (např. volná improvizace, nová 
hudba apod.)  

- poskytovat veřejnosti kontinuálně nové pohledy na uměleckou kreativitu 
- podpora vzniku nov$ch hudebních projektů formou uměleck$ch rezidencí 
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- podněcovat zájem veřejnosti o aktuální podoby současné jazzové hudby a roz"iřovat tak 
povědomí o podobách a proměnách moderního jazzu a alternativní hudby vůbec 

- vytvářet a rozvíjet kvalitní a pravideln$ program moderní jazzové hudby a suplovat absenci 
pravidelně fungující jazzové scény přinejmen"ím na území Pardubického  
a Královéhradeckého kraje 

- vytvářet kulturní vazby a kontakty na"eho města a regionu se skupinami a jednotlivci jak 
v rámci republiky, tak i se zahraničím 

- podporovat spolupráci česk$ch hudebníků se zahraničními a přiná"et do domácího prostředí 
podněty zvenčí 

- o#ivovat město prostřednictvím inscenování hudebních událostí ve veřejném prostoru a 
v netradičních prostorách nejrůzněj"ího typu a funkce 

 
Dramaturgick$ plán na rok 2022 
V návaznosti na předchozí ročníky bude dramaturgie projektu klást důraz na aktuální progresivní a méně 
ortodoxní formy jazzové hudby. To znamená předev!ím na takové projekty, které se sna#í posouvat a 
inovovat hudební jazyk, nebojí se experimentovat, přistupují k tvorbě otevřeně a neortodoxně, vyu#ívají 
různ"ch improvizačních technik, začleňují do své hudby prvky elektronické a elektroakustické hudby nebo 
se pohybují na hranici mezi jazzem a soudobou vá#nou hudbou. Dramaturgie vedle kontinuálního uvádění 
zahraniční a domácí produkce, prezentuje také projekty česk"ch hudebníků zalo#en"ch na spolupráci se 
zahraničními umělci.  
Dramaturgie projektu chce stejně jako v předchozích letech pokračovat v uvádění klíčov"ch a novátorsk"ch 
osobností světové freejazzové a improvizační scény jako jsou například brit!tí saxofonisté Paul Dunmall, 
John Butcher nebo Tobias Delius, nizozemsk" bubeník Han Bennink, !védsk" saxofonista Mats 
Gustafsson, němečtí hudebníci Hans Koch a Alexander von Schlippenbach nebo američtí saxofonisté 
David Murray a Charles Gayle. Z mlad!í generace bychom rádi v nadcházející 1 a# 2 sezónách 
představili např. francouzskou vokalistku a saxofonistku Alexandru Grimal, maďarského hráče na cimbál 
Miklóse Lukácse, německého bubeníka Erica Schaefera, amerického trumpetistu Petera Evanse, 
německého klarinetistu Franka Gratkowskiho, americké saxofonisty Johna Dikemana a Davea Rempise, 
francouzského kytaristu Juliena Despreze nebo kanadského saxofonistu Colina Stetsona.  
V plánu je také uvést v Čechách premiérově kapely jako jsou malajsko-!védské trio Hungry Ghost (Paal 
Nilssen Love, Yong Yandsen, Christian Svendsen), turecko-italské trio AVA nebo francouzské duo 
bubeníka Petera Orinse a saxofonisty Laurenta Rigauta. Vzhledem k očekávateln"m omezením 
v souvislosti s pandemií Covid-19 je pravděpodobné, #e program projektu bude více akcentovat tuzemské 
umělce a umělce ze sousedních států. 
Z domácí scény bude snahou uvést kapely tvořené nejmlad!í generací jazzov"ch hudebníků (Tryptych, 
Uthando, Treetop, Endemit) s cílem spojovat jejich vystoupení s koncerty zahraničních kapel.  
Projekt je koncipován jako průbě#n" cyklus či festival odehrávající se během celého roku. Záměrem je 
realizovat 16 - 18 koncertů s přibli#nou frekvencí 1-2 koncertů měsíčně a 1 a# 3 rezidenční pobyty. 
 
Jazzconnexion – Rezidenční část projektu 
Od roku 2021 jsou nově součástí projektu umělecké rezidence. Narozdíl od ostatních zemí Evropské unie 
tento druh aktivit v oblasti jazzové hudby v ČR téměř zcela chybí. Jeho cílem je stimulace vzniku nov"ch 
hudebních projektů předev!ím pro hudebníky mladé a střední generace, kteří musí často velmi slo#it"m a 
obtí#n"m způsobem hledat časové, technické, prostorové a finanční mo#nosti potřebné pro realizaci své 
tvorby. Rezidenční část projektu Jazzconnexion by tak měla nabídnout alespoň dílčí ře!ení této situace a 
poskytovat ka#doročně vybran"m umělcům podmínky pro realizaci jejich projektů v profesionálním 
technickém a produkčním zázemí Divadla 29. V dal!í rovině je mo#no tuto část projektu pova#ovat i za 
reakci na současnou situaci vyvolanou epidemií Covid-19, kdy hudebníci neměli mo#nost naplno se 
věnovat nejen #ivému hraní, ale ani společnému zkou!ení a přípravě nov"ch projektů.  
 
Parametry uměleck$ch rezidencí 
Rezidence budou určeny předev!ím pro hudebníky mladé a střední generace, kteří se věnují autorské 
tvorbě. Jejich v"běr bude v roce 2022 realizován kurátorsky (do budoucna je v úvaze i forma otevřené 
v"zvy).  Oslovováni budou umělci a skupiny, kteří mají potenciál naplňovat v"!e nastíněnou dramaturgii 
projektu Jazzconnexion. Preferováni budou hudebníci působící v ČR a projekty zalo#ené na spolupráci se 
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zahraničními umělci. Za normální situace je plánu realizovat v roce 2022 1 a# 3 rezidenční pobyty. V 
případě trvání omezení v souvislosti s Covid-19 bude pravděpodobně mo#né počet rezidenčních pobytů 
roz!ířit. 
Umělcům bude dán k dispozici prostor sál Divadla 29 včetně jeho technického vybavení po dobu potřebnou 
pro realizaci jejich projektu v časovém rozmezí maximálně do 7 dní v závislosti na náročnosti. Po dobu 
rezidence bude zaji!těno i jejich ubytování v blízkosti Divadla 29.  Dále bude zaji!těna potřebná nástrojová 
aparatura a slu#ba zvukového technika, kter" zajistí pořízení profesionálního zvukového a případně i video 
záznamu. Zde se nabízí vyu#ití spolupráce s pardubickou redakcí Českého rozhlasu, kter" sídlí přímo nad 
prostory sálu Divadla 29, a jeho# prostory jsou propojeny audio linkami se sálem Divadla 29. Lze tedy 
zajistit i oddělenou zvukovou re#ii pro pořizovaní záznamu.  
 
Rámcov$ dramaturgick$ plán na rok 2022 
 
Jazzconnexion – Rezidence 1 – Los Amargados (CZ/US/I) 
První rezidenční pobyt rámci projektu Jazzconnexion v Divadle 29 realizuje mezinárodní trio Los 
Amargados, které tvoří kontrabasista George Cremaschi, trumpetista Petr Vrba a perkusista Elia Moretti.  
 
Treetop (CZ) 
Mladé trio s autorsk"m repertoárem s vlivy jazzu, lidové hudby i soudob"ch avantgardních konceptů. 
 
AVA Trio (IT/TR) 
Italsko-turecké trio vedené barytonsaxofonistou Giuseppem Doronzem. AVA trio se inspiruje předev!ím 
etnickou hudbou Předního v"chodu, kterou originálně přetváří do jazzové podoby.  
 
Ondřej %tveráček Quartet feat. Gene Jackson: Herbie Hancock tribute (CZ/US) 
Jeden z nejlep!ích jazzov"ch kvartetů v ČR s americk"m bubeníkem Genem Jacksonem vzdá hold 
legendárnímu pianistovi Herbie Hancockovi. 
 
PIO plays Mingus (CZ/US/I) 
Pra#sk" improvizační orchestr se chopil skladeb jednoho z nejv"znamněj!ích hudebníků jazzové historie 
Charlese Minguse a připravil program vycházející z jeho kompozic. 
 
Uthando (CZ) 
Nov" projekt slo#en" ze spolu#áků HAMU, JAMU a VO$ Jaroslava Je#ka.   
 
David Murray Trio (US/NOR) 
Legendární americk" saxofonista a basklarinetista v triu s neméně slavnou norskou rytmikou bubeníkem 
Paalem Nilssenem-Lovem a basistou Ingebrigtem Håker Flatenem. 
 
Abacaxi (FR/I) 
Abacaxi je nové trio jedné z největ!ích postav současné evropské scény experimentálního jazzu a 
improvizované hudby – francouzského kytaristy Juliena Despreze. 
 
TokDat (CZ) 
Autorsk" projekt kytaristy Tomá!e Miky, basisty Ondřeje Komárka, bubeníka Marka Urbánka a pianisty 
Martina Konvičky. Nekompromisní kompozice pohybujících se na hraně minimalismu, folklóru a jazzu. 
 
Shay Hazan Quintet (IZR) 
Izraelsk" kvintet basisty Shay Hazana balancující na pomezí etnické hudby, hiphopu a hardbopu. 
 
Spinifex (NL/D/PT/US) 
Mezinárodní kvintet operující z Amsterdamu. Neuvěřitelně intenzivní hudba, kterou Spinifex produkují, je 
originálním mixem moderního jazzu, orientální hudby, trash metalu a hudební avantgardy. 
 
Jazzconnexion – Rezidence 2 
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Vybran" rezidenční pobyt v Divadle 29 (viz popis v rezidenční části projektu) 
 
 
Příklady dal"í umělců a skupin, které hodláme pozvat v druhé polovině roku 2022: 
 
Orins/Rigaut (FR) 
Ranjev! & Óbazs (CZ/SK) 
Augustí Fernández / Christian Windfeld / Liudas Mockunas (SP/D/LT) 
Dresch-Lukács Duo (H) 
Pavel Zlámal & PQ (CZ) 
Tobias Delius 4tet (UK/NL/CAN/USA) 
Kankū (FR) 
The Rempis Percussion Quartet (USA/NOR) 
Eric Schaefer: Kyoto mon Amour (GER/JAP) 
Jan Jirucha & $těpán Janou!ek (CZ) 
Schlippenbach Duo (GER/NOR) 
Peter Evans Ensemble (USA) 
 
Partneři, podílející se na realizaci projektu: 
Občanské sdru#ení Terra Madoda Pardubice – organizační zaji!tění, koordinace dobrovolníků podílejících 
se na projektu 
Česk" rozhlas Pardubice – mediální partner projektu 
Jazzport.cz – mediální partner projektu 
Dal!í partneři v regionu: Alliance Francaise Pardubice, Goethe Zentrum Pardubice 
 
 

Polo#kov$ rozpočet projektu – viz příloha 

 

!adatel čestně prohla"uje, 

 #e ke dni podání #ádosti má řádně vypořádané ve!keré závazky vůči Pardubickému kraji, vůči 
jin"m územním samosprávn"m celkům, vůči státním subjektům (finančním úřadům, České 
správně sociálního zabezpečení, zdravotním poji!ťovnám apod.),  

 #e v době podání #ádosti, ani v uplynul"ch třech letech nebyl na jeho majetek prohlá!en 
konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl návrh na prohlá!ení konkurzu 
zamítnut pro nedostatek majetku, není proti němu veden v"kon rozhodnutí, není v úpadku či 
v likvidaci, nebo není v procesu oddlu#ení, 

 #e proti němu nebyl vystaven inkasní příkaz a #e se nejedná o podnik v obtí#ích (dle článku 2 
bodu 18 Nařízení komise EU č. 651/2014), v souladu s Nařízením komise EU č. 972/2020 
jsou z hlediska podpory způsobilé i podniky, které nebyly v obtí#ích k datu 31.12.2019, ale 
dostaly se do obtí#í v období od 01.01.2020 do 31.12.2021, 

 #e proti jeho statutárnímu zástupci (statutárním zástupcům #adatele, pokud z příslu!ného 
zákona, statutů organizace apod. vypl"vá, #e statutárních zástupců je více ne# jeden) není 
zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl (nebyli) odsouzen pro trestn" čin, jeho skutková 
podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestn" čin hospodářsk" nebo 
trestn" čin proti majetku,  

 #e nečerpá ani ne#ádá o podporu na stejn" projekt z jiného dotačního programu Pardubického 
kraje a respektuje zásady pro poskytování dotace.  

 

V případě, #e #adatel v předchozích třech letech předlo#il kopii stanov, kopii zápisu o volbě 
statutárního zástupce (zástupců) nebo kopii potvrzení o vedení bankovního účtu: 

Prohla!uji, #e během posledního kalendářního roku nedo!lo ke změně stanov, statutárního zástupce 
a bankovního spojení. 
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................................................................................................................................................................... 

(název #adatele) 

%ADATEL PROHLA$UJE, %E UVEDENÉ ÚDAJE JSOU ÚPLNÉ A PRAVDIVÉ A %E NEZATAJUJE  

%ÁDNÉ OKOLNOSTI DŮLE%ITÉ PRO POSOUZENÍ %ÁDOSTI. 
 

%adatel svou #ádostí současně potvrzuje respektování „Zásad poskytování programov"ch dotací“ 
v platném znění a dal!ích podmínek dan"ch při vyhlá!ení tohoto programu.  

Informace ke zpracování osobních údajů: 

Osobní údaje obsa#ené v této #ádosti 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. 

Osobní údaje budou Pardubick"m krajem zpracovávány po nezbytnou dobu, po uplynutí této doby 
budou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platn"m Spisov"m 
a skartačním plánem.  

U nepodnikajících fyzick"ch osob, kter"m bude poskytnuta dotace nad 50 000,- Kč, je Pardubick" kraj 
povinen zveřejnit na úřední desce osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, obec, kde 
má příjemce trval" pobyt, v"!e, účel a podmínky poskytnut"ch veřejn"ch prostředků. 

Dal!í informace o zpracování a ochraně osobních údajů lze nalézt na www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

 
POVINNÉ PŘÍLOHY !ÁDOSTI: 
A) předbě#n" rozpočet projektu 
B) NOVĚ: přilo#ená kopie Úplného v$pisu z Evidence skutečn$ch majitelů (s v"jimkou subjektů 
uveden"ch v § 7 zákona č. 37/2021 Sb., zákon o evidenci skutečn"ch majitelů). 
 

V ....…………………………………………………  dne …...…………………………  

                 

                                                                                                                          

       ..………………………………………………                                                                  
                                                                   jméno a podpis osoby oprávněné jednat za #adatele   

 

 

 

 

 

 

Razítko: 
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Příloha #ádosti – Předbě#n$ rozpočet projektu 
 

Předpokládané náklady: 
 

• mzdy a osobní náklady pořadatele.………………………………………………………….……40 000 
(nelze hradit z dotace) 
• propagace …………………………………………………………………………..…….………...90 000 

• honoráře a cestovné účinkujícím………………………………………………….…….………..380 000 

• odměny lektorů, poroty, apod………………………………………………..…………………… 

• ubytování……………………………………………………………………………………….……..85 000 

• stravování, občerstvení……………………………………………………………………….……..20 000 
(nelze hradit z dotace) 
• věcné ceny a nákup materiálu……………………………………………..…………………… 

• technické zabezpečení: 

doprava………………...………………………………………………………………………………10 000 

ozvučení, osvětlení………………………………………………………………………………….100 000 

pronájmy prostor a techniky………………………………………………….…………………...…47 000 

• jiné náklady…(poplatky OSA, po!tovné, drobn" hmotn" materiá………….……………………25 000 

 
Náklady celkem…………………………………………………………………..………………..……797 000 
  

Předpokládané v$nosy: 
 

• dotace Pk……………………………………………………………………...………………………50 000 

• příjmy ze vstupného…………………………………………………………..…………………...…60 000 

• příjmy od sponzorů, z reklam………………………………………………..………………………20 000 

• vlastní prostředky …………………………………………………………………………….…..….80 000 

• jiné dotace ne# od Pk  
 (uveďte, u jak!ch institucí a o jakou částku bylo nebo bude "ádáno, ev. ji" přidělenou v!#i) 

• Statutární město Pardubice.…………………………………………………………..………110 000 

• Ministerstvo kultury ČR.………………………………………………………………….…417 000 

• Zahraniční ambasády, Státní fond kultury.…………………………………………………...60 000 

 
V$nosy celkem………………………………………………………………………………………….797 000 
 
Předpokládan$ hospodářsk$ v$sledek :…………………………………….……….……………………0 
(rozdíl mezi náklady a v!nosy) 
 
 

Způsob vypořádání hosp.v$sledku: 
(uveďte, jak!m způsobem bude uhrazena eventuální ztráta, případně jak bude vyu"it zisk z projektu) 

Případná ztráta bude hrazena z rozpočtu organizace. Případn" zisk bude reinvestován do projektu. 
 

 
 
 
 

                                                .........……………………………………………                                                                             
                                   podpis osoby oprávněné jednat za #adatele      

 



Příloha č. 1 usnesení č. 6 – Žádost o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje – Textconnexion 2022 

!ádost o dotaci z Podprogramu 1 - Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2022 
ÚDAJE O !ADATELI 

Jméno a příjmení/Název:  Statutární město Pardubice 

Forma právní 
subjektivity: 

obec IČ: 00274046 DIČ:  datum 
narození: 

 

Plátce DPH: NE  Uplatním odpočet DPH: NE  

Bydli"tě fyzické 
osoby/Sídlo 
právnické osoby: 

ulice, čp.:  Pern!t"nské nám. 1 

obec, PSČ:  530 21 Pardubice 

okres:  Pardubick" datová schránka: ukzbx4z 

Bankovní 
spojení: 

peně#ní ústav: KB Pardubice číslo účtu a kód banky: 9005-326561/0100 

Název příspěvkové organizace 
obce: (pokud je pro ni dotace určena) 

 

Kontaktní osoba 
za organizaci či 
#adatele: 

jméno a příjmení: Ing. Martin Karas funkce: Vedoucí oddělení kultury a CR 

tel.:  466859535 e-mail: martin.karas@mmp.cz 

ÚDAJE O !ADATELI (JE-LI PRÁVNICKÁ OSOBA) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov"ch pravidlech územních rozpočtů 

osoba 
zastupující 
práv.osobu – 
např. starosta: 
jedná-li se o více než 2 
osoby, uveďte ostatní 
v samostatné příloze 

jméno a příjmení: Ing. Martin Charvát funkce: Primátor města Pardubice 

bydli!tě: XXXXXXXXXXXXXXX datum narození: XXXXXXXXXX 

jednající jako statutární orgán/jednající na základě udělené plné moci * 

jméno a příjmení:   funkce:  

bydli!tě:  datum narození:  

jednající jako statutární orgán/jednající na základě udělené plné moci * 

Právnické 
osoby, v nich# 
má přím$ podíl: 

jedná-li se o více než 1 
osobu, uveďte ostatní 

 

název:  právní forma:  

sídlo:  

v"!e podílu: 
uveďte v % 

 IČ:  DIČ:  

ÚDAJE O PROJEKTU  

Název projektu:  Textconnexion 2022 

 
Pořadové číslo ročníku akce 
v roce 2022: 

 16. ročník Předpokládan$ termín 
konání akce: 

1.1.  2022– 31. 12. 2022 

Místo realizace: prostory Centra pro otevřenou kulturu, veřejné prostory města Pardubice 

Celkové náklady na projekt:  247 000,- Kč 

Po#adovaná v$"e podpory: 40 000,- Kč 
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Podrobn$ popis projektu (účel, na kter$ má b$t dotace pou#ita a odůvodnění #ádosti): 

 

Úvod 
 
Projekt Textconnexion 2022 překládá Divadlo 29, které je součástí Centra pro otevřenou kulturu, 
příspěvkové organizace. Divadlo 29 se od svého vzniku v roce 2002 profiluje jako profesionální 
multi#ánrové kulturní centrum, jeho# posláním je uvádění a podpora současného nemainstreamového 
umění napříč #ánry. Program Divadla 29 sestává z hudební linie (pořádání koncertů z oblasti alternativní, 
etnické, jazzové, elektronické a experimentální hudby), z linie divadelní (prezentace tanečního, 
pohybového, alternativního a experimentálního divadla), z linie zaměřené na prezentaci děl z oblasti 
multimédií (videoart, soundart, filmov" dokument a animace) a z linie literární (autorská čtení, práce s 
autorsk"m textem a jeho přesahy do jin"ch uměleck"ch oborů – v"tvarné umění, hudba). Součást aktivit 
Divadla 29 dále je: 

- kontinuální produkční podpora a spolupráce na vzniku nov"ch uměleck"ch děl formou uměleck"ch 
rezidenčních pobytů 

- vzdělávání v oblasti umění a kultury 
- vytváření prostoru pro komunikace a navazování kulturních kontaktů v rámci regionu i mimo něj 
- podpora nejrůzněj!ích kulturně-komunitních aktivit 
- nabízet alternativu k produkci tzv. kamenn"ch scén 

 
Divadlo 29 je jedin"m takto zaměřen"m multi#ánrov"m centrem v regionu V"chodních Čech a jedním 
z mála v ČR. 
 

Přínos projektu spočívá v kooperaci etablovan"ch a začínajících literátů, prezentaci tvorby současn"ch 
v"znamn"ch autorů divákům z Pardubického kraje. Akce se bude konat v rozsahu minimálně 26 akcí za 
rok, personálně jejich realizaci bude zaji!ťovat !estičlenn" t"m zaměstnanců Divadla 29 a pětičlenn" t"m 
dobrovolníků z řad mlad"ch literátů a studentů. Projekt bude i nadále podporovat mladé autory, a to jak 
organizačně, tak motivačně a dopomáhat tak k dal!ímu roz!íření a rozvoji mladé literární tvorby. Projekt 
chce také přiná!et poezii blí#e k lidem - na ulici, do kaváren, restaurací, galerií, knihoven, !kol, kampusů, 
městsk"ch brownfieldů a na dal!í veřejná místa ve městě. Stejně jako místa, na kter"ch bude znít poezie či 
próza, jsou různorodé i cílové skupiny projektu. Hudební projekty zaměřené na práci s textem přitahují 
předev!ím mladé publikum, autorská čtení známěj!ích a etablovan"ch autorů cílí také na střední či star!í 
generaci. Předná!ky a debaty jsou oblíbeny u v!ech věkov"ch kategorií. Centrum pro otevřenou kulturu se 
tak stává v"razn"m místem literárního #ivota, a to nejen v regionu V"chodních Čech.    
 
Dramaturgická koncepce projektu 
 
Projekt Textconnexion je zaměřen na prezentaci literární tvorby česk"ch i zahraničních autorů. Klade si za 
cíl kontinuálně seznamovat diváky s literární tvorbou autorů etablovan"ch i začínajících. Díky spolupráci se 
studenty středních a vysok"ch !kol, kteří nejen pomáhají s organizační stránkou projektu, ale také 
prezentují svoji tvorbu, projekt stimuluje zájem o literaturu předev!ím u mladé generace, její# zaujetí 
literaturou dlouhodobě upadá. Projekt hledá mo#né cesty práce s autorsk"m textem a jeho přesahy do 
jin"ch uměleck"ch oborů jako hudba, v"tvarné umění, performance či divadlo. Podporuje také vznik a 
prezentaci novátorsk"ch a experimentálních forem literární tvorby. Důraz je kladen na osobní pro#itek a 
zapojování co nej!ir!ího spektra diváků / účastníků do děje, 
a předev!ím pak na prolínání profesionálů a neprofesionálů.   
 
Akcenty dramaturgie projektu 
 
-původní tvorba s v"razn"m autorsk"m vkladem a uměleckou úrovní 
-prvek spolupráce profesionálních autorů s amatérsk"mi začínajícími tvůrci 
-původní tvorba autorů star!í generace i autorů mlad"ch a začínajících 
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-interdisciplinární projekty, jejich# tě#i!těm je práce s textem (v"tvarné umění, hudba, divadlo) 
 
Záměry a cíle projektu 
 
-nabízet a zprostředkovávat veřejnosti setkávání s literaturou v!ech #ánrů 
-podněcovat zájem veřejnosti a studentů v!ech stupňů !kol o literární tvorbu a tvůrčí psaní 
-zprostředkovávat mezigenerační setkávání autorů a podporovat tak v"měnu jejich zku!eností a přístupů 
k tvorbě 
-organizovat autorská a scénická čtení nejen v prostorech vnitřních, ale i ve veřejn"ch prostorech města 
-organizovat autorská čtení autorů místních i z jin"ch regionů v Pardubicích 
-u#!í spolupráce se studenty Univerzity Pardubice a studenty středních !kol 
 
Programové linie projektu: 
1. Suchá autorská čtení 
Série autorsk"ch čtení zaměřen"ch na začínající literáty z regionu. Tento formát nízkoprahov"ch čtení má v 
Pardubicích u# více ne# devítiletou tradici, začínajícím autorům umo#ňuje veřejně prezentovat svou 
autorskou tvorbu „ze !uplíku” a zdokonalovat svoje veřejné vystupování. Zpětná vazba publika a následná 
debata dává autorům motivaci k dal!í tvorbě a zv"!ení víry v sebe sama. 
Suchá autorská čtení se budou konat 3x-4x do roka. 
2. Předná"ky a debaty 
Cílem této programové linie je organizace předná!ek a besed s autory, kteří se ve své kni#ní tvorbě 
zab"vají nejen literární historií, ale i celospolečensk"mi problémy současnosti. Jde předev!ím o novináře, 
historiky, sociology a podobně. Během roku 2022 proběhnou 2-3 takovéto debaty (Daniel Prokop, Ale" 
Palán, Tomá" Etzler). 
3. Sly"! 
Putovní čtení na několika vybran"ch místech ve veřejn"ch prostorách města. Mlad"mi literáty je !ir!ímu 
publiku i náhodn"m kolemjdoucím představen v"bor z tvorby v"znamn"ch autorů a autorek literární historie. 
V letech 2016-2021 byla v rámci Sly!! divákům představena tvorba Václava Havla, Egona Bondyho, 
Charlese Bukowského a Allena Ginsberga, Honzy Krejcarové, Věry Jirousové, Vladimíry Čerepkové 
či autorů ze Skupiny 42, Proklet$ch básníků, Beat Generation a generace Star$ch Psů. Na dvou 
akcích v roce 2022 bude prezentován v"bor z děl česk$ch dadaistů a Jiřího Koláře. 
4. Autorská čtení, scénická čtení, performance, přesahy 
Autorská čtení zaměřená na osobnosti nadregionálního v"znamu, etablované tvůrce z regionu i mimo něj. 
Jejich cílem se seznámit publikum se současnou tvorbou profesionálních autorů z České republiky i ze 
zahraničí. Cílem projektu v roce 2022 je představit pardubickému publiku laureáty literárních cen jako je 
Magnesia litera, Cena Jiřího Ortena a dal!í (%imon Leitgeb, David Zábransk$, Vratislav Kadlec, Petr 
Borkovec, Jan %krob, Daniel Hradeck$, Veronika Bendová a dal!í) a přispět tím k vět!ímu povědomí o 
dění na současné literární scéně. Tato programová linie bude také uvádět scénická čtení, projekty v"tvarné 
či hudební, ve kter"ch je kladen hlavní důraz na text. V roce 2022 proběhne nejméně 15-20 takov"chto 
akcí. 
5. Večery s nakladatelstvím… 
Během leto!ního roku uspořádáme několik setkání s kmenov"mi autory několika nakladatelství, která se 
zaměřují hlavně na současnou českou poezii a prózu. Autorská čtení by měla probíhat i za účasti 
vedoucích pracovníků jednotliv"ch nakladatelství. V plánu máme pozvat zástupce dybbuku, Fra a Hostu. 
6. Noc literatury 
V roce 2021 jsme realizovali druh" ročník regionální části Noci literatury. V tom bychom rádi pokračovali i 
v roce 2022. Během Noci literatury bude několika místními i mimopardubick"mi herci a muzikanty čteno 
z děl současn"ch evropsk"ch literátů. To v!e bude doplněno hudebním programem. Konat se bude 1 den 
v květnu 2022. 
 

Tradice akce, koncept rozvoje, rozbor náv"těvnosti v minul$ch letech 
Projekt Textconnexion vznikl na počátku roku 2006 z potřeby nalézt vhodn" prostor pro veřejné literární 
aktivity ve městě a ji# od sv"ch začátků je spjat s prostory Divadla 29. Po celou dobu se projekt 
Textconnexion sna#il představovat pardubickému publiku autory jak zavedené a známé, tak i autory 
začínající. Z několika autorů, kteří svoji literární tvorbu začínali prezentovat v rámci projektu Textconnexion, 
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jsou dnes ji# poměrně známí a renomovaní básníci či prozaici (Adam Borzič, Kamil Bou"ka, Jana 
Orlová, Jiří Zradička, Luká" Vavrečka, Přemysl Krejčík, Ladislav Slezák a dal!í). V rámci projektu 
Textconnexion se uskutečnilo 7 regionálních kol soutě#e Slam poetry, více ne# 140 autorsk"ch či 
scénick"ch čtení a 27 křtů sbírek básní či románů. Projekt si získal poměrně slu!nou diváckou základnu a 
dokázal vytvořit v prostorách Divadla 29 místo setkávání pro literáty a dal!í osoby spjaté s literaturou. 
V letech 2006-2017 akce konané v rámci projektu Textconnexion nav!tívilo průměrně 300 diváků ročně. 
V samotném roce 2018 to bylo ji# 1 200 diváků, stejně jako v roce 2019. V roce 2020, z důvodu uzavírky 
kulturních akcí, nav!tívilo akce konané v rámci projektu 490 diváků. Za rok 2021 evidujeme pouze 492 
náv!těvníků akcí, a to předev!ím kvůli epidemiologické situaci v první půli roku.  
 
 
 

Financování projektu, vyu#ití dotace 
 
Vzhledem k plánům zvát etablované autory a pořádat náročněj!í komponované literární večery, koncerty, 
v"stavy či debaty je projekt poměrně finančně náročn". Dotace se vyu#ijí předev!ím na honoráře autorům, 
technické zabezpečení akcí a jejich propagaci. 
 

Dal"í finanční zdroje, prodej vstupenek 
Jako dal!í zdroj financování projektu budou vyu#ity dotace získané od Statutárního města Pardubice a 
Ministerstva kultury ČR. Téměř na v!ech akcích konan"ch v rámci projektu Textconnexion bude vybíráno 
vstupné, které by mělo pokr"t nejméně jednu pětinu celkov"ch nákladů. 
 

Propagace a medializace 
 
Akce budou propagovány prostřednictvím plakátů distribuovan"ch po městě Pardubice, jako# i v okolních 
městech (Hradec Králové, Chrudim…), na webov"ch a facebookov"ch stránkách Divadla 29 a Klubu 29, 
dále pak vstupy ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. 
 

Kulturní obslu#nost a práce s publikem 
Projekt Textconnexion 2022 předkládá Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace města, 
která vznikla k 1. lednu 2018. Součástí organizace je Divadlo 29 a Galerie města Pardubic, které do 
konce roku 2017 existovaly jako organizační slo#ky zaniklého Kulturního centra Pardubice. Centrum pro 
otevřenou kulturu je postaveno na synergii Galerie města Pardubic, v"stavního prostoru typu Kunsthalle a 
Divadla 29, kulturního a uměleckého centra zaměřeného předev!ím na uvádění a podporu současného 
nemainstreamového performativního umění 
Divadlo 29 je jedin"m takto zaměřen"m multi#ánrov"m centrem v regionu V"chodních Čech a jedním 
z mála v ČR. Vzhledem k devatenáctileté tradici Divadla 29 a jeho v!eobecné známosti mají akce mo#nost 
oslovit publikum jak místní, tak diváky z jin"ch regionů. Vět!ina programov"ch linií projektu (A. 1., 2., 4., 5.,  
6.) jsou zaměřeny nadregionálně, prezentují tvorbu autorů z celé České republiky. 
Přístup do prostor Divadla 29, Klubu 29 i Galerie města Pardubic je bezbariérov". Pro zdravotně 
znev"hodněné skupiny obyvatelstva nabízíme v#dy mo#nost volného vstupného. 
 

Udr#itelnost projektu, v$hledy a koncepční představa o projektu v dal"ích letech 
 
Za 15 let fungování si projekt Textconnexion vytvořil silnou diváckou základnu ve městě i v !ir!ím okolí. 
Cílem projektu je udr#et a dále rozvíjet koncept autorsk"ch a scénick"ch čtení, koncertů a debat i v dal!ích 
letech, podporovat mladé začínající autory a zprostředkovávat publiku tvorbu etablovan"ch autorů. Jde té# 
o pokračování ve spolupráci se studenty a pedagogy literárněvědn"ch oborů na Univerzitě Pardubice a 
budovat tak platformu pro jejich vzájemné setkávání a předávání tvůrčích zku!eností, jak s dal!ími mlad"mi 
autory, tak s autory ji# zaveden"mi a profesionálními. 
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Polo#kov$ rozpočet projektu – viz příloha 

 

!adatel čestně prohla"uje, 

 #e ke dni podání #ádosti má řádně vypořádané ve!keré závazky vůči Pardubickému kraji, vůči 
jin"m územním samosprávn"m celkům, vůči státním subjektům (finančním úřadům, České 
správně sociálního zabezpečení, zdravotním poji!ťovnám apod.),  

 #e v době podání #ádosti, ani v uplynul"ch třech letech nebyl na jeho majetek prohlá!en 
konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl návrh na prohlá!ení konkurzu 
zamítnut pro nedostatek majetku, není proti němu veden v"kon rozhodnutí, není v úpadku či 
v likvidaci, nebo není v procesu oddlu#ení, 

 #e proti němu nebyl vystaven inkasní příkaz a #e se nejedná o podnik v obtí#ích (dle článku 2 
bodu 18 Nařízení komise EU č. 651/2014), v souladu s Nařízením komise EU č. 972/2020 
jsou z hlediska podpory způsobilé i podniky, které nebyly v obtí#ích k datu 31.12.2019, ale 
dostaly se do obtí#í v období od 01.01.2020 do 31.12.2021, 

 #e proti jeho statutárnímu zástupci (statutárním zástupcům #adatele, pokud z příslu!ného 
zákona, statutů organizace apod. vypl"vá, #e statutárních zástupců je více ne# jeden) není 
zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl (nebyli) odsouzen pro trestn" čin, jeho skutková 
podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestn" čin hospodářsk" nebo 
trestn" čin proti majetku,  

 #e nečerpá ani ne#ádá o podporu na stejn" projekt z jiného dotačního programu Pardubického 
kraje a respektuje zásady pro poskytování dotace.  

 

V případě, #e #adatel v předchozích třech letech předlo#il kopii stanov, kopii zápisu o volbě 
statutárního zástupce (zástupců) nebo kopii potvrzení o vedení bankovního účtu: 

Prohla!uji, #e během posledního kalendářního roku nedo!lo ke změně stanov, statutárního zástupce 
a bankovního spojení. 

................................................................................................................................................................... 

(název #adatele) 

$ADATEL PROHLA%UJE, $E UVEDENÉ ÚDAJE JSOU ÚPLNÉ A PRAVDIVÉ A $E NEZATAJUJE  

$ÁDNÉ OKOLNOSTI DŮLE$ITÉ PRO POSOUZENÍ $ÁDOSTI. 
 

$adatel svou #ádostí současně potvrzuje respektování „Zásad poskytování programov"ch dotací“ 
v platném znění a dal!ích podmínek dan"ch při vyhlá!ení tohoto programu.  

Informace ke zpracování osobních údajů: 

Osobní údaje obsa#ené v této #ádosti 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. 

Osobní údaje budou Pardubick"m krajem zpracovávány po nezbytnou dobu, po uplynutí této doby 
budou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platn"m Spisov"m 
a skartačním plánem.  



 

 

 6 

U nepodnikajících fyzick"ch osob, kter"m bude poskytnuta dotace nad 50 000,- Kč, je Pardubick" kraj 
povinen zveřejnit na úřední desce osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, obec, kde 
má příjemce trval" pobyt, v"!e, účel a podmínky poskytnut"ch veřejn"ch prostředků. 

Dal!í informace o zpracování a ochraně osobních údajů lze nalézt na www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

 
POVINNÉ PŘÍLOHY !ÁDOSTI: 
A) předbě#n" rozpočet projektu 
B) NOVĚ: přilo#ená kopie Úplného v$pisu z Evidence skutečn$ch majitelů (s v"jimkou subjektů 
uveden"ch v § 7 zákona č. 37/2021 Sb., zákon o evidenci skutečn"ch majitelů). 
 

V ....…………………………………………………  dne …...…………………………  

                 

                                                                                                                                                     

       ..………………………………………………                                                                   
                                                                   jméno a podpis osoby oprávněné jednat za #adatele   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Razítko: 
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Příloha #ádosti - Předbě#n$ rozpočet projektu 
 

Předpokládané náklady: 
 

• mzdy a osobní náklady pořadatele.………………………………………0,- 
(nelze hradit z dotace) 
• propagace ……………………………………………………………25 000,- 

• honoráře a cestovné účinkujícím…………………………………..145 000,- 

• odměny lektorů, poroty, apod……………………………………………….0,- 

• ubytování………………………………………………………………..20 000,- 

• stravování, občerstvení………………………………………………….3 000,- 
(nelze hradit z dotace) 
• věcné ceny a nákup materiálu………………………………………….3 000,- 

• technické zabezpečení: 

doprava………………...………………………………………………….2 000,- 

ozvučení, osvětlení……………………………………………………..49 000,- 

pronájmy prostor a techniky………………………………………………….0,- 

• jiné náklady…………………………………………………………………….0,- 

 
Náklady celkem……………………………………………………………247 000,- 
  

Předpokládané v$nosy: 
 

• dotace Pk……………………………………………………40 000,- 

• příjmy ze vstupného………………………………………  27 000,- 

• příjmy od sponzorů, z reklam………………………………………………..…………………… 

• účastnické poplatky…………………………………………………………...…………………… 

• jiné dotace ne# od Pk  
 (uveďte, u jak!ch institucí a o jakou částku bylo nebo bude "ádáno, ev. ji" přidělenou v!#i) 

• Ministerstvo kultury ČR……………….170 000,- 

• Statutární město Pardubice……………10 000,- 

 
V$nosy celkem……………………………………………247 000,- 
 
Předpokládan$ hospodářsk$ v$sledek :………………0,- 
(rozdíl mezi náklady a v!nosy) 
 
 

Způsob vypořádání hosp.v$sledku: 
(uveďte, jak!m způsobem bude uhrazena eventuální ztráta, případně jak bude vyu"it zisk z projektu) 

 
Případná ztráta bude hrazena z rozpočtu organizace. Případn$ zisk bude reinvestován do 
projektu. 
 
 

 
 
 
 

                                             .........……………………………………………                                                                             
                                   podpis osoby oprávněné jednat za #adatele      
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!ádost o dotaci z Podprogramu 1 - Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2022 
ÚDAJE O !ADATELI 

Jméno a příjmení/Název:  Statutární město Pardubice 

Forma právní 
subjektivity: 

obec IČ: 00274046 DIČ:  datum 
narození: 

 

Plátce DPH: NE Uplatním odpočet DPH: NE 

Bydli"tě fyzické 
osoby/Sídlo 
právnické osoby: 

ulice, čp.:  Pern!t"nské nám. 1 

obec, PSČ:  530 21 Pardubice 

okres:  Pardubick" datová schránka: ukzbx4z 

Bankovní 
spojení: 

peně#ní ústav: KB Pardubice číslo účtu a kód banky: 9005-326561/0100 

Název příspěvkové organizace 
obce: (pokud je pro ni dotace určena) 

Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace 

Kontaktní osoba 
za organizaci či 
#adatele: 

jméno a příjmení: Ing. Martin Karas funkce: Vedoucí oddělení kultury a CR 

tel.:  466859535 e-mail: martin.karas@mmp.cz 

ÚDAJE O !ADATELI (JE-LI PRÁVNICKÁ OSOBA) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov"ch pravidlech územních rozpočtů 

osoba 
zastupující 
práv.osobu – 
např. starosta: 
jedná-li se o více než 2 
osoby, uveďte ostatní 
v samostatné příloze 

jméno a příjmení: Ing. Martin Charvát funkce: Primátor města Pardubice 

bydli!tě: XXXXXXXXXXXXXXX datum narození: XXXXXXXXXX 

jednající jako statutární orgán/jednající na základě udělené plné moci * 

jméno a příjmení:   funkce:  

bydli!tě:  datum narození:  

jednající jako statutární orgán/jednající na základě udělené plné moci * 

Právnické 
osoby, v nich# 
má přím$ podíl: 

jedná-li se o více než 1 
osobu, uveďte ostatní 

 

název:  právní forma:  

sídlo:  

v"!e podílu: 
uveďte v % 

 IČ:  DIČ:  

ÚDAJE O PROJEKTU  

Název projektu:  aniLAB / laboratoř animovaného a experimentálního filmu 

Pořadové číslo ročníku akce 
v roce 2022: 

 11. ročník Předpokládan$ termín 
konání akce: 

1.1. – 31.12. 2022 

Místo realizace: prostory Centra pro otevřenou kulturu, veřejné prostory města Pardubice 

Celkové náklady na projekt:  354.500, - Kč 

Po#adovaná v$"e podpory: 50.000, - Kč 
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Podrobn$ popis projektu (účel, na kter$ má b$t dotace pou#ita a odůvodnění #ádosti): 

 

AniLAB je dlouhodob" projekt zaměřující se na vzdělávání dětí, mláde#e i dospěl"ch v oblasti současné audiovizuální 
tvorby a filmové v"chovy, a to se zacílením na Pardubice a okolí, kde obdobně zaměřen", kontinuálně fungující 
projekt dlouhodobě chyběl. V rámci několika dramaturgick"ch linií se soustředí na v"měnu zku!eností a získávání 
dovedností v oblasti audiovize formou specializovan"ch kurzů, dílen a workshopů, příměstsk"ch táborů či předná!ek. 
Vědomě pracuje s různ"mi věkov"mi skupinami, nejintenzivněji s dětmi ve věku 6–15 let. AniLAB jako#to 
audiovizuální laboratoř se nevěnuje pouze animovaném a experimentálnímu filmu, ale přechází i do příbuzn"ch 
uměleck"ch oborů – zvuk, hudba, tvůrčí psaní, soudobé vizuální umění.  

 

Cíle projektu aniLAB v roce 2022:   

1. Rozvíjet kreativitu a zvídavost mladé generace, otevírat jí různé tvůrčí mo!nosti percepce světa a tvůrčího 
vyu!ití digitálních i tradičních technologií. 

2. Veřejnosti nabídnout bě!ně méně dostupné vzdělávací či zá!itkové audiovizuální a přesahové projekty 
pracující s tématem !ivého či kinematografického obrazu. 

3. Podporovat hledání !ánrov"ch přesahů a nov"ch forem propojujících !ivé, v"tvarné a audiovizuální umění 
(film a animace – v"tvarné umění, film a animace – !ivé umění a hudba, film a animace – práce s textem 
apod.). Zapojovat se do mezioborov"ch projektů a iniciovat nové.  

4. Aktivity projektu aniLAB směřovat jak do prostor Divadla 29 a Galerie města Pardubic, tak i do exteriéru. 

5. Vstupovat s projektem aniLAB do netradičních prostor a situací a těchto příle!itostí vyu!ívat k obohacení a 
roz#íření projektu (např. spolupráce na realizaci site specific projektů). 

6. Rozvíjet spolupráci s dal#ími osobnostmi, subjekty a projekty současné umělecké scény. Navázat spolupráci s 
osobnostmi nadregionálního i mezinárodního v"znamu.  

 

Dramaturgick" plán projektu: 

1. Dlouhodobá práce s dětmi i dospěl$mi – průbě#né kurzy animace pro děti a dospělé  
cílová skupina: děti ve věku 6–15 let, dospělí 
doba trvání: 3 měsíce / časová dotace: 1 x 120 min t"dně 
2–3 soubě!ně probíhající kurzy pro děti, 1 kurz pro dospělé  
Ústřední osu projektu aniLAB dlouhodobě představují kurzy animace a experimentálního filmu, v rámci kter"ch se děti 
seznamují s tradičními i nov"mi technologiemi, hledají přesahy, experimentují a zkoumají různé mo#nosti vyjadřování 
v oblasti médií, audiovize a vizuálního umění. Stejně jako obsahov" rámec kurzu je pro nás důle#itá metoda přístupu 
k jeho účastníkům. Lektor zde zastává roli průvodce, pomocníka a koordinátora. V procesu hledání nejsou děti pouze 
diváky a posluchači, jsou jeho aktivními účastníky a strůjci. Učiteli i #áky jsou zde v procesu v!ichni. Důraz je rovně# 
kladen na individuální přístup – ka#dá skupina v počtu max. 8 dětí je vedena v#dy dvěma lektory. Součástí 
jednotliv"ch dílen jsou tematické projekce krátk"ch filmů, krátká cvičení a spontánní experimenty, jako# i realizace 
rozsáhlej!ího skupinového či individuálního projektu. V závěru kurzu v#dy probíhá veřejná premiéra s doprovodn"m 
programem.  
Od roku 2020 pořádáme na základě tohoto konceptu průbě#né kurzy animace i pro dospělé, které vzbuzují pozitivní 
ohlas.  
lektoři (dlouhodobá spolupráce): 
Bc. Nikola Březinová, absolventka UJEP v Ústí nad Labem galerijní lektorka a pedago#ka, spoluzakladatelka a 
lektorka projektu nisa art 
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MgA. Veronika Doutlíková, absolventka V$UP v Praze – filmové a televizní grafiky u prof. Jágra a doc. Barty, lektorka, 
v"tvarnice, ilustrátorka 
MgA. Anna Fukátková, absolventka klasické animace ve Zlíně a scénografie alternativního a loutkového divadla na 
DAMU v Praze, v"tvarnice, scénografka, lektorka 
Mgr. Barbora Quaiserová, absolventka oboru v"tvarná v"chova a německ" jazyk na PedF v Hradci králové, lektorka, 
v"tvarnice 
Dorota Václavíková, absolventka oboru scénická a v"stavní tvorba / nová média na Střední !kole umění a designu v 
Brně, nyní studentka AVU v ateliéru Nová média I, !kola Tomá!e Svobody 
Matěj Krajíček, student 4. ročníku SP$E v Pardubicích, obor – grafika a webdesign, praxe v oboru multimédií na 
scénářích a v re#ii pod produkcí FH vision, lektor na animačních t"denních kurzech v projektu nisa art 
 

 

2. Krátkodobá práce s dětmi, mláde#í, dospěl$mi – příměstské tábory, dílny, workshopy  
cílová skupina: děti, mláde!, dospělí 
letní příměstsk" tábor, 2–4 jedno – a! dvoudenní dílny či workshopy  
Letní příměstsk" tábor pro mal" kolektiv dětí ve věku 9–15 let, veden" dvojicí zku!en"ch lektorů a hostujících umělců. 
Během t"dne se děti seznámí s tradičními i méně tradičními technikami animace, prostor bude věnován i dal!ím 
uměleck"m oborům a hře. Zázemím a tvůrčí plochou je animační Laboratoř Bujón v Divadle 29, Galerie města 
Pardubic i veřejné prostory města.  
Dílny či workshopy roz!iřují účastníkům obzory, hledají nové formy, přesahy a podporují diskusi na téma film, animace 
a současné vizuální umění. Nabízí krátkodob" intenzivní exkurz do světa profesionálů z oblasti animace, filmu a 
současného umění. Ti účastníkům dílen dají nahlédnout do způsobu své práce, tvorby, přem"!lení. Uká#í to, co 
#ádná kniha, učebnice či on-line tutorial nemů#e zprostředkovat. 

 

3. Filmové projekce 

cílová skupina: mláde! ve věku 15–26 let a dospělí, 3–4 projekce v období leden–prosinec 

Projekce snímků současn"ch česk"ch i zahraničních tvůrců představující díla, témata a autory, které se v bě#né 
distribuci obvykle neobjevují. Tato linie není zaměřena pouze na animovan" a experimentální film, n"br# pojímá téma 
audiovize !ířeji. V rámci této linie hledáme dal!í mo#nosti mezioborové a dramaturgické spolupráce s jin"mi subjekty 
a organizacemi s cílem roz!iřovat povědomí nejen o animovaném, experimentálním filmu a filmu pro náročněj!ího 
diváka. Dle mo#ností jsou projekce doprovázeny debatou s tvůrcem, dramaturgem či tematicky zvolen"m odborníkem. 

  

4. Performance 

cílová skupina: mláde! ve věku 15–26 let a dospělí, 2–3 performance v období leden–prosinec 

Cílem této programové linie je veřejnosti představit mo#nosti vyu#ití filmu a animace ať u# jako námětu či nástroje v 
oblastech současného #ivého umění – divadle, tanci, hudbě apod. Důraz bude kladen opět na otevření diskuse, co 
v!echno filmem a animací mů#e b"t, kde prvky tohoto média mů#eme hledat, jak doká#e film a animace jiné 
umělecké #ánry inspirovat. 

 

Polo#kov$ rozpočet projektu – viz příloha 
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!adatel čestně prohla"uje, 

 #e ke dni podání #ádosti má řádně vypořádané ve!keré závazky vůči Pardubickému kraji, vůči 
jin"m územním samosprávn"m celkům, vůči státním subjektům (finančním úřadům, České 
správně sociálního zabezpečení, zdravotním poji!ťovnám apod.),  

 #e v době podání #ádosti, ani v uplynul"ch třech letech nebyl na jeho majetek prohlá!en 
konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl návrh na prohlá!ení konkurzu 
zamítnut pro nedostatek majetku, není proti němu veden v"kon rozhodnutí, není v úpadku či 
v likvidaci, nebo není v procesu oddlu#ení, 

 #e proti němu nebyl vystaven inkasní příkaz a #e se nejedná o podnik v obtí#ích (dle článku 2 
bodu 18 Nařízení komise EU č. 651/2014), v souladu s Nařízením komise EU č. 972/2020 
jsou z hlediska podpory způsobilé i podniky, které nebyly v obtí#ích k datu 31.12.2019, ale 
dostaly se do obtí#í v období od 01.01.2020 do 31.12.2021, 

 #e proti jeho statutárnímu zástupci (statutárním zástupcům #adatele, pokud z příslu!ného 
zákona, statutů organizace apod. vypl"vá, #e statutárních zástupců je více ne# jeden) není 
zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl (nebyli) odsouzen pro trestn" čin, jeho skutková 
podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestn" čin hospodářsk" nebo 
trestn" čin proti majetku,  

 #e nečerpá ani ne#ádá o podporu na stejn" projekt z jiného dotačního programu Pardubického 
kraje a respektuje zásady pro poskytování dotace.  

 

V případě, #e #adatel v předchozích třech letech předlo#il kopii stanov, kopii zápisu o volbě 
statutárního zástupce (zástupců) nebo kopii potvrzení o vedení bankovního účtu: 

Prohla!uji, #e během posledního kalendářního roku nedo!lo ke změně stanov, statutárního zástupce 
a bankovního spojení. 

................................................................................................................................................................... 

(název #adatele) 

%ADATEL PROHLA$UJE, %E UVEDENÉ ÚDAJE JSOU ÚPLNÉ A PRAVDIVÉ A %E NEZATAJUJE  

%ÁDNÉ OKOLNOSTI DŮLE%ITÉ PRO POSOUZENÍ %ÁDOSTI. 
 

%adatel svou #ádostí současně potvrzuje respektování „Zásad poskytování programov"ch dotací“ 
v platném znění a dal!ích podmínek dan"ch při vyhlá!ení tohoto programu.  

Informace ke zpracování osobních údajů: 

Osobní údaje obsa#ené v této #ádosti 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. 

Osobní údaje budou Pardubick"m krajem zpracovávány po nezbytnou dobu, po uplynutí této doby 
budou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platn"m Spisov"m 
a skartačním plánem.  

U nepodnikajících fyzick"ch osob, kter"m bude poskytnuta dotace nad 50 000,- Kč, je Pardubick" kraj 
povinen zveřejnit na úřední desce osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, obec, kde 
má příjemce trval" pobyt, v"!e, účel a podmínky poskytnut"ch veřejn"ch prostředků. 

Dal!í informace o zpracování a ochraně osobních údajů lze nalézt na www.pardubickykraj.cz/gdpr. 
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POVINNÉ PŘÍLOHY !ÁDOSTI: 
A) předbě#n" rozpočet projektu 
B) NOVĚ: přilo#ená kopie Úplného v$pisu z Evidence skutečn$ch majitelů (s v"jimkou subjektů 
uveden"ch v § 7 zákona č. 37/2021 Sb., zákon o evidenci skutečn"ch majitelů). 
 

V ....…………………………………………………  dne …...…………………………  

                 

                                                                                                                                                     

       ..………………………………………………                                                                  
                                                                   jméno a podpis osoby oprávněné jednat za #adatele   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razítko: 



 

 

 6 

Příloha #ádosti – Předbě#n$ rozpočet projektu 
 

Předpokládané náklady: 
 

• mzdy a osobní náklady pořadatele………………………………………………………... 60.000,- Kč 
(nelze hradit z dotace) 
• propagace …………………………………………………………………………………... 37.000,- Kč 

• honoráře a cestovné účinkujícím………………………………………………………….. 30.000,- Kč 

• odměny lektorů, poroty, apod……………………………………………………………… 160.000,- Kč 

• ubytování…………………………………………………………………………………….. 8.500,- Kč 

• stravování, občerstvení…………………………………………………………………… 
(nelze hradit z dotace) 
• věcné ceny a nákup materiálu……………………………………………..………………. 18.000,- Kč 

• technické zabezpečení: 

doprava………………...…………………………………………………………………………… 

ozvučení, osvětlení………………………………………………………………………………… 

pronájmy prostor a techniky………………………………………………….…………………… 

• jiné náklady (licence, technické zaji!tění, softwarové vybavení, animační 

technika)…………………………………………….……………………………..… 41.000,- Kč 

 
Náklady celkem…………………………………………………………………..…………354.500,- Kč 
  

Předpokládané v$nosy: 
 

• dotace Pk……………………………………………………………………...……………50.000,- Kč 

• příjmy ze vstupného…………………………………………………………..……...……60.000,- Kč 

• příjmy od sponzorů, z reklam………………………………………………..……………29.500,- Kč 

• vlastní prostředky ………………………………………………………………………….60 000,- Kč 

• jiné dotace ne# od Pk  
 (uveďte, u jak"ch institucí a o jakou částku bylo nebo bude !ádáno, ev. ji! přidělenou v"#i) 

• Ministerstvo kultury ČR ………………………………………………………………80.000,- Kč 

• Obce a města………………………………………………………………………….75.000,- Kč 

 
V$nosy celkem……………………………………………………………………………...…354.500,-Kč 
 
Předpokládan$ hospodářsk$ v$sledek :…………………………………….……………………0,- Kč 
(rozdíl mezi náklady a v"nosy) 
 

Způsob vypořádání hosp.v$sledku: 
(uveďte, jak"m způsobem bude uhrazena eventuální ztráta, případně jak bude vyu!it zisk z projektu) 

 
Případná ztráta bude hrazena z rozpočtu organizace. Případn$ zisk bude reinvestován do 
projektu. 

 
 
 
 
 

                                                .........……………………………………………                                                                             
                                   podpis osoby oprávněné jednat za #adatele      



 
Příloha č. 1 usnesení č. 8 – !ádost o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje – Památník Zámeček 
Pardubice 
 
 
 

!ádost o dotaci z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činn"ch v oblasti kultury a památkové péče 
v Pardubickém kraji na rok 2022 

ÚDAJE O !ADATELI 

Jméno a příjmení/Název #adatele:  Statutární město Pardubice 

Forma právní 
subjektivity: 

obec IČ: 00274046 DIČ:  datum 
narození: 

 

Plátce DPH: ANO / NE * Uplatním odpočet DPH: ANO / NE * 

Bydli$tě/Sídlo 
právnické osoby: 

ulice, čp.:  Pern"t#nské nám. 1 

obec, PSČ:  530 21 Pardubice 

okres:  Pardubick# datová schránka: ukzbx4z 

Bankovní 
spojení: 

peně$ní ústav: KB Pardubice číslo účtu a kód banky: 9005-326561/0100 

Název příspěvkové organizace 
obce: (pokud je pro ni dotace určena) 

Památník Zámeček Pardubice, příspěvková organizace 

Kontaktní osoba: 
jméno a příjmení: Ing. Martin Karas funkce: Vedoucí oddělení kultury a CR 

tel.:  466859535 e-mail: martin.karas@mmp.cz 

ÚDAJE O !ADATELI (JE-LI PRÁVNICKÁ OSOBA) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov#ch pravidlech územních rozpočtů 

osoba 
zastupující 
práv. osobu – 
např. starosta: 
jedná-li se o více než 2 
osoby, uveďte ostatní 
v samostatné příloze 

jméno a příjmení: Ing. Martin Charvát funkce: Primátor města Pardubice 

bydli"tě: XXXXXXXXXXXXXX datum narození: XXXXXXXXXX 

jednající jako statutární orgán/jednající na základě udělené plné moci* 

jméno a příjmení:   funkce:  

bydli"tě:  datum narození:  

jednající jako statutární orgán/jednající na základě udělené plné moci* 

právnické 
osoby, v nich# 
má přím" podíl: 
jedná-li se o více než 1 
osobu, uveďte ostatní 
v samostatné příloze 

název: Památník Zámeček Pardubice právní forma: Příspěvková organizace 

sídlo: Pern"t#nské nám. 1, 530 21 Pardubice 

v#"e podílu: 
uveďte v % 

 IČ: 09812806 DIČ: CZ09812806 

ÚDAJE O PROJEKTU  

Název projektu:  Filmová projekce a vzdělávací akce k 80. letému v#ročí heydrichiády 

Termín zahájení projektu, 
příp. termín konání akce 
v roce 2022: 

 1.3.2022 
Termín předpokládaného 
ukončení projektu/akce 
v roce 2022: 

 31.8.2022 

Přesné místo realizace: Památník Zámeček Pardubice 
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Náklady na projekt v roce 
2022: 

z toho: 

investiční 0 ,-Kč 

neinvestiční 150.000,- Kč 

Celkové náklady 150 000,.Kč 

Po#adovaná v"$e podpory 
v roce 2022: 

100 000.- Kč 

Popis projektu (účel, na kter" má b"t dotace pou#ita a odůvodnění #ádosti): 

 
Filmová projekce a vzdělávací akce k 80. letému v"ročí heydrichiády 
 
V rámci této akce by mělo dojít na území Památníku Zámeček k promítání tematick#ch filmů v rámci měsíce května     
a června. Tato akce bude otevřena "iroké veřejnosti zdarma. V případě nepříznivého počasí se akce přesune           
do vnitřních prostor Památníku Zámeček. Dále je plánováno promítání v centru města Pardubice, které se bude konat 
s největ"í pravděpodobností v letním kině. Před promítáním by měla proběhnout krátká předná"ka či povídání 
s odborníkem, případně umělcem z daného snímku. 
 
Zam#"lené tituly k promítání: !elary, Ostře sledované vlaky, Musíme si pomáhat, Operace Silver A, Spalovač mrtvol, 
a podobné. 
 
V rámci vzdělávacích akcí by Památník Zámeček rád poskytl "kolním skupinám, učitelům a "ir"í veřejnosti mo$nost 
účastnit se na celodenních zájezdů do paměťov#ch institucí v České republice (Památník Lidice, Památník Terezín, 
Památník v Hodoníně u Kun"tátu). Tyto zájezdy mají za úkol poskytnout účastníkům "ir"í vizi na události druhé 
světové války, zejména druhého stanného práva. Rádi bychom nabídli i paměťové instituce v okolních státech, co$ 
vzhledem k nejisté situaci v rámci epidemie Covid-19 nelze zaručit.  
Plánovan# průběh akce: 
8-10 – edukační program v Památníku Zámeček 
10-12 – přesun (promítání dokumentu či krátká předná"ka) 
12-13 – obědová přestávka 
13-15 – prohlídka/program v druhé paměťové instituci 
15-17 – návrat 
 

Jedná-li se o památku: 

Přesn" název památky: Pietní území Zámeček 
 
Rejstříkové číslo: 1000124298 

Umístění památky: Průmyslová 558, 530 03 Pardubice  
(obec, ulice a číslo popisné) 

Katastrální území: Pardubičky 

Číslo parcelní: 169/2 

Údaje o kulturní památce: 

Časové (slohové) zařazení: moderna  

Popis nejhodnotněj"í části památky: Pomník, pískovcov# val (b#valé popravi"tě), nová expozice 

Vyu$ití památky: muzeum se stálou expozicí – pietní prostor pro uctění památky obětí 
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!adatel čestně prohla$uje, 

 $e ke dni podání $ádosti má řádně vypořádané ve"keré závazky vůči Pardubickému kraji, vůči 
jin#m územním samosprávn#m celkům, vůči státním subjektům (finančním úřadům, České 
správně sociálního zabezpečení, zdravotním poji"ťovnám apod.),  

 $e v době podání $ádosti, ani v uplynul#ch třech letech nebyl na jeho majetek prohlá"en 
konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl návrh na prohlá"ení konkurzu 
zamítnut pro nedostatek majetku, není proti němu veden v#kon rozhodnutí, není v úpadku či 
v likvidaci, nebo není v procesu oddlu$ení, 

 $e proti němu nebyl vystaven inkasní příkaz a $e se nejedná o podnik v obtí$ích (dle článku 2 
bodu 18 Nařízení komise EU č. 651/2014), v souladu s Nařízením komise EU č. 972/2020 
jsou z hlediska podpory způsobilé i podniky, které nebyly v obtí$ích k datu 31.12.2019, ale 
dostaly se do obtí$í v období od 01.01.2020 do 31.12.2021, 

 $e proti jeho statutárnímu zástupci (statutárním zástupcům $adatele, pokud z příslu"ného 
zákona, statutů organizace apod. vypl#vá, $e statutárních zástupců je více ne$ jeden) není 
zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl (nebyli) odsouzen pro trestn# čin, jeho skutková 
podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestn# čin hospodářsk# nebo 
trestn# čin proti majetku,  

 $e nečerpá ani ne$ádá o podporu na stejn# projekt z jiného dotačního programu Pardubického 
kraje a respektuje zásady pro poskytování dotace, 

 $e během posledního kalendářního roku nedo"lo ke změně stanov, statutárního zástupce a 
bankovního spojení (v případě, $e $adatel v předchozích třech letech předlo$il kopii stanov, 
kopii zápisu o volbě statutárního zástupce /zástupců nebo kopii potvrzení o vedení 
bankovního účtu) 

 

................................................................................................................................................................... 

(název $adatele) 

!ADATEL PROHLA%UJE, !E UVEDENÉ ÚDAJE JSOU ÚPLNÉ A PRAVDIVÉ A !E NEZATAJUJE  

!ÁDNÉ OKOLNOSTI DŮLE!ITÉ PRO POSOUZENÍ !ÁDOSTI. 
 

!adatel svou $ádostí současně potvrzuje respektování „Zásad poskytování programov#ch dotací“ 
v platném znění a dal"ích podmínek dan#ch při vyhlá"ení tohoto programu.  

Informace ke zpracování osobních údajů: 

Osobní údaje obsa$ené v této $ádosti 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. 

Osobní údaje budou Pardubick#m krajem zpracovávány po nezbytnou dobu, po uplynutí této doby 
budou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platn#m Spisov#m 
a skartačním plánem.  

U nepodnikajících fyzick#ch osob, kter#m bude poskytnuta dotace nad 50 000,- Kč, je Pardubick# kraj 
povinen zveřejnit na úřední desce osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, obec, kde 
má příjemce trval# pobyt, v#"e, účel a podmínky poskytnut#ch veřejn#ch prostředků. 

Dal"í informace o zpracování a ochraně osobních údajů lze nalézt na www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

 
POVINNÉ PŘÍLOHY !ÁDOSTI: 
A) předbě$n# rozpočet projektu 
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B) NOVĚ: přilo#ená kopie Úplného v"pisu z Evidence skutečn"ch majitelů (s v#jimkou subjektů 
uveden#ch v § 7 zákona č. 37/2021 Sb., zákon o evidenci skutečn#ch majitelů). 
 

V ....…………………………………………………  dne …...…………………………                  

        

                                                                                                                                                                
                                                                           

       .........……………………………………………                                                                
  podpis osoby     jméno a podpis osoby oprávněné jednat za $adatele      

 

 
 

Příloha #ádosti - Předbě#n" rozpočet projektu (lze zpracovat v jiné podobě, např. oceněn# 
polo$kov# rozpočet na práce prováděné v roce 2022) 

 
Předpokládané náklady: 

 
• mzdy a osobní náklady pořadatele …………………………………………………...………15.000,- Kč  
(nelze hradit z dotace) 
• propagace ……………………………………………………………………………………….10.000,- Kč 

• honoráře a cestovné účinkujícím……………………………………………….…………….10.000,- Kč 

• odměny lektorů, poroty, apod………………………………………………..…………………… 

• ubytování ……………………..………………………………………………………………………….0 Kč 

• stravování, občerstvení ………………………………………………………………………….5.000,- Kč 
(nelze hradit z dotace) 
• věcné ceny a nákup materiálu……………………………………………..………………...…20.000,-Kč 

• technické zabezpečení: 

doprava ………………………………………………………………………………………….30.000,- Kč 

ozvučení, osvětlení ……………………………………………………………………………..5.000,- Kč 

pronájmy prostor a techniky………………………………………………….………………..55.000,- Kč 

• jiné náklady (oblast památkové péče) …………………………………………….…………………… 

 
Náklady celkem…………………………………………………………………..………………150 000,- Kč 
  

Předpokládané v"nosy: 
 

• dotace Pardubického kraje …………………………………………………………………..100.000,- Kč 

• příjmy ze vstupného…………………………………………………………..…………………… 

• příjmy od sponzorů, z reklam………………………………………………..…………………… 

• účastnické poplatky……………………………………………………………………………..20 800,- Kč 

• jiné dotace ne$ od Pardubického kraje  
 (uveďte, u jak!ch institucí a o jakou částku bylo nebo bude "ádáno, ev. ji" přidělenou v!#i) 

• ……………...…………………………………………………………………………………… 

 
V"nosy celkem…………………………………………………………………………………….120 800,- Kč 

Razítko: 
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Předpokládan" hospodářsk" v"sledek :…………………………………….…………..…..… -29 200 Kč 
 
(rozdíl mezi náklady a v!nosy) 
 

Způsob vypořádání hosp.v"sledku: 
(uveďte, jak!m způsobem bude uhrazena eventuální ztráta, případně jak bude vyu"it zisk z projektu) 

 
Ztráta bude hrazena z rozpočtu Památníku Zámeček Pardubice, p.o. Případn" zisk bude 
reinvestován do projektu.  

 
 
 

                                                .........……………………………………………                                                               
razítko                                   jméno a podpis osoby oprávněné jednat za $adatele    

 
 



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 

 
Vyhlášení záměru a podmínek pro podávání žádostí o dotace 

z Programu podpory v sociální oblasti pro rok 2022 v rámci podpory 
sociálního podnikání dle vyhlášených témat  

 
Název programu 

Program podpory v sociální a zdravotní oblasti pro rok 2022 – žádosti o 
dotace v rámci podpory sociálního podnikání dle vyhlášených témat  

 
Účel, na který mohou být finanční prostředky použity: program je zaměřen na podporu sociálních 
aktivit v následujících oblastech:  

 
1. Pořízení investičního nebo neinvestičního majetku sloužícího k založení a nastartování 

sociálního podniku a pořízení investičního nebo neinvestičního majetku sloužícího 
k rozvoji již existujícího sociálního podniku 

2. Podpora vytvoření základních obchodních a strategických dokumentů pro vznik nového 
sociálního podniku a rozvoj již existujícího sociálního podniku (náklady na mzdové, 
rozvojové a vzdělávací aktivity potřebné pro tvorbu základních obchodních a 
strategických dokumentů - tvorba byznys plánů, náklady na propagaci a marketing, 
podpora zavádění inovativních postupů v souladu s principy sociálního podnikání apod.) 

Projekt musí být zaměřen vždy nejméně na jednu z výše uvedených aktivit. Kombinace aktivit v rámci 
jednoho projektu je možná.  
 
Důvody podpory: Záměrem vyhlášeného programu je podpora sociální ekonomiky na území města 
Pardubice s cílem podpory a rozvoje stávajících sociálních podniků a dále pak také motivace ke vzniku 
nových sociálních podniků a jejich profilaci. Pro výše uvedený dotační program jsou za sociální podniky 
považovány organizace, které naplňují veřejně prospěšný cíl a koncepci prospěchu ekonomického, 
sociálního, enviromentálního a lokálního. Přednostně uspokojují potřeby místní komunity a místní 
poptávky, využívají přednostně místních zdrojů a spolupracují s místními aktéry (podnik přednostně 
zaměstnává místní obyvatele a nakupuje od místních dodavatelů). 
 
Cílová skupina zaměstnanců sociálního podniku: lidé se zdravotním postižením, duševně nemocní, 
mládež a mladí dospělí v obtížné životní situaci (opouštějící ústavní nebo ochrannou výchovu), lidé bez 
přístřeší a po výkonu trestu, lidé se závislostmi, etnické menšiny a dlouhodobě nezaměstnaní s trvalým 
pobytem na území statutárního města Pardubice, a lidé pečující o rodinné příslušníky.  
 
Oprávnění žadatelé: zapsaný spolek, nadace, ústavy (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), 
církevní právnická osoba, družstvo, sociální družstvo, akciová společnost, společnost s ručením 
omezeným, veřejná obchodní společnost, obecně prospěšná společnost (založená dle zákona č. 
248/1995 Sb., ve znění platném do 31.12.2013). 
 
 
 
 
 



Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v Programu podpory v sociální a 
zdravotní oblasti na podporu stanoveného účelu: maximální výše 300.000,- Kč. 

 

Maximální výše dotace na jeden projekt činí: 70.000,- Kč, přičemž vzájemná kombinace aktivit z účelu 
pod bodem 1. a 2. je možná. 
Poskytnutí dotace je vázáno na finanční spoluúčast žadatele z jiných (vlastních nebo cizích) zdrojů, a 
to ve výši minimálně 20 % celkových nákladů projektu.  
 
Kritéria pro hodnocení žádostí: každá žádost bude hodnocena individuálně po stránce formální, věcné 
a obsahové. Žádosti budou dále posouzeny z hlediska obsahu, kvality zpracování, naplňování záměru 
programu, reálnosti a dopadů na cílovou skupinu.  

 
 

Obsahové hodnocení  
 

Kritérium Maximální počet bodů 
1.   Hospodárnost a efektivita rozpočtu 
projektu (reálnost projektu včetně 
přiměřenosti nákladů spojená se schopností 
žadatele projekt realizovat) 

10 

2. Naplňování principů sociálního podnikání 
(podnikatelský plán – příloha žádosti)  

20 

3.   Podíl zaměstnaných osob z cílové skupiny    10 
4. Rozvojové aktivity projektu (podrobný 
popis zamýšlených nebo realizovaných 
rozvojových aktivit - zavádění nových 
inovativních postupů v rámci vykonávaných 
činností s ohledem na prosperitu a rozvoj soc. 
podniku) 

10 

 
Minimální počet dosažených bodů pro podporu žádosti je 25.  

 
 
Lhůta pro podání a příjem žádostí: od 3.3.2022 05:00 hod. do 13.3.2022 23:59:59 hod. 
Vyplněné žádosti podá žadatel o dotaci v elektronické podobě prostřednictvím aplikace „Portál 
občana“ na zveřejněném formuláři spolu s požadovanými přílohami. Portál občana je dostupný na 
webových stránkách statutárního města Pardubice v sekci Veřejná podpora – dotace a granty.   

• Žádost o dotaci bude možné podat v uvedené období, a to každý den vždy od 05:00:00 hod. 

do 23:59:59 hod. Každý den v čase od 00:00 hod do 04:59 hod. je možné s žádostí o dotaci 

pracovat, ale není možné ji podat (odeslat), a to z důvodu provádění záloh a údržby systému.  
• Žádost o dotaci předložená na jiném než elektronickém formuláři prostřednictvím Portálu 

občana nebude přijata a bude z posuzování a rozhodování o přidělení dotace automaticky 

vyloučena.  
• Bližší informace podá Daniela Víznerová, tel. 466 859 623, e-mail: daniela.viznerova@mmp.cz 

nebo Marcela Ožďanová, tel. 466 859 144, e-mail: marcela.ozdanova@mmp.cz. 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 5 měsíců od podání žádosti 
  



Podmínky pro poskytnutí dotace: podmínky poskytování dotací jsou specifikovány v Zásadách pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Pardubice.  
  
Udržitelnost projektu 

• Pořízení investičního nebo neinvestičního majetku – minimálně 3 roky 
 

Přehled uznatelných nákladů: z poskytnuté dotace smí příjemce hradit tyto náklady (tzv. uznatelné 
náklady):  

• pořízení investičního nebo neinvestičního majetku souvisejícího s hlavní činností sociálního 
podnikání sloužícího k založení, nastartování sociálního podniku a rozvoji již existujícího 
sociálního podniku. Pro účely poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice se 
investičním výdajem rozumí:  
1. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – samostatné hmotné movité věci a soubory 

majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u 

kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění samostatné hmotné movité věci 

nebo souboru majetku převyšuje částku 40.000,- Kč. Za dlouhodobý hmotný majetek se dále 

považuje technické zhodnocení staveb, jehož ocenění jedné položky převyšuje částku 40.000,- 

Kč.  

2. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 
software, databáze a ocenitelné práva s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých 
ocenění převyšuje částku 60.000,- Kč. Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje 
technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, jehož ocenění převyšuje částku 
60.000,- Kč.  

• náklady na marketing a propagaci sociálního podniku, náklady na kampaň zaměřenou na 

produkty sociálního podniku a podporu jejich prodeje. 

• náklady na rozvojové a vzdělávací aktivity pro zaměstnance sociálního podniku směřující 

k zavádění integračních, sociálních a environmentálních postupů v rámci sociálního podniku. 

 
Přehled neuznatelných nákladů: z poskytnuté dotace nesmí příjemce hradit tyto náklady (tzv. 
neuznatelné náklady): 

• výdaje za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 

která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace,  
• výdaje za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, 

jejíž statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či 

členem statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace, 
• výdaje na pohoštění, dary, reprezentaci, leasing, splátky úvěrů, zápůjček a podobných 

finančních produktů, včetně příslušenství (úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím 

uplatněním), a dále veškeré plnění vzniklé v důsledku porušení povinnosti plnit svůj peněžní 

závazek (např. smluvní pokuty a penále), pojištění majetku, bankovní poplatky, správní a 

soudní poplatky, úhrady penále, srážek a dalších finančních postihů, DPH (pokud je příjemce 

dotace plátce DPH). Do dotace nelze zahrnout položky uhrazené formou vzájemného zápočtu, 
• výdaje na právní a ekonomické služby nad 10 % objemu rozpočtu z požadované dotace ze 

statutárního města na projekt. 


