
Hlasování

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 10:28:02                          
                     00. Úvod, schválení programu                     
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001 - schválení programu schůze
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 10:33:01                          
 01. Výroční zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2019  
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
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Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 10:50:13                          
           03. Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury           
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001 - doporučený
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 4 - NESCHVÁLENO                     
                         09.03.2020 10:50:31                          
           03. Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury           
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 0 (0%)  Proti: 11 (100%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 002 - nedoporučený
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 10:58:42                          
               04. Zpráva komise pro pozemky a reklamu                
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001 - 019 - doporuč.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 6 - NESCHVÁLENO                     
                         09.03.2020 10:59:01                          
               04. Zpráva komise pro pozemky a reklamu                
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 0 (0%)  Proti: 11 (100%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 020 - 029 - nedoporuč.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 10:59:33                          
                   05. Revokace usnesení - pozemky                    
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 003
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 11:01:49                          
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06. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu - OMI
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 008
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 11:02:23                          
07. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 
hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
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  návrhy č. 001 - 006
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 10 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 11:03:00                          
... Revokace vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa 
ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací ve školských zařízeních
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 a 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 11:04:05                          
      09. Dotace z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty       
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001 - doporučený
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 12 - NESCHVÁLENO                     
                         09.03.2020 11:04:23                          
      09. Dotace z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty       
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 0 (0%)  Proti: 11 (100%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 002 - nedoporučený
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 11:05:38                          
10. P a c h t – vodovodu a kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s.
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 a 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 11:08:37                          
   20. Vyjádření města k modernizaci spalovny průmyslových odpadů     
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 15 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 11:09:15                          
         11.Rozšíření personálního informačního systému VEMA          
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______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 11:10:52                          
              12. Záležitosti OSA MmP - agenda přestupků              
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 17 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 11:11:28                          
                         13. Žádosti o dotace                         
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 a 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 18 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 11:12:09                          
14. Doplnění pracovní skupiny Programu regenerace městské památkové rezervace
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11

Stránka 10



Hlasování
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 19 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 11:12:32                          
  15. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení  
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 004
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 20 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 11:13:16                          
       17. Rozhodnutí RmP v pozici jediného akcionáře DPmP a.s.       
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 21 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 11:14:00                          
                  18. Zadávací řád veřejných zakázek                  
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 11:14:24                          
        19. Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení         
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 23 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 11:14:51                          
   21. Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města     
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 008
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 24 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 11:15:21                          
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Hlasování
     22. Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb, čištění města     
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 25 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 11:15:54                          
   23. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků   
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001 - 006 - doporuč.
______________________________________________________________________
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Hlasování
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 26 - NESCHVÁLENO                     
                         09.03.2020 11:16:10                          
   23. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků   
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 0 (0%)  Proti: 10 (91%)  Zdrželo se: 1 (9%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 007 - nedoporuč.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 27 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 11:16:43                          
24. Poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
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Hlasování
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001 - doporučený
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 28 - NESCHVÁLENO                     
                         09.03.2020 11:17:05                          
24. Poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 0 (0%)  Proti: 11 (100%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 002 - nedoporuč.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 29 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 11:17:44                          
25. Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních 
služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 30 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 11:18:11                          
               26. Záštita statutárního města Pardubice               
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 31 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 11:18:37                          
                       27. Licenční smlouva NPÚ                       
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 32 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 11:19:00                          
                   28. Reciproční smlouva o reklamě                   
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
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Hlasování
                     HLASOVÁNÍ č. 33 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 11:19:25                          
 29. Smlouva o spolupráci a propagaci s Atrium Palác Pardubice s.r.o. 
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 34 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 11:20:29                          
             30. Program XV. zasedání ZmP dne 26.03.2020              
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
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Hlasování
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 35 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 11:21:36                          
            ... Dohoda o narovnání - Zimní sportovní park             
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návhr č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 36 - SCHVÁLENO                      
                         09.03.2020 11:52:16                          
                             ... Diskuse                              
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 8 (73%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (9%)  Nehlasovalo: 2 (18%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001 V. Ulrycha
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

            39. schůze Rady města Pardubic dne 09.03.2020             
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 37 - NESCHVÁLENO                     
                         09.03.2020 11:52:52                          
                             ... Diskuse                              
______________________________________________________________________

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

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 3 (27%)  Proti: 1 (9%)  Zdrželo se: 4 (36%)  Nehlasovalo: 3 (27%)

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 002 V. Ulrycha - RmP pověřuje....
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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1 MŠ Srdíčko, Luďka Matury 653, Pce 60157275 Planeta Země a všechno živé na ní 60 810 50 810 38 100 Kč 70

2 MŠ Na Třísle 70, Pce 60157372
Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější 
dar přírody

24 570 24 570 20 880 Kč 80

3 MŠ Dobina, Erno Košťála 991, Pce 60159197
Program ekologické výchovy pro děti a 
mládež v rámci běžné školní docházky

37 000 37 000 18 030 Kč 65

4 ZŠ Josefa Ressla, čp. 2258, Pce 46496921
Ekokoutek při ZŠ Resslova, Pardubice - III. 
Etapa

64 124 50 000 37 500 Kč 70

5 ZŠ Pardubice, Školní 748, Svítkov, Pce 48161144 Jeden za všechny 83 970 23 760 17 820 Kč 75

6 ZŠ Pardubice, Školní 748, Svítkov, Pce 48161144 Polem nepolem 210 330 47 520 35 640 Kč 75

7 ZŠ Spořilov, Kotkova 1287, Pce 42938554
Program ekologické výchovy pro děti a 
mládež v rámci běžné školní docházky

40 000 20 000 7 200 Kč 60

8 ZŠ Pardubice - Ohrazenice, Trnovská159 48161241
Program ekologické výchovy pro děti a 
mládež v rámci běžné školní docházky

8 250 8 250 7 010 Kč 85

9 ZŠ Pardubice - Ohrazenice, Trnovská159 48161241
Zapojení do národní sítě 
environmentálního vzdělávání, výchovy a 

2 200 2 200 2 200 Kč 100

10 MŠ Pardubice nZm 1961, Pce 60157241 Kompost není kompot 5 006 5 006 2 430 Kč 65

11 MŠ Pardubice nZm 1961, Pce 60157241 Setkání se zvířátky 15 950 15 950 11 960 Kč 75

12 Klub přátel Pardubicka 64242862 Oslava Dne Země 7 000 5 000 4 250 Kč 85

Seznam podpořených projektů z programu podpory ekologické výchovy a osvěty

Příloha návrhu usnesení č. 1 
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13
Spec. MŠ, ZŠ a praktická škola, Do Nového 
1131, Pce

60158981 Zachráněné veverky 8 150 7 450 3 630 Kč 65

14 MŠ Kytička, Gebauerova 1691, Pce 75018705
Zapojení do mezinárodního projektu 
Ekoškola a celostátní síťe Mrkvička

1 300 1 300 1 300 Kč 100

15 MŠ Kamínek, Ke Kamenci 1601, Pce 60159090
I.A. EV jako rámcový program ve škole v 
přírodě, případně jiné pobytové akce 
(školní výlet)

2 860 2 400 2 400 Kč 90

16 MŠ Kamínek, Ke Kamenci 1601, Pce 60159090
I.G. Program ekologické výchovy pro děti a 
mládež v rámci běžné školní docházky

5 590 4 870 4 870 Kč 90

17 ZŠ Pardubice, nZm 1951, Pce 48161136
Polem nepolem - Ekocentrum PALETA, 
Oucmanice

80 109 23 760 11 580 Kč 65

18 MŠ Pardubice - Polabiny, Brožíkova 450 75018624
Projekt na podporu nadstandardních aktivit 
EVVO v rámci běžné docházky

12 000 12 000 4 320 Kč 60

19 MŠ Pardubice - Polabiny, Brožíkova 450 75018624
Zapojení školy do sítě "Mrkvička"a do 
programu "Ekoškola"

1 300 1 300 1 300 Kč 100

20 MŠ Pardubice, Wintrova II. 579, Pce 60157259
Modrá, žlutá, zelená, už vím, co třídit 
odpad znamená

19 870 19 870 14 900 Kč 75

21 ZŠ Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 70837236
Vzdělávání žáků v oblasti EVVO - pro 1. a 2. 
stupeň

23 000 16 000 16 000 Kč 90

22 Botanica Nova, z.s., Mnichovice - Božkov 6869271
Pardubice: Poznejme svět rostlin. Časopis 
Nová Botanika

275 000 25 000 9 000 Kč 60

23 ZŠ Pardubice, Staňkova 128, Pce 48161306
Návštěva vzdělávacích programů Ekocentra 
PALETA

52 650 35 750 30 380 Kč 85

24 ZŠ Pardubice, Staňkova 128, Pce 48161306
Poplatky za účast na projektech Globe, 
Ekoškola, KEV, Mrkev

3 700 3 700 3 700 Kč 100

25 ZŠ Pardubice, Staňkova 128, Pce 48161306
Tmelení ekotýmu školy formou 
vzdělávacího pobytu

42 500 12 500 12 500 Kč 90

26 ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590, Pce 60158999
Programy ekologické výchovy v Ekocentru 
PALETA

31 500 31 500 26 770 Kč 80

27 Ekocentrum PALETA, z.s. 64244873
Pomůcky k EV programům pro pardubické 
školy

108 000 36 000 36 000 Kč 90

CELKEM 1 226 739 Kč 523 466 Kč 381 670,00 Kč
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                                                                                                                                                                                                                                                                  Příloha k usn. č.1 
Statutární město Pardubice                
Odbor školství, kultury a sportu  |  Oddělení školství 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 
 

 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
Rada města 

 
vyhlašuje dne 10. 3. 2020 

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem 563/2004 Sb. o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
konkurs 

na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 
 

Domu dětí a mládeže BETA Pardubice, Štolbova 2665, 530 02 Pardubice 
 
 
Předpokládaný nástup na pracovní místo: 1. 8. 2020 
 

 
Požadavky: 

• odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu  
s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů 

• předpokládá se velmi dobrá znalost v těchto oblastech: 
školská legislativa, správní řízení ve školství, finanční hospodaření škol, pracovně právní vztahy 
z pohledu ředitele, management řízení 

• občanská a morální bezúhonnost 
• dobrý zdravotní stav 
• organizační a řídící schopnosti 

 
Upozornění: 

• uchazeči mohou být dle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů podrobeni doplňkovému hodnocení ve 
formě psychodiagnostiky 

 
K přihlášce přiložte: 

 
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání  
• přehled o průběhu předchozích zaměstnání* 
• strukturovaný profesní životopis  
• koncepce dalšího rozvoje školy (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce 
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců  
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky školy 

(ne starší 2 měsíců) 



 
Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nejpozději do 10. 4. 2020 do 14:30 hod. na 
adresu: 
 
Mgr. Olga Havlíková 
Vedoucí oddělení školství 
Magistrát města Pardubic 
Odbor školství kultury a sportu 
Pernštýnské nám. 1 
530 21 Pardubice 
 
V případě podání žádosti prostřednictvím poštovních služeb je rozhodující fyzická přítomnost přihlášky 
na úřadě do 10. 4. 2020 do 14:30 hodin. 
          
 
Další informace o zpracování osobních údajů najdou uchazeči na adrese: 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/kancelar-tajemnika/zpracovani-osobnich-
udaju/ 
 
 
 
 
Obálku označte heslem 
„KONKURS – Dům dětí a mládeže BETA Pardubice, Štolbova 2665 - NEOTEVÍRAT“ 
 
V Pardubicích dne 10. 3. 2020 
 
 
Vyvěšeno:  10. 3. 2020            
Sejmuto:  13. 4. 2020 
 
* pro účely rejstříku škol a školských zařízení musí pak ten, který konkurs vyhraje, doložit přehled předchozích zaměstnání 
potvrzený současným zaměstnavatelem včetně uvedení pracovního zařazení 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Charvát 
primátor města  
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                                                            Příloha k usn. č.2  
Statutární město Pardubice                
Odbor školství, kultury a sportu  |  Oddělení školství 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 
 

 
 

 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
Rada města 

 
vyhlašuje dne 10. 3. 2020  

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem 563/2004 Sb. o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů 

 
konkurs 

na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 
 

Základní umělecké školy Pardubice-Polabiny, Lonkova 510, 530 09 Pardubice 
 

 
 
Předpokládaný nástup na pracovní místo: 1. 8. 2020 
 

 
 

Požadavky: 
• odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu s § 5 zákona    

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

• předpokládá se velmi dobrá znalost v těchto oblastech: 
školská legislativa, správní řízení ve školství, finanční hospodaření škol, pracovně právní vztahy 
z pohledu ředitele, management řízení 

• občanská a morální bezúhonnost 
• dobrý zdravotní stav 
• organizační a řídící schopnosti 
 

Upozornění: 
• uchazeči mohou být dle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 

a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů podrobeni doplňkovému hodnocení ve 
formě psychodiagnostiky 

 
K přihlášce přiložte: 

 
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
• přehled o průběhu předchozích zaměstnání* 
• strukturovaný profesní životopis 
• koncepci dalšího rozvoje školy (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce 
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky školy 

(ne starší 2 měsíců) 
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Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nejpozději do 10. 4. 2020 na adresu: 
 
Mgr. Olga Havlíková 
vedoucí oddělení školství 
Magistrát města Pardubic 
Odbor školství, kultury a sportu 
Pernštýnské nám. 1 
530 21 Pardubice 
 
V případě podání žádosti prostřednictvím poštovních služeb je rozhodující fyzická přítomnost přihlášky 
na úřadě do 10. 4. 2020 do 14:30 hodin. 
          
 
Další informace o zpracování osobních údajů najdou uchazeči na adrese: 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/kancelar-tajemnika/zpracovani-osobnich-
udaju/ 
 
 
 
 
Obálku označte heslem:  
„KONKURS – Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 - NEOTEVÍRAT“ 
 
V Pardubicích dne 10. 3. 2020 
 
Vyvěšeno dne: 10. 3. 2020 
Sejmuto dne: 13. 4. 2020 
 
*pro účely rejstříku škol a školských zařízení musí pak ten, který konkurs vyhraje, doložit přehled předchozích 
zaměstnání potvrzený současným zaměstnavatelem včetně uvedení pracovního zařazení 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Charvát 
primátor města  
 
 

 
 

  
  



Příloha usnesení: 
Vyjádření Statutárního města Pardubice ve smyslu ust. § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, k dokumentaci o hodnocení vlivu 
záměru „Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“ obchodní 
společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na životní prostředí. 
 
Statutární město Pardubice důrazně nesouhlasí s realizací záměru výstavby spalovny průmyslových 
odpadů v bezprostřední blízkosti obytné zástavby a na návětrné straně města, kde i minimální další 
navýšení imisních koncentrací způsobených provozem spalovny bude znamenat vážné ohrožení 
obyvatel na zdraví. 
Jsme přesvědčeni, že jakékoliv další zdroje emisí na pozadí města s častějším výskytem nádorových 
onemocnění, je nutno považovat za hazard s lidským zdravím a životem.  
 
Předložená dokumentace nesplňuje požadavky dané zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí v platném znění (dále zákona). Je zpracována tendenčně a vychází z nedoložitelných 
podkladů. Absence obdobného zařízení v Pardubickém kraji není argumentem pro jeho výstavbu. Také 
předpoklad, že staré zátěže budou likvidovány v daném zařízení není ničím podložené. Ministerstvo 
financí jako řešitel starých zátěží jako veřejný zadavatel musí vypsat na jejich případnou likvidaci 
výběrové řízení. Nelze předpokládat jeho výsledek. 
 
Dle zákona nejsou navrženy a hodnoceny varianty řešení. Za variantu nelze považovat omezení provozní 
doby z 20 000 t/rok na 15 800 t/rok, neboť v technologii zařízení není žádný omezující prvek provozního 
času. Je jen na uvážení obsluhy zařízení, jak dlouho spalovna bude ročně v provozu. Tento ukazatel lze 
velmi obtížně v praxi sledovat a vynucovat si jeho dodržování. 
 
V popisu zařízení spalovny je uvedeno, že teploty v rotační spalovací peci jsou v rozmezí 800 -1.100 ° C 
a dohořívací komora zajišťuje dopálení spalin při teplotách nad 850/1100 °C pod dobu 4 sec.  
Ve Studii analýzy rizik se však uvádí, že pro zneškodnění halogenidových látek ve spalovnách 
průmyslových odpadů je třeba vyšších teplot (1.100 – 1.500 °C). A přesto jsou odpady obsahující 
halogenované látky také uvedeny v seznamu kapalných odpadů, které budou přijímány do spalovny 
průmyslových odpadů v Pardubicích.  
Předložený návrh se snaží zakomponovat zastaralé a již u novostaveb nevyužívané technologie pro 
spalování nebezpečného odpadu, popřípadě měřících technologií. 
 
Je prokázáno, že technologie SNCR má svá rizika a to: 

1. Teplotní okno v dohořívací komoře musí být velmi přesně trefeno jinak nedojde k plánované 
redukce NOx což s velmi plánovaným rozmanitým odpadem bude velmi těžké. Tato 
argumentace je podpořena navrhovaným technickým řešení, kdy injekční trysky budou pevně 
nainstalované a nedají se ve výšce měnit.  

2. Tzv. NH3 slip velmi často přesahuje zákonem stanovený emisní limit.  

Proto v případě realizace závěru požadujeme instalaci selektivní katalytické redukce, která je 
spolehlivější a výrazně účinnější. 
Provoz spalovacích režimů (850 °C na dobu 2 s popř. 1.000 °C) bylo již před desetiletím definované jako 
primární opatření, aby byly dioxiny a furany plně zneškodněny. Navržené technologické řešení 
předpokládá, že zbytkové podíly dioxinů a furanů, které nebyly v dohořívací komoře zneškodněny, 
budou zničeny v katalytické filtraci spalin. Argumentace, že u obdobných systémů dochází „Během 
provozu jsou trvale dosahovány emise dioxinů a furanů (PCDD/F) cca. 30% platného emisního limitu 
0,1 ng TEQ/Nm3“, potvrzuje, že nebude docházet k plné eliminaci těchto velmi jedovatých látek a tyto 
budou dále vypouštěny do ovzduší. Proto realizaci záměru zásadně odmítáme. 



Je navrhnuto, aby měření toxické Hg bylo prováděno, byť v souladu se zákonem, jen jednorázově. Toto 
je velmi nebezpečné, neboť není v EIA popsáno, v jakém intervalu bude měření probíhat, a hlavně zda 
bude měřeno v dobách, kdy budou právě nebezpečné odpady obsahující Hg spalovány. 
Proto požadujeme instalaci kontinuálního analyzátoru a měření Hg, které jsou na trhu volně k dispozici. 
 
Znečištění ovzduší po dobu výstavby je vnímáno jako přechodné a nevýznamné a technické opatření 
bude údajně eliminováno např. kropením. Toto je velmi podhodnocené, a hlavně z hlediska BAT 
nedostačující. Na trhu existují systémy pro snižování prašnosti přímo u zdroje např. je technicky možné 
prostor, kde dojde k významné prašnosti, přechodně technicky uzavřít a celkový vzduch a prach vyčistit 
mobilní odprašovací technologií, tak aby nedošlo ne jenom z hlediska životního prostředí ale i 
z hlediska bezpečnosti práce k negativním dopadům. 
 
Předložená dokumentace a její přílohy nejsou kompletní dle seznamu příloh, konkrétně přílohy 
rozptylové studie č. 8 – 26 znázorňující izolinie znečišťujících látek jako např. benzo(a)pyren, benzen, 
PCCD/F, PCB…nejsou součástí předložené dokumentace EIA.  
Alarmující je zlehčování provozní havárie spalovny strohým konstatování, že zasáhne HZS podniku 
Synthesia a.s. Již ze současných znalostí lze konstatovat, že na zvládnutí těchto situací HZS Synthesia 
nestačí, neboť k podobným provozním haváriím technologií v podniku jsou zvány jednotky krajských 
hasičů. Ze zahoření podobných provozů, resp. skládek je známo, že se skládka nechá tzv. kontrolovaně 
dohořet. Při těchto situacích vznikají toxické látky unikající do okolí. 
Příčin, kdy může dojít k požáru, je velké množství, u spaloven navíc neplatí, zda začne hořet, ale kdy, 
jak často a s jakými následky. V případě takto umístěné spalovny, v téměř stotisícovém městě s absencí 
obchvatu, by byly následky požáru daleko fatálnější.  
Požadujeme upřesnit způsob odstavení spalovacího procesu v případě havárie. V dokumentaci je 
pouze uvedeno „automatické nebo ruční odstavení…“. Co je přesně míněno automatickým – např. 
EPS? Ruční odstavení pak znamená dozor ve velíně? 
Dokumentace také zmiňuje situace, s jejichž řešením „požární dokumentace nepočítá“. Požadujeme 
objasnění pojmu „požární dokumentace“. Zároveň máme za to, že navržená požárně bezpečnostní 
řešení (uvedeny stroze systémy EPS, SHZ apod.) jsou nedostatečná, požadujeme doplnit mnohem 
podrobnější řešení požární situace. 
Studie také pracuje s pojmem „explozivní materiály“. Požadujeme podrobnější rozpracování tohoto 
pojmu, upřesnění, jaké materiály do této kategorie patří a také jaké ostatní společnosti kromě firmy 
Explosia a.s. jimi disponují. 
V dokumentaci se uvádí, že „havarovaná pec nemá po havárii další přísun materiálu ke spálení“. Jakým 
způsobem bude toto řešeno a zajištěno? 
Požadujeme, aby konstatování, že vznik popálenin druhého stupně hrozí nechráněným osobám 
v okruhu cca 79 m, bylo posouzeno IZS. 
Máme za to, že celkově požární ochrana je v dokumentaci řešena okrajově, s konstatováním, že hořet 
nemůže a pokud, tak bez následků s tím, že vše zvládne HZS Synthesia a.s., což není pravda. Řešení 
požární bezpečnosti a možnosti havárie považujeme za strohé, podceňující situaci a celkově zlehčující 
možné následky havárie. 
 
Dle našeho názoru se jedná o podklady zásadního významu pro posouzení rizik spojených s uvedením 
spalovny do provozu a z tohoto důvodu předloženou dokumentaci považujeme za tendenční                          
a neposkytující reálné a skutečnost odrážející data. 
 
I přes data uvedená v předložené dokumentaci a v rozptylové studii nepovažujeme navýšení dopravy 
ve městě a okolí za bezvýznamné, a především pak případná dopravní nehoda nákladního auta 
s nebezpečným odpadem může mít velký negativní důsledek pro město i celé okolí, což dokazují ve 
městě s absencí obchvatu i nehody „běžných“ vozidel. EIA argumentuje navýšením dopravy o 7 % 
oproti stávajícímu stavu, nicméně je plně opomenut stav budoucí dopravy na komunikaci III. třídy 
32225 a na silnici první třídy I/36 Pardubice-Lázně Bohdaneč, když bude silnice první třídy převedena 



pod správu Pardubického kraje, neboť v souladu s výstavbou D35 a I/37, které mají právě odlehčit i 
mimo jiné I/36 ale i I/35, které již v současné době nevyhovují současné dopravní zátěži. 
 
Vzhledem k výše uvedenému Statutární město Pardubice zásadně odmítá výstavbu spalovny 
nebezpečného odpadu.  
 

 
 



1. strana 
 

Dodatek č. 1 
Smlouvy o poskytování slu!eb  

(Slu!by či"tění města) 
 

číslo smlouvy objednatele: D 1327/00017/15 
číslo smlouvy poskytovatele: SmP – UK – 2/2016 

 
uzavřené mezi smluvními stranami 

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

 
Smluvní strany: 
 
Statutární město Pardubice 
Sídlo:   Pern"t!nské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
IČ:   00274046 
DIČ:   CZ274046 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:               326561/0100 
Zastoupené ve věcech smluvních: 
Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
Zastoupené ve věcech plnění smlouvy: 
Ing. Vladimírem Bakajsou, vedoucím odboru dopravy 
(dále té#: „objednatel“) 
 
a  
 
Slu!by města Pardubic a.s. 
Sídlo:    Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice 
IČ:    252 62 572    
DIČ:    CZ 25262572 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:   123553/5500  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl B, vlo#ka 1527 
Zastoupená ve věcech smluvních: 
Ing. Petrem Bene"em, předsedou představenstva 
Ing. Ale"em Kopeck!m, místopředsedou představenstva 
Zastoupená ve věcech plnění smlouvy: 
Ing. Oto Dole#alem, vedoucím divize Údr#ba komunikací 
 
(dále té#: „poskytovatel“) 
 
  uzavírají ní!e uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy 

(dále jen „dodatek č. 1 “) 
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I. 
Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 21.12.2015 Smlouvu o poskytování slu#eb (Slu#by 
či"tění města), na základě ní# je poskytovatel povinen poskytovat slu#by, které spočívají v 
či"tění pozemních komunikací, chodníků, parkovi"ť a ploch na území Statutárního města 
Pardubice. 

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v důvodové zpráva poskytovatele ze dne 21.1.2020 
(nárůst míry inflace, zv!"ení minimální mzdy pro rok 2020 a zv!"ení  cen servisních slu#eb 
na komunální techniku) je nutné provést dílčí úpravy sjednan!ch jednotkov!ch cen pro 
následující období, dohodly se tak smluvní strany na uzavření následujícího dodatku č. 1.  

 
3. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na tom, #e odst. 1 čl. III. Cena za 

slu!by se ru"í a nahrazuje ní#e uveden!m nov!m odstavcem  1., je#  nově zní takto: 
 
1. Cena za slu!by vychází z jednotkov"ch cen jednotliv"ch druhů slu!eb (bez DPH): 

 
Druh slu!by Měrná 

jednotka 
Cena za jednu měrnou 
jednotu v Kč bez DPH 

splachování vozovek km 460,00 

mytí chodníků - ruční (pomocí tlakové hadice) km 1 150,00 

mytí chodníků - strojní km 560,00 

strojní metení vozovek km 486,00 

strojní metení chodníků km 836,00 

strojní metení s dopravním značením km 4 100,00 

strojní metení cyklostezek km 486,00 

blokové či#tění komunikací m 9,60 

či#tění vpustí při BČK ks 188,00 

či#tění vpustí mimo BČK ks 492,00 

úklid podchodů, nadchodů a lávek m2 1,40 

likvidace plevele m2 5,00 

ruční úklid hod 384,00 

ulo!ení odpadu t   
přejezdov" km - nad 7,5 tuny - zametací 
vozidla km 39,00 

přejezdov" km - nad 7,5 tuny - ostatní vozidla km 31,00 
přejezdov" km - nad 3,5 tuny do 7,5 tuny - 
zametací vozidla km 32,00 
přejezdov" km - nad 3,5 tuny do 7,5 tuny - 
ostatní vozidla km 25,00 

přejezdov" km - do 3,5 tuny - zametací vozidla km 22,30 
přejezdov" km - do 3,5 tuny - nosič nástaveb 
(Mitsubishi), Mulicáry, RVM, Durso km 22,30 
přejezdov" km - do 3,5 tuny - bě!né dodávky 
(VW, KIA,…) km 16,00 
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II. 
Závěrečná ujednání 

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

2. Smluvní strany se dohodly, #e objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 
ode"le smlouvu a tento dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného 
Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy a dodatku č. 1 objednatel bezodkladně 
informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo 
do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

3. Smluvní strany prohla"ují, #e #ádná část smlouvy včetně dodatků vyjma v!"e jednotkov!ch 
cen nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občansk! zákoník). 

4. Obě smluvní strany prohla"ují, #e si dodatek č. 1 smlouvy řádně přečetly, s jeho obsahem 
souhlasí, co# stvrzují sv!m podpisem. 

5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nich# ka#dá strana obdr#í dvě 
vyhotovení.  

6. Dodatek č. 1 nab!vá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti  
okam#ikem uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvlá"tních podmínkách účinnosti někter!ch smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozděj"ích 
předpisů. 

7. Smluvní strany berou na vědomí, #e nebude-li tento dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců 
od jeho uzavření, je následujícím dnem zru"en od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení. 

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



Příloha č. 1 usnesení č. 1

1 Centrum pro rodinu Violka z.s. 22842241 ne neinvestiční dotace Celoroční činnost
Celoroční činnost mateřské školy s waldorfským zaměřením, v denním režimu ji 
navštěvuje 19 dětí od 3 do 6 let

60         705 000 Kč 43 000 Kč

2 Česká abilmpijská asociace, z.s. 67363156 ne neinvestiční dotace Zážitkový seminář Celkem 45 zážitkových seminářů pro děti MŠ a ZŠ (900 dětí) 84         214 124 Kč 38 000 Kč

4 Goethe-Zentrum Pardubice, z.s. 26639611 ne neinvestiční dotace
Jazyková výuka (vč. Mezinárodní 
zkoušky) pro děti a mládež

4 - 5 jazykových kurzů pro děti, 2 výukové hodiny týdně, cca 40 dětí, kurzovné 3000 - 
4500 Kč

79         170 030 Kč 11 000 Kč

5
Junák - český skaut, středisko Dívčí 
Pardubice,z.s.

60159944 ne neinvestiční dotace Celoroční činnost střediska Dívčí 
Pravidelné akce: skautské schůzky každý týden 2 - 3 hod., nepravidelné akce:
jednodenní i víkendové výlety, soutěže, sportovní akce

78           71 000 Kč 28 000 Kč

6 Junák - český skaut, Pardubický kraj, z.s. 70881383 ne neinvestiční dotace Zajištění činnosti skautských středisek

Zajištění veškeré administrativní činnosti spojené s fungováním, správou,
hospodařením, zajišťováním dotačních prostředků apod. všech podřízených jednotek
a zajištění výchovné činnosti pro všechny organizační jednotky působící v Pardubicích
a okolí.

73         170 760 Kč 23 000 Kč

7 Pardubický klub kouzel a magie, z.s. 5439655 ne neinvestiční dotace Kroužek kouzel a magie
Kroužel kouzel a magie pro 10 dětí, schůzky každý čtvrtek v Muzeu kouzel,  činnost 
vykonávají 5 let, úspěchy i na mezinárodních soutěžích

63           82 500 Kč 23 000 Kč

8 Pardubický klub kouzel a magie, z.s. 5439655 ne neinvestiční dotace Pravidelná kouzelnická představení
Představení probíhají každou sobotu v Muzeu kouzel, 64 osob/34 dětí, účastní se 
kouzelníci z ČR

63         283 000 Kč 28 000 Kč

9 Rodinné centrum Kulihrášek, z.s. 28551541 ne neinvestiční dotace Šťastná rodina s Kulihráškem Poradna, kurzy, vzdělávání rodičů s dětmi, občasné hlídání dětí 63         402 120 Kč 46 000 Kč

10
Sportovní škola basketbalu Pardubice, 
z.s.

48160024 ne neinvestiční dotace Šmoulinka CUP
Série minibasketbalových turnajů určených  pro začínající basketbalisty, většinou ještě 
neregistrované děti. Četnost turnajů 1x za 3 týdny. V Pardubicích pořádaný 2-3x za 
rok.

60           51 000 Kč 15 000 Kč

11 Šumák z.s. 27057968 ne neinvestiční dotace Pohádková zahrada mladí dobrovolníci
Dobrovolníci se podílejí na péči o zvířata v Pohádkové zahradě (azyl pro zvířata), která 
je otevřena každý den kromě pondělí od 10 do 18 hod. 

50         197 000 Kč 40 000 Kč

12
Tělovýchovná jednota Klub vodáků-
turistů z.s.

527670 ne neinvestiční dotace Děti a mládež KVT Pardubice
Celoroční činnost oddílu mladých vodáků směřující k všestrannému rozvoji dětí, 3 
hodiny týdně, víkendové akce.

79         120 000 Kč 21 000 Kč

316 000 Kč

13 XXXXXXXXXX x ano neinvestiční dotace
Microsoft Office Specialist World 
Championship 2020

Reprezentace ČR na mistrovství světa v soutěži "Microsoft Office Specialist World 
Championship" (dále MOS World Championship). Jedná se o soutěž, která testuje 
znalosti studentů v aplikacích Microsoft Office Word®, Excel® a PowerPoint® . 

63         196 920 Kč 14 000 Kč

14
Centrum pro dětský sluch Tamtam, 
o.p.s.

499811 ne neinvestiční dotace Zahradní slavnost
Zahradní slavnost pro rodiče s dětmi se sluchovým postižením. Vystoupení divadla, 
tématem slavnosti budou Řemesla, jednoduchá cvičení a úkoly

54           35 520 Kč 15 000 Kč

15 GameCon, z.s. 22725474 ne neinvestiční dotace Game Noc 2020
Čtyřdenní festival nepočítačových her,největší v ČR, 26. ročník pořádaný  od r. 2014 v 
Pardubicích, 900 návštěvníků

65         906 000 Kč 17 000 Kč

CELOROČNÍ ČINNOST SPOLKŮ A ORGANIZACÍ PODPORUJÍCÍCH VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE 

P.č. Žadatel IČ
De 

miniminis 
Ano/Ne

Typ dotace 
Investiční/Neinvestiční Účel dotace - název projektu Stručný popis projektu Bodové 

hodnocení

Celkové 
náklady 
projektu

NAVRHOVANÉ 
PROSTŘEDKY 

JEDNORÁZOVÉ AKCE 

Číslo 
žádosti Žadatel IČ De minimis 

Ano/Ne
Typ dotace 

Investiční/Neinvestiční Název akce - projektu Stručný popis projektu Bodové 
hodnocení

Celkové 
PLÁNOVANÉ 

náklady 
projektu

NAVRHOVANÉ 
PROSTŘEDKY 
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16
Junák - český skaut, přístav Sedmička 
Pce, z.s.

60159961 ne neinvestiční dotace
Preskare a Skare Máchovo jezero 
2020

PRESKARE a SKARE je každoroční jachtařský závod vodních skautů, pořádaných od 
roku 1994, který je považován za  skautské mistrovství ČR v jachtingu. Akce je časově 
zahrnuta do dvou víkendů.  První je příprava a setkání oddílů v jednom víkendu a 
druhý víkend je už samotné mistrovství. Účast cca 30 dětí z oddílu přístav Sedmička. 

80           39 000 Kč 14 000 Kč

17 Kosmos-News, z.s. 27044998 ano neinvestiční dotace Kosmos News Party 2020

20.ročník největší středoevropské konference o kosmonautice s mezinárodní účastí. 
Předpokl.účast 100 až 120 především amatérských zájemců, ale i profesionálních 
odborníků o kosmonautiku z CZ, SK, POL, GER, NL, IZR. Třídenní konference s 
přednáškami a panelovými diskusemi. Přednáška pro veřejnost, předání Ceny 
Antonína Vítka za popularizaci kosmonautiky.

82           89 500 Kč 5 000 Kč

18 Klub přátel Pardubicka z.s. 64242862 ne neinvestiční dotace Den pro Klub přátel Pardubicka

Oslava 55. výročí založení Klubu přátel Pardubicka. V rámci akce bychom se uskuteční 
nostalgická jízda historickým  trolejbusem 55,vycházky po starém městě s odborným 
výkladem, přírodovědné vycházky s odborným výkladem , turistický výlet do okolí 
města, návštěva vzdělávacího ekologického centra Paleta, večerní koncert, prohlídka 
renovované radnicem plavba lodí Arnošt z Pardubic do Srnojed a zpět a návštěva 
Pardubického závodiště.

78           52 500 Kč 30 000 Kč

19 Mensa České republiky 4524859 ne neinvestiční dotace Logická olympiáda - Pardubický kraj

Logická olympiáda je soutěž pro žáky základních škol a studenty středních škol 
založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup, 
pořádaná Mensou České republiky. Nejúspěšnější řešitelé postoupí do 
celorepublikového finále. V roce 2020 již 13. ročník soutěže.

82           50 000 Kč 22 000 Kč

20 P A R E X P O s.r.o. 47473983 ne neinvestiční dotace
Festival her a hraček pro malé a velké 
2020

Dvoudenní prodejní festival her a hraček, 30-40 vystavovatelů v ABC Klubu. 50         234 000 Kč 36 000 Kč

21 SLUNÍČKO - Centrum pro rodinu, z.s. 22768856 ne neinvestiční dotace Cesta za pohádkou 2020
Cesta za pohádkou je tradiční akce pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost pořádaná již 
čtvrtým rokem v Tyršových sadech v Pardubicích. Jedná se o zábavné odpoledne 
ukončené divadelním představením pod širým nebem

66           41 500 Kč 11 000 Kč

22 Společnost Jana Pernera, z.s. 2500213 ne neinvestiční dotace Festival silnice a železnice 2020

Festival od září do listopadu, zahájení tradičním vzpomínkovým aktem u příležitosti 
výročí narození projektanta a stavitele železnic Ing. Jana Pernera 7. září 2020, poté 
happening u sochy Jana Pernera před nádražím, výstava o životě a dílu Jana Pernera, 
Prezentace modernizace pardubického nádraží.

66         320 000 Kč 29 000 Kč

23
Sportovní škola basketbalu Pardubice, 
z.s.

48160024 ne neinvestiční dotace Sportovní odpoledne
Akce  je pro chlapce a děvčata ve věku 14 let a mladší. Všechny děti si během akce 
mohou vyzkoušet svoji zdatnost a obratnost. Vyzkouší si basketbalové základy (střelba 
na koš, driblink, přihrávka). Ukázka basketbalové hry.

65           75 000 Kč 30 000 Kč

24 Šumák z.s. 27057968 ne neinvestiční dotace
HAKUNA MATATA - festival africké  
hudby

Festival se koná 12. 9. 2020 v azylu pro zvířada Pohodková zahrada. Pestrý program, 
ohnivá show, bubeníci z Afriky,promítání tematicky zaměřených filmů

53         138 000 Kč 28 000 Kč

25 Univerzita Pardubice 216275 ne neinvestiční dotace Univerzita v pohybu - Noc vědců 2020

Jedná se o interaktivní program s několika desítkami zážitkových vědecko-populárních 
demonstrací v prostorách Univerzity Pardubice.  Ukázky demonstrací zahrnují oblast 
chemie, biochemie, robotiky, elektro, polygrafie, dopravního stavitelství, logistiky, 
zdravotníctví, restaurování, ekonomie, filosofie, historie, ad. Akce má doprovodný 
program, např. koncerty nebo vědeckou show. 

72         340 000 Kč 32 000 Kč

283 000 Kč
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26 Alliance Francaise de Pardubice, z.s. 68209410 Ne neinvestiční dotace Celoroční činnost spolku 
Spolek pořádá kurzy francouzštiny a češtiny pro cizince, 500 členů, pořádání 
kulturních akcí pro veřejnost na různa frankofonní témata, např. přednášky, 
ochutnávky, výstavy, filmová představení. 

76      2 000 000 Kč 20 000 Kč

27 Český svaz včelařů, z.s. 64242464 Ne neinvestiční dotace Celoroční činnost - nájemné

Spolek sdružuje řádných 210 včelařů, kteří se starají o 3111 včelstev. Scházejí se 
pravidelně každý měsíc za účelem získání informací k úspěšnému chovu včel. Jejich 
setkání je doplněno zajímavou přednáškou odborníkem z oblasti včelaření. Pardubičtí 
včelaři provozují včelařský kroužek, pořádají Dny medu, prodej medu při akcích na 
Pernštýnském náměstí. 

86           29 150 Kč 6 000 Kč

28 Český svaz chovatelů z.s. 448621 Ne neinvestiční dotace Činnost spolku - realizace výstav
Zájmová činnost zabývající se oblastí drobného zvířectva - výstavní činnost, soutěže, 
vzdělávání a besedy, související práce s okolím a mladými chovateli.

81           63 000 Kč 8 000 Kč

29 Česká numismatická společnost z.s. 46495681 Ne neinvestiční dotace Celoroční činnost

Členové společnosti se scházejí jednou měsíčně v klubovně ESD. Na programu je vždy 
přednáška na téma spojené s historií numismatiky nebo Pardubic. Přednášky jsou 
přístupné široké veřejnosti,  vydávají pamětní medaile na kterých jsou vždy významné 
nebo dominantní budovy města Pardubice.

76           20 000 Kč 2 000 Kč

30 Český zahrádkářský svaz z.s. 433675 Ne neinvestiční dotace Celoroční činnost - nájemné
Celoroční činnost členů zahrádkářského svazu, pořádání přednášek, výstav, 
poradenská služba.

70           25 544 Kč 5 000 Kč

31 Goethe-Zentrum Pardubice, z.s. 26639611 Ne neinvestiční dotace
Jazyková výuku (vč. Mezinárodní 
zkoušky) pro dospělé

20 výukových kurzů němčiny, 24 vyučovacích hodin během týdne, zajištění jazykových 
zkoušek Goethe Zertifikat B1, B2 a C1. K dispozici knihovna s německou literaturou 

74         463 400 Kč 11 000 Kč

32
Klub českých turistů, oblast Pardubický 
kraj

48160369 Ne neinvestiční dotace Akce klubu českých turistů

Klub organizuje turistickou činnost prostřednictvím svých 27 odborů, z nichž 3 pracují 
přímo v Pardubicích. Odbory pořádají turistické akce určené především pro veřejnost. 
Hlavním zdrojem informací o turistických akcích je Kalendář turistických akcí 
Pardubického kraje, jehož obsahovou náplň a výrobu zajišťuje klub. 

74           84 000 Kč 14 000 Kč

33 Klub český turistů Slovan Pardubice 26983079 Ne neinvestiční dotace
Celoroční plán akcí, pěších výletů a 
cyklovýletů

Pěší výlety, cykloturistické výlety a lyžařské výlety na běžkách organizujeme v přírodě 
v rámci celé ČR, 214 členů, v roce 2020 se uskuteční 47 plánovaných akcí. 

77         500 000 Kč 50 000 Kč

34
Klub českých turistů Synthesia 
Pardubice

13585053 Ne neinvestiční dotace
Celoroční plán akcí, pěších výletů a 
cyklovýletů

KČT, spolek odbor Synthesia Pardubice pořádá v roce 2020  11 autokarových zájezdů, 
52 akcí veřejnou dopravou a Turistický bál. Akce jsou určeny nejen pro zdatné turisty, 
ale také pro mládež, rodiny s dětmi a seniory. 

70         568 000 Kč 50 000 Kč

35 Klub přátel Pardubicka 64242862 Ne neinvestiční dotace
Celoroční činnost Klubu přátel 
Pardubicka

Klub má 698 členů,  spolupráce při městských slavnostech, prohlídky města pro 
návštěvníky dle potřeby, vydávání brožur AB-Zet a Zpráv (6x ročně) 

84         280 000 Kč 25 000 Kč

SPOLKOVÁ ČINNOST DOSPĚLÝCH 

Číslo 
žádosti Žadatel IČ

De 
minimnis 
Ano/Ne

Typ dotace 
Investiční/Neinvestiční Název akce - projektu Stručný popis projektu Bodové 

hodnocení

Celkové 
náklady 
projektu 

NAVRHOVANÉ 
PROSTŘEDKY 



Příloha č. 1 usnesení č. 1

36
Pardubický spolek historie železniční 
dopravy

48160733 Ne neinvestiční dotace Činnost spolku v roce 2020

Spolek kromě provozování muzea se zaměřuje na vyhledevání a záchranu zajímavých 
exponátů z oblasti železniční dopravy s přesahem do městské dopravy.  Renovuje, 
opravuje, provozuje a udržuje dvacet kolejových vozidel, dva trolejbusy, areál Musea v 
Rosicích, pobočnou expozici ve Slatiňanech, zhruba 800 exponátů a pořádá velké 
množství akcí pro veřejnost. Návštěvnost v roce 2019 téměř 16 tisíc osob.  Oblíbené 
jsou jízdy historických vozidel - akce s historickými trolejbusy, jízdy historických vlaků 
vedených motorovými vozy, nebo doprovodné akce u muzea. 

74         100 000 Kč 13 000 Kč

37 Senior fitnes z.s. 22724770 Ne neinvestiční dotace Pardubičtí senioři v pohybu
Projekt realizuje pravidlené pohybové aktivity pro seniory na území města Pardubice. 
Zapojení 75 seniorů, akce probíhá v DDM Delta, Gorkého 2658, celoroční akce 

62           82 910 Kč 12 000 Kč

38
Spolek Podnikavé ženy z Pardubického 
kraje

6291945 Ne neinvestiční dotace
Podpora činnosti spolku Podnikavé 
ženy Pardubického kraje

Plánované semináře workshopy pro 70 členek i veřejnost: Právní minimum, Jak 
natáčet živá videa, Grafika pro negrafiky, Workshop s Margaretou Křížovou, Jak se 
zabydlet v online prostředí, Pravý domácí časopis - potravinový minimalismus, 
Cenotvorba, Školení na autorská práva, Braň svou značku, Prezentační dovednosti 

58         116 350 Kč 7 000 Kč

39 Svaz českých filatelistů 442976 Ne neinvestiční dotace Pardubická filatelie

Celostátní výměnné schůzky s mezinárodní účastí v prostorách Kulturního domu 
Dukla, s. r. o. V roce 2020 budou uspořádány čtyři schůzky, a to v březnu, v květnu, v 
září a v listopadu.                                                                                                                                                                                                                                                                 
Nákup odborné literatury - katalogy.  Činnost výboru klubu - schůzky každý druhý a 
čtvrtý čtvrtek v měsíci kromě prázdnin 

62           54 196 Kč 6 000 Kč

229 000 Kč

Čerpání Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit 

Sta v k 1. 1. 2020 2 292 400 Kč

828 000 Kč 1 464 400 Kč

599 000 Kč 865 400 Kč

Převod zůstatku PPVVA z roku 2019 322 000 Kč 1 187 400 Kč

Dotační kolo na podporu letní táborové činnosti (květen 2020) 1 000 000 Kč 187 400 Kč

Dotace na celoroční činnost dětí a mládeže,jednorázové akce a spolkovou činnost 
dospělých doporučené ZmP ke schválení 

Dotace na celoroční činnost dětí a mládeže, jednorázové akce a spolkovou činnost 
dospělých doporučené RmP ke schválení 
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LICENČNÍ  SMLOUVA 
Číslo objednávky: MmP 12768/2020 ze dne: 3. 2. 2020  Smlouva číslo: 4017J120001 
 
 
Národní památkov! ústav 
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím MK ČR čj. 11617/2002 
118 01 Praha 1 – Malá Strana, Vald"tejnské nám. 3 
IČ: 75032333  DIČ: CZ 75032333     
Pracovi"tě: 
Národní památkov! ústav  
územní památková správa na Sychrově  
Zámek Sychrov, č.p. 3, 463 44 Sychrov  
Česká národní banka, číslo účtu 400004-60039011/0710 
Zastoupené PhDr. Milo"em Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově 
(dále jako „poskytovatel“) 
 
 a 
 

 

Právnická osoba   
Název: Statutární město Pardubice 
Sídlo či místo působení: Pern"t!nské nám. 1, Pardubice, PSČ 530 21 
IČ: 00274046 
DIČ: CZ 00274046 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice,  
č.ú. 326-561/0100 
Zastoupen!: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města  
 
(dále jako „nabyvatel“ či společně „smluvní strany“) 
 
uzavírají dne"ního dne podle ustanovení § 2358 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občansk! zákoník 

 
 

tuto licenční smlouvu 
 

I. Předmět smlouvy 
1. Poskytovatel je nositelem autorsk!ch práv k dílům vymezen!m v  odst. 3 tohoto článku 
a prohla"uje, #e je oprávněn s těmito díly nakládat.  
2. Poskytovatel se zavazuje předat nabyvateli soubor rozmno#enin děl (dále jen „dílo“) a předat 
nabyvateli nev!hradní právo k dal"ímu nakládání s tímto dílem.  
3. Specifikace díla: 

 
 

Dílo Evidenční 
číslo 

Rozměr/druh 
rozmno#eniny Kusů Přirá#ka Cena/kus Cena 

celkem 
Sken fotografie společnost 
sledující dostihy SN07527/007  

 digitální 1 0 0 0,- 

Sken fotografie společnost 
jdoucí na dostihy SN07527/008  

 digitální 1 0 0 0,- 

Sken fotografie závodi!tě 
Pardubice 1894 SN07527/033  

 digitální 1 0 0 0,- 

Sken fotografie Cena dam 
Pardubice 1894, závody 
SN07527/032 

 digitální 1 0 0 0,- 
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Sken, fotografie Velká 
pardubická steeplechase 1894, 
v pořadí koně Lady Anne, 
Tourist, Venetia, Csufondar 
SN07527/034  

 digitální 1 0 0 0,- 

Sken fotografie závodi!tě v 
Pardubicích, Marie Kinská, Lisi 
Croy, Rosa Westphalen 
SN07527/045  

 digitální 1 0 0 0,- 

Sken fotografie závodi!tě v 
Pardubicích, Heldreich, 
Auersperg, SN07526/001 

 digitální 1 0 0 0,- 

Sken fotografie závodi!tě v 
Pardubicích, Pizzighelli, 
Wratislaw, Auersperg, Henkel, 
Mensdorf SN07526/004 

 digitální 1 0 0 0,- 

Sken fotografie závodi!tě v 
Pardubicích SN07526/011 

 digitální 1 0 0 0,- 

Sken fotografie Velká 
pardubická 1904, dostihov" kůň 
Denis SN07528/022 

 digitální 1 0 0 0,- 

Sken fotografie Velká 
pardubická 1904, Taxisův 
příkop SN07528/023 

 digitální 1 0 0 0,- 

Sken fotografie Velká 
Pardubická 1904, vítězství 
dostihového koně Denise 
SN07528/024 

 digitální 1 0 0 0,- 

Sken skleněného negativu koně 
v"stava SN17262 

 digitální 1 0 0 0,- 

Sken skleněného negativu koně 
v"stava SN17261 

 digitální 1 0 0 0,- 

Sken skleněného negativu koně 
v"stava SN17259 

 digitální 1 0 0 0,- 

Sken skleněného negativu koně 
v"stava SN17260 

 digitální 1 0 0 0,- 

Sken skleněného negativu koně 
v"stava SN17258 

 digitální 1 0 0 0,- 

Sken skleněného negativu koně 
v"stava SN17256 

 digitální 1 0 0 0,- 

Fotografie grafického listu 
Damenpreis (dámská cena) 
Steeple Chase SN04795 

 digitální 1 0 0 0,- 

Fotografie grafického listu 
Velká pardubická Steeple-
Chase 1876 SN04797 

 digitální 1 0 0 0,- 

Fotografie grafického listu 
Velká Steeple chase Pardubice 
1874 SN04798 

 digitální 1 0 0 0,- 
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Fotografie grafického listu 
Velká Steeple Chase 1886 
SN04801 

 digitální 1 0 0 0,- 

Fotografie grafického listu 
Velká pardubická Steeple- 
Chase 1882 SN12473 

 digitální 1 0 0 0,- 

Fotografie grafického listu Cena 
dam Steeple Chase 1885 
SN12474 

 digitální 1 0 0 0,- 

Cena celkem (neúčtuje se) 0,- 

 
 
Poskytovatel uděluje nabyvateli nev!hradní právo (nev!hradní licenci) u#ívat dílo pouze v tomto 
rozsahu a k tomuto účelu:  zveřejnit na v!stavě ke 130. ročníku Velké pardubické, nazvané Cval 
staletími, která se bude konat v termínu 6. 8.–13. 10. 2020  a její# realizaci zajistí V!chodočeské 
muzeum v Pardubicích. 
 
 

II. Práva a povinnosti poskytovatele a nabyvatele 
1. Poskytovatel se zavazuje předat nabyvateli dílo v podobě ve formátech a rozli"ení uveden!ch 
v článku I. odst. 3.  
2. Poskytovatel má právo na kontrolu, zda je dílo u#íváno v souladu s touto smlouvou (nabyvatel 
je povinen na vy#ádání předat poskytovateli informace o u#ití díla). 
3. Nabyvatel bude dílo písemně akceptovat při předání dle odstavce 1 tohoto článku. Úspě"né 
provedení akceptace musí b!t odsouhlaseno oběma smluvními stranami (str. 5).  
4. Nabyvatel je oprávněn u#ívat díla pouze na území ČR/EU, a to v rozsahu za podmínek 
stanoven!ch touto smlouvou.  
5. Nabyvatel se zavazuje dbát na zachování dobré pověsti poskytovatele i dobré pověsti a 
hodnoty díla a neu#ít jej způsobem, kter! by sni#oval jeho hodnotu.  
6. Nabyvatel není oprávněn poskytnout dal"í osobě právo k pou#ívání díla (sublicenci).  
7. Nabyvatel má povinnost v#dy uvést tzv. zdroj díla, tj. řádně citovat (ze sbírky NPÚ ÚPS na 
Sychrově, SZ Slatiňany + příslu"né inv. č.) 
8. Nabyvatel se zavazuje, #e po skončení účinnosti této smlouvy, ať ji# z jakéhokoliv důvodu, 
přestane dílo u#ívat. 
 

III. Úplata 
1. Poskytnutí licence k v!konu práv z díla dle této smlouvy sjednaly smluvní strany jako 
bezúplatné.   
 

IV. Smluvní pokuta 
1.     Nabyvatel zaplatí poskytovateli smluvní pokutu ve v!"i pětinásobku ceny díla, nejméně v"ak 
10.000 Kč, v případě, #e poru"il povinnosti nabyvatele uvedené v článku II. této smlouvy.  
2.    Úhradou smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na případnou náhradu "kody 
způsobenou poru"ením smluvních povinností dle § 2913 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občansk! 
zákoník. 
3.      Smluvní pokuta mů#e b!t udělena i opakovaně, dopou"tí-li se nabyvatel opakovaného poru"ení 
sv!ch povinností. 
 

V. Dal"í ujednání 
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2020. Poskytovatel má právo vypovědět tuto 
smlouvu, pokud nabyvatel poru"il jakoukoliv povinnost plynoucí z této smlouvy, a to s jednoměsíční 
v!povědní lhůtou, která počíná bě#et prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla v!pověď 
doručena. 
2. Smluvní strany jsou povinny se neprodleně vzájemně informovat o změnách ve"ker!ch 
skutečností t!kajících se údajů uveden!ch v záhlaví této smlouvy, zejména těch, které o nabyvateli 
uvádí obchodní rejstřík.  
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VI. Závěrečná ustanovení 

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, platí pro právní vztahy jí zalo#ené obecně závazné platné 
právní předpisy. 
2. Ve"keré změny nebo doplňky této smlouvy je nutno provést číslovan!mi písemn!mi dodatky.  
3. Tato smlouva byla vyhotovena dvojmo a ka#dá smluvní strana obdr#í po jednom vyhotovení. 
Obě podepsaná vyhotovení mají stejnou právní sílu. 
4. Smluvní strany prohla"ují, #e smlouva byla uzavřena svobodně, vá#ně, určitě a srozumitelně a 
na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webov!ch stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. 
 
 
 
V ……………………. dne…………………  V ………………………………… dne………………  
 
 
  
………………………………………………..  …………………………………………………………. 
        Poskytovatel       Nabyvatel 
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Protokol o akceptaci 
Číslo objednávky: MmP 12768/2020  ze dne: 3. 2. 2020 

 
 

Národní památkov! ústav 
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím MK ČR čj. 11617/2002 
118 01 Praha 1 – Malá Strana, Vald"tejnské nám. 3 
IČ: 75032333  DIČ: CZ 75032333     
Pracovi"tě: 
Národní památkov! ústav  
územní památková správa na Sychrově  
Zámek Sychrov, č.p. 3, 463 44 Sychrov  
Česká národní banka, číslo účtu 400004-60039011/0710 
Zastoupené PhDr. Milo"em Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově 
(dále jako „poskytovatel“) 
 

a 
 

Právnická osoba: 
 
Právnická osoba   
Název: Statutární město Pardubice 
Sídlo či místo působení: Pern"t!nské nám. 1, Pardubice, PSČ 530 21 
IČ: 00274046 
DIČ: CZ 00274046 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice,  
č.ú. 326-561/0100 
Zastoupen!: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
 
. 
(dále jen „nabyvatel“) 
 
 
Nabyvatel prohla"uje, #e nezjistil #ádné vady a převzal dílo.  

 
 

V ………………………. dne  
 
 Za poskytovatele:           Za nabyvatele:           
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Atrium Palác Pardubice s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 231910 
se sídlem:  Vinohradská 2828/151, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00 
IČO:   034 58 059 
DIČ:   CZ03458059 
zastoupená: Oldřichem Špůrkem a Alicí Augustovou, jednateli   
kont. osoba:  XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
(dále jen „Atrium“) 
 
a 
 
Statutární město Pardubice  
se sídlem:  Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
zastoupené:  ]Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
IČO:    002 74 046 
DIČ:   CZ00274046 
Kontakt. osoba:  XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
(dále jen „Partner“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující  
 

smlouvu o spolupráci a propagaci  
 
1.  Účel smlouvy 
 
1.1. Partner je pořadatelem akce „“ Evropský den koní 2020 (dále jen „Akce 1“), která se uskuteční 5. 9. 2020, a akce 

„Podzimní městské slavnosti“ (dále jen „Akce 2“), která se uskuteční od 9. 10. do 11. 10. 2020 v Pardubicích (obojí 
dále také jen „Akce“). 
 

1.2. Atrium je provozovatelem obchodního centra Palác Pardubice na adrese Masarykovo nám. 2799 v Pardubicích 
(dále jen „Palác“). 

 
1.3. Účelem této smlouvy je zajištění vzájemné propagace Akcí partnera a Paláce a zajištění související vzájemné 

spolupráce smluvních stran. 
 
2.  Práva a povinnosti týkající se plnění Partnera 
 
2.1. Partner se zavazuje zajistit pro Atrium propagaci Partnera, a to formou: uvedení loga Paláce, jakožto partnera 

Akce, na tiskovinách Akce vybraných dle vzájemné dohody Atria a Partnera od nabití účinnosti této smlouvy do 
konce trvání akcí. 
 

2.2. Atrium se zavazuje dodat elektronický formát loga Paláce ve formátu png Partnerovi nejpozději do 30 dnů od 
uzavření této smlouvy; tato povinnost se neuplatní v případě, že aktuální logo již Atrium s Partnerem sdílelo 
v rámci předchozí spolupráce obou stran. 
 

2.3. Partner umožní odvysílání multimediálního spotu Paláce 40s, budou-li na Akci 1 či Akci 2 k dispozici zobrazovací 
a ozvučovací zařízení. Tento spot Atrium Partnerovi dodá nejpozději do 10 dní před konáním Akce 1, resp. Akce 
2. 
  

2.4. Výrobu reklamních materiálů Akce a reklamních materiálů Atria zajišťuje na své náklady Partner. Veškeré návrhy 
a vizuály reklamních materiálů Akce a reklamních materiálů Atria podléhají předchozímu souhlasu Atria, které si 
Partner vyžádá v dostatečném předstihu; tím není dotčena odpovědnost za obsah reklamních materiálů Akce a 
reklamních materiálů Atria, kterou nese výlučně Partner. 
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2.5. Partner se zavazuje umisťovat reklamní materiály Akce 1, Akce 2 a reklamní materiály Atria, zejména 
plakáty/samolepky, na takových místech, která jsou k tomu určená a po dohodě s vlastníkem či provozovatelem 
takových ploch. Partner tímto bere na vědomí, že je odpovědný za jakoukoliv škodu vzniklou v této souvislosti 
třetím osobám a zavazuje se v této souvislosti odškodnit Atrium v případě, že vůči Atriu bude uplatněna jakákoliv 
občanskoprávní nebo deliktní odpovědnost. 

 
3. Práva a povinnosti týkající se plnění Atria 
 
3.1. Atrium se zavazuje zajistit pro Partnera propagaci Akce 1 formou poskytnutí reklamních ploch v Paláci v době od 

1. 8. do 5. 9. 2020 pro reklamní materiály Partnera: 
a. 3ks plakátu formátu A1, 
b. 1ks závěsného banneru oboustranného o rozměrech 2,5m (výška) x 1,5m (šířka), 
c. Umístění letáků s programem Akce 1 na infostánek v Paláci, 
d. Odvysílání reklamního spotu Akce 1 o délce 30s a to s frekvencí 12x denně, 
e. Poskytnutí pasáže tzv. Rotunda v termínu 28.8.2020 k propagaci Akce 1, která se váže na téma Evropský 

den koní, předběžný čas akce 15-17H, Palác zajistí LCD a podium v rámci vzájemné dohody, 
f. Poskytnutí 3 ks billboardových ploch Paláce pro propagaci Akce 1, 
g. Poskytnutí prostoru o rozměru  1,5 m x 12m na lávce u Knihy Dobrovský pro tematickou výstavu Akce 1. 
 

3.2. Atrium se zavazuje zajistit pro Partnera propagaci Akce 2 formou poskytnutí reklamních ploch v Paláci v době od 
6. 9 do 11. 10. 2020: 
h. 3ks plakátu formátu A1, 
i. 1ks závěsného banneru oboustranného o rozměrech 2,5m (výška) x 1,5m (šířka). 
j. Umístění letáků s programem Akce na infostánek v Paláci 
k. Odvysílání reklamního spotu o délce 30s a to s frekvencí 12x denně 
 

3.3. Atrium se zavazuje zajistit pro Partnera propagaci Akce formou elektronického banneru Akce a příspěvku o Akci 
umístěného na webových stránkách Paláce, sekce Kulturní menu. 
 

3.4. Konkrétní umístění reklamních materiálů Partnera dle odst. 3.1. – 3.3. v Paláci podléhá rozhodnutí Atria. Atrium 
si vyhrazuje právo tyto reklamní materiály Partnera v rámci Paláce přemístit. 
 

3.5. Partner se zavazuje dodat Atriu veškeré reklamní materiály Partnera dle odst. 3.1. – 3.3. nejpozději 7 
kalendářních dní před počátkem dané propagace.  Instalaci reklamních materiálů Partnera zajistí Atrium.  
 

4.  Cena a způsob úhrady 
 
4.1.    Obě strany se dohodly na ceně každého ze vzájemných plnění ve výši 45.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc korun 

českých). K této částce bude stranou smlouvy, která je plátcem DPH, účtována DPH v zákonné výši. 
 
4.2. S ohledem na hodnotu vzájemného plnění se smluvní strany dohodly na tom, že provedou započtení svých 

vzájemných pohledávek z této smlouvy vyplývajících. 
 
4.3.        Ceny plnění smlouvy budou Atriem a Partnerem fakturovány ke dni 15. 10. 2020 (DUZP), příslušná faktura bude 

v případě shody sazeb DPH označena textem „neplatit - vzájemný zápočet“. V případě osvobození jednotlivého 
plnění od DPH či v případě rozdílnosti sazeb DPH bude příslušný rozdíl ve fakturaci hrazen. Zápočet proběhne ke 
dni 15. 10. 2020. 

 
5.  Platnost smlouvy 
 
5.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
6. Ukončení smlouvy 
 
6.1.  Platnost smlouvy je ukončena uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, pokud se smluvní strany nedohodnou 

na písemném prodloužení smlouvy. 
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6.2.  Každá ze smluvních stran může písemně odstoupit od této smlouvy, pokud budou druhou stranou podstatně 
porušeny závazky obsažené v této smlouvě, a to s účinky ex nunc.  

 
 
 
 
7.  Závěrečná ustanovení 
 
7.1. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že se všemi osobními údaji pocházející ze sféry druhé smluvní strany, se 

kterými přijde do styku v rámci plnění této smlouvy, či v souvislosti s ním, zejména pak s kontaktními a 
identifikačními údaji (jako jsou především jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, apod.) zaměstnanců, 
statutárních či jiných zástupců a dodavatelů smluvní strany, či osobními údaji samotné druhé smluvní strany, je-
li fyzickou osobou, či osobními údaji jakýchkoli jiných třetích osob bude nakládat v souladu s příslušnými právními 
předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. 

 
7.2. Veškeré dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou právně neúčinné. 
 
7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 
 
7.4. Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že s obsahem této smlouvy byli řádně seznámeni, obsahu smlouvy 

porozuměli a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy. 
 
 
 
 
V __________________ dne ___________   V __________________ dne ___________ 
 
 
 
Za Atrium:      Za Partnera: 
 
 
 
 
….........................................    …......................................... 
Oldřich Špůrek       Ing Martin Charvát 
jednatel        primátor 
Atrium Palác Pardubice s.r.o.     Statutární město Pardubice 
 
 
 
 
….........................................    
Alice Augustová      
jednatelka      
Atrium Palác Pardubice s.r.o.    
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Příloha návrhu usnesení č. 1  
 

DOHODA O NAROVNÁNÍ 
uzavřená v souladu s ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

 
Statutární město Pardubice 
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
IČ: 002 74 046 
DIČ: CZ00274046 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Martin Charvát, primátor 
  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
Vedoucí odboru rozvoje a strategie, Ing. Miroslav Čada  
(dále jen „Město Pardubice“) na straně jedné 
 
a 
Dostihový spolek a.s.  
se sídlem Pražská 607, 530 02 Pardubice 
IČ: 481 55 110 
DIČ: CZ48155110 
Zastoupený Ing. Petrem Kvašem, místopředsedou představenstva  
(dále jen jako „Dostihový spolek“) na straně druhé 
 
(Město Pardubice a Dostihový spolek dále společně jen jako „Smluvní strany“) 
 
 
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají po předchozí vzájemné ústní dohodě ze dne 24. 2. 2020 
dohodou o narovnání (dále jen jako „Dohoda“) tohoto znění:  
 
  

1. Předmět dohody 
1.1 Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 12. 12. 2019 Příkazní smlouvu (dále jen „příkazní 

smlouva“), jejímž předmětem je závazek Dostihového spolku po dobu účinků této smlouvy pro Město 
Pardubice vyvíjet činnosti nezbytné pro projekt: „ZIMNÍ SPORTOVNÍ PARK“ v areálu Pardubického 
závodiště za podmínek uvedených v této smlouvě. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou od 01. 
12. 2019 do 29. 2. 2020 včetně.  

 
1.2 V článku 5. Cena odst. 5.1. příkazní smlouvy je stanovena odměna za poskytované činnosti dle 

příkazní smlouvy, kdy se „Město Pardubice zavazuje Dostihovému spolku za jeho činnost dle této 
smlouvy a po dobu její platnosti platit základní paušální měsíční odměnu ve výši 250.000,- Kč (slovy: 
dvěstěpadesáttisíc korun českých) plus DPH, a to na základě daňového dokladu vystaveného 
Dostihovým spolkem. Tento nárok na odměnu za provozní řízení PROJEKTU ZIMNÍ SPORTOVNÍ PARK 
vzniká Dostihovému spolku v případě plnění činností v souladu s touto smlouvou.  
 

1.3 V souladu článkem 5. odst. 5.1. a 5.7. příkazní smlouvy tak Dostihový spolek a.s. vystavil za měsíc 
únor 2020 fakturu ve výši 250.000,- bez DPH za plnění za celý měsíc únor 2020. 

 

1.4 Z důvodu trvajícího nepříznivého počasí v období od 20. 2. 2020 do 23. 2. 2020, které silně 
ovlivnilo ekonomiku provozu Zimního sportovního parku, a následně i z důvodu nepříznivé předpovědi 
počasí na období od 24. 2. 2020 do 29. 2. 2020, byla po vzájemných konzultacích smluvních stran 
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učiněna jednoznačná shoda v tom směru, že je ekonomicky i provozně neefektivní udržovat ledovou 
plochu v rámci projektu „ZIMNÍ SPORTOVNÍ PARK“ až do 29. 2. 2020.Za měsíc únor roku 2020 se tak s 
ohledem na konstatování výše uvedená Smluvní strany domluvily na zkrácení provozního období 
ledové plochy, a to celkově  o 6 (šest) kalendářních dní.  
 

1.5 Mezi Smluvními stranami je tak sporné, zda má Dostihový spolek nárok na úhradu plné výše paušální 
odměny za měsíc únor ve výši 250.000,- Kč (dále jen „Sporná pohledávka“) bez DPH,  a to s ohledem 
na zkrácení provozního období ledové plochy v rámci projektu „ ZIMNÍ SPORTOVNÍ PARK“ celkově o 
šest kalendářních dní.   

 
1.6 Smluvní strany této Dohody prohlašují, že mají upřímný zájem definitivně mezi sebou uzavřít 

veškeré sporné a pochybné záležitosti vztahující se k předmětné Sporné pohledávce, které mezi nimi k 
datu podpisu této Dohody mohou přicházet v úvahu, přičemž je lhostejno, který z účastníků takovou 
záležitost za spornou považuje, jaké nároky by z jejího titulu mohl či chtěl uplatňovat.  
 

  
2. Narovnání Sporné pohledávky 

2.1 Smluvní strany se dohodly na tom a prohlašují, že dnem účinnosti této Dohody se Sporná 
pohledávka, jakož i veškeré její příslušenství a veškerá další práva a povinnosti Smluvních stran k ní se 
vztahující, s konečnou platností nahrazují novým závazkem, resp. právy a povinnostmi uvedenými 
v této Dohodě (zejména pak uvedenými v čl. 2 odst. 2.2 a 2.3 této Dohody). 
 

2.2 Na základě této Dohody se Dostihový spolek zavazuje vystavit dobropis na částku ve výši 51.724,- 
Kč (slovy: padesátjednatisíssedmsetdvacetčtyři korun českých) + DPH, a to ve lhůtě do 5-ti dnů ode 
dne nabytí účinnosti této Dohody. Na základě takto vydaného dobropisu bude paušální měsíční 
odměna za měsíc únor 2020 ve výši 250.000,- Kč bez DPH účetně snížena, a to na částku ve výši 
198.276,- Kč bez DPH. 
 

2.3 Smluvní strany prohlašují, že zaplacením částky ve výši 198.276,- Kč + DPH jako měsíční paušální 
odměny za měsíc únor 2020 bude Sporná pohledávka Dostihového spolku vzešlá z příkazní smlouvy, 
úplně a neodvolatelně narovnána a zavazuje Smluvní strany do budoucna v souvislosti s předmětnou 
Spornou pohledávkou vůči sobě navzájem ničeho nepožadovat. 
 

2.4 Dostihový spolek současně prohlašuje, že nad rámec Sporné pohledávky uvedené v čl. 1 odst. 1.5 
této Dohody v současnosti neeviduje vůči Městu Pardubice žádné další pohledávky ani příslušenství, 
které by souvisely s příkazní smlouvou. 

 
 

3. Závěrečná ustanovení 
3.1 Smluvní strany ujednaly, že § 1793 odst. 1 občanského zákoníku se na tuto Dohodu a vztahy z ní 

vzniklé nepoužije. 
3.2 V případě neplatnosti, neúčinnosti či zdánlivosti jednotlivých ustanovení této Dohody nebudou 

dotčena její ostatní ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že na výzvu druhé Smluvní strany a ve 
lhůtě 30 dnů od takové výzvy učiní veškeré kroky nezbytné k nahrazení neplatného, neúčinného nebo 
zdánlivého ustanovení jiným ustanovením, které bude platné, účinné a vymahatelné a bude 
odpovídat účelu nahrazovaného ustanovení a celé Dohody. 

3.3 Tato Dohoda může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou podepsanou a řádně 
schválenou každou ze Smluvních stran. Ve smyslu ustanovení § 564 občanského zákoníku Smluvní 
strany výslovně vylučují možnost změny nebo doplnění této Dohody jiným způsobem než písemnou 
formou (např. ústní dohodou nebo na základě praxe vytvořené mezi Smluvními stranami). Smluvní 
strany se dále dohodly, že jakákoliv změna nebo doplnění této Dohody mohou být provedeny pouze 
tehdy, jestliže Smluvní strany dosáhly bezvýhradné a bezpodmínečné shody ohledně každého 
jednotlivého aspektu takové změny nebo doplnění. 

3.4 Tato Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran 
obdrží právě po jednom. 
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3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podepsáním přečetly, že tato vyjadřuje jejich 
pravou, svobodnou a úplnou vůli, a že se cítí a přejí si být jejími ustanoveními vázány. Na důkaz toho 
níže připojují podpisy svých oprávněných zástupců.  

3.6 Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této Dohody odešle Dohodu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění Dohody 
město bezodkladně informuje druhou Smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této Smluvní strany 
uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

3.7 Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem 
jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

3.8 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Dohoda zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, 
je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

3.9 Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dohody nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník.  
 

 
 
  
V Pardubicích dne           
 
 
 
…………………………………………….     …………………………………………… 
Ing. Martin Charvát, primátor                                                        Ing. Petr Kvaš, místopředseda 

představenstva 
 
 
 
Předmět této Dohody byl schválen usnesením Rady města Pardubic č. ……../ ze dne  ….. 
 



Pořado
vé číslo Příjemce dotace/žadatel IČ

Podpora de 
minimis 
ANO/NE

Účel dotace Popis projektu Typ žádosti Celkové plánované náklady 
projektu v Kč

Navrhované prostředky 
v Kč Bodové hodnocení 

1 Helena Machová 15612732 NE XVII. ročník The International Festival 
Jazz Dance Open 2020 (Since 2004) 

mezinárodní soutěžní taneční festival s rozmanitými 
formami umění. Ceny diváků, výstavy,workshopy, 
představení pro žáky škol, výtvarná soutěž pro děti do 15 let, 
festival je pro všechny věkové kategorie, laické a odborné 
veřejnosti, termín 1. - 30.6.2020

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 520 000,00 48 200,00 74

2 NOTATIO s.r.o. 03867137 NE Pro celou rodinu - koncert 
SABRAKADABRA + SABRAGE 

termín 28.2.2020, propojení generací pardubickou hudební 
scénou, taneční podpora skupina T-BASS, místo konání Žlutý 
pes 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 57 200,00 22 100,00 60

3 Lumír Sokol 15011402 NE Čas je mý kuře v hodinkách - Vladimír 
Guma Kulhánek 75 

koncert baskytarové legendy se skupinou Livin Free, 
hudební klub RC Ponorka, termín 24.4.2020 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 29 530,00 7 600,00 68

4 Lumír Sokol 15011402 NE Oskar Petr Band - Vzpomínka na 
Marsyas 

přední čeští muzikanti částečně z nedávné sestavy Marsyas v 
čele s hitmakerem Oskarem Petrem, RC Ponorka, termín 
15.4.2020 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 47 130,00 16 200,00 66

5 Pardubický spolek historie železniční dopravy 48160733 NE Doprovodný program akcí Muzea 
Rosice n. Labem 

sdružený projekt seskupující několik samostatných akcí v 
jubilejní 20 sezoně Muzea Rosice n. Labem, např. tradiční 
akce Zahájení 20. sezony, Muzejní noc, Parní víkend, Setkání 
zahradních železnic, Ukončení sezony, vstupné je 
dobrovolné

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 86 000,00 28 800,00 66

6 Pardubický spolek historie železniční dopravy 48160733 NE Jízdy historických vlaků a vozidel 2020 
projekt je zaměřen na osvědčené a navštěvované doplňovací 
programy v rámci tematických akcí Muzea Rosice n. Labem, 
pořádání výletních vlaků, historické trolejbusy a autobusy 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 117 700,00 34 000,00 63

7 PhDr. Martin Kutálek, Milada Velehradská 46518797 NE Večer operních nadějí 
21.5.2020, Sukova síň Domu hudby, vybraní žáci pěveckého 
odd. konzervatoře, vedoucí oboru Mgr. Medková, lektor 
prof. Carrangelo z Itálie

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 50 000,00 14 400,00 66

8 CENTRUM CHOREOGRAFICKÉHO ROZVOJE 
SE.S.TA, z.s. 01475819 NE Škola tančí 

mezioborová spolupráce, kdy profesionální umělec společně 
s pedagogem dané školy ušijí na míru program pro konkrétní 
skupinu žáků, výstupem projektu je veřejné představení - ZŠ 
v Pohybu, ZŠ Na rovině Třebosice 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 58 000,00 23 900,00 67

9 Speciální mateřská škola, základní škola a 
praktická škola Pardubice 60158981 NE Kultura do speciálních škol 

cílem projektu zpřístupnit všem dětem a žákům školy různé 
kulturní akce - divadelní představení, vzdělávací a naučné 
programy i hudební vystoupení

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 36 000,00 15 100,00 64

10 Československá obec legionářská, z.s. 45247455 NE Oheň (bez)naděje 

pochod Oheň(bez)naděje, který připomíná hrdinný a 
tragický úděl obyvatel osady Ležáky a obce Lidice 
prostřednictvím osudu dětí, 10. ročník,termín 21. - 
24.6.2020 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 177 000,00 13 900,00 71

Příloha návrhu usnesení č. 1 - seznam podpořených projektů do 50 tis. Kč 
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11 Východočeská galerie v Pardubicích 00085278 NE Architektura Pardubic a okolí termín březen - červen 2020, výstavy: Pietní území Ležáky, 
Domov můj - svědectví portrétu z Památníku Lidice

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 188 500,00 25 900,00 74

12 Východočeská galerie v Pardubicích 00085278 NE Starý psi 
výstava se věnuje pětici autorů spjatých s Pardubicemi - Alva 
Hajn, František Kyncl, Jiří Lacina, Bedřich Novotný, Josef 
Procházka 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 374 900,00 24 000,00 74

13 Alliance Francaise de Pardubice, z.s. 68209410 NE Dny frankofonie
termín 18. - 28.3.2020, 7. ročník, program pro milovníky 
francouzské kultury - kuchařský ateliér, fotografická výstava, 
workshopy, projekce frankofonního filmu

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 25 000,00 9 500,00 73

14 Miloslav Musil 13183346 NE Hudební liga města Pardubic soutěž kapel z Pardubic a okolí, letos 12. ročník, účast cca 15 
kapel, 8 večerů, odborná porota, Doli klub

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 70 000,00 23 800,00 73

15 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX FO 
nepodnikající NE F-Klub folkový klub, rozšíření nabídky o chanson, bluegrass a blues, 

9 koncertů, místo konání Doli klub, leden - červen 2020
podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 67 000,00 24 800,00 70

16 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX FO 
nepodnikající NE Pardubický festival menšinových žánrů 

7.3.2020, Doli klub Pardubice, vstupné 150,- Kč/osoba, 
hudební styly chanson swing a jazz pohromadě v jeden den 
pro všechny věkové kategorie

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 65 000,00 20 900,00 64

17 Taneční klub Life Pardubice z.s. 65670035 NE O perníkovou pantofli - 53. ročník, 
taneční soutěž 

nejstarší taneční soutěž v ČR, soutěž ve standardních a 
latinských tancích, termín 5.4.2020, Klub ABC Pce

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 89 200,00 25 000,00 79

18 Univerzita Pardubice 00216275 NE Vědecko-technický jarmark 2020

18.6.2020, Pernštýnské nám., společně s městskými 
slavnostmi Zrcadlo umění, festival vědy a techniky, 
návštěvníci jsou aktivně zapojeni do procesu poznávání a 
učení interaktivní formou na zážitkových stanovištích

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 402 000,00 26 500,00 73

19 Klasická hudba mladým, z.s. 07080573 NE Jarní koncert Východočeského 
akademického orchestru 

nové těleso pod hlavičkou Univerzity Pardubice, koncert 
bude tematicky přikloněn k 75. výročí konce 2. světové 
války, Aula Arnošta z Pardubic, květen 2020 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 66 700,00 13 200,00 73

20 DFS Perníček, z.s. 22839828 NE Dožínky s Perníčkem a Marcipánkem 
celovečerní pořad o dožínkách, popisuje zpracování lnu a 
obilí od zasetí do sklizně, téma pastva hus a dětské hry 
našich předků, KD Hronovická, 13.5.2020 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 43 000,00 12 700,00 73

21 Mgr. Aleš Mokren 69855471 NE Česká beseda - 10. ročník přehlídky 
souborů 

termín 6.6.2020, Pernštýnské nám., tradiční setkání tančících 
Českou besedu, 14 souborů a dechová hudba, účast 200 
tanečníků

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 100 000,00 20 200,00 70

22 Folklorní soubor Lipka Pardubice, z.s. 22666001 NE 13. výroční koncert FS Lipka Pardubice duben, Hronovická, vrchol souborové sezóny, vystoupení 
Lipky a hostujícího souboru

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 45 900,00 10 700,00 73

23 Divadlo Týbrďo!, z.s. 8178861 NE Činnost Týbrďo divadlo ! 
stálá divadelní scéna pro děti, formou zábavných inscenací s 
edukativním přesahem pro děti od 2 do 15 let, 
inscenace:Nadměrná Karkulka, Voda, Já, Baryk

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 225 000,00 42 300,00 83
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24 Spolek hudebníků Pardubice 4603290 NE Jarní koncert - JK Band 30 let 17.5.2020, KD Hronovická, tradiční koncert swingového, 
jazzového a tanečního orchestru JK Band, KD Hronovická 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 109 250,00 25 700,00 74

25 A.C. in s.r.o. 28765290 NE Taneční večery (nejen) pro seniory 

ABC Klub Pardubice, 9 akcí pro kulturní setkávání seniorů a 
levná možnost zábavy v blízkosti jejich bydliště, téma 
jednotlivých akcí se bude odvíjet od přání navštěvujících 
seniorů 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 135 000,00 23 700,00 65

26 Astronomická společnost Pardubice, z.s. 26549450 NE Cyklus astronomických přednášek hvězdárna barona A. Krause, 16 let, populárně naučné 
přednášky, poslední pátek v měsíci 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 12 000,00 3 900,00 67

27 Tatina Kuranosova 87972964 NE Večer klasického baletu v Pardubicích 31.5.2020, VČD, klasický balet, tanec, děti od 5 - 15 let, a 
hosté 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 117 200,00 23 200,00 72

28 PM Stars Pardubice, z.s. 22747346 NE Kvalifikační kolo mažoretek kategorie A 
a B 

Sportovní hala Dukla, 15.3.2020, kvalifikační kolo 
mažoretkového sportu, týmy z ČR

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 139 000,00 17 000,00 67

29 obadva s.r.o. 03721680 NE JAZZTANGENS Club_CYKLUS KONCERTŮ 1.1. - 31.8.2020, Jindřišská 698, Pardubice, 6 koncertů, 
jazzové večery

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 115 300,00 50 000,00 75

30 Czech marketing, s.r.o. 25265652 NE 19. dětský super den 6.6.2020. Dostihové závodiště, spolupráce s tanečními studii, 
školou Svítání, Červeným křížem, hasiči

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 460 000,00 50 000,00 68

31 PM Stars Pardubice, z.s. 22747346 NE Pardubice Cheer Open 
20.6.2020, PVV Ideon Pardubice, 3. ročník soutěže, 
vyvrcholení sezony celorepublikových cheerleadingových 
klubových soutěží, týmy z ČR a zahraničí

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 310 500,00 40 600,00 62

32 Pop Balet, z.s. 70804818 NE Taneční představení Hejblata - jaro 
2020

květen 2020, ve VČD, pololetní práce taneční školy InDance 
a tanečníků z Pardubic, prezentace 20 nových choreografií, 
85 tanečníků, více jak 10-letá tradice

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 104 000,00 5 500,00 76

33 WAMAK CZ s.r.o. 27510590 NE Regionální ozvěny Febiofestu v 
Pardubicích 

27. ročník, 14 měst v ČR, 3 projekční dny v Pardubicích 
cinestar, filmy jsou většinou v premiéře

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 170 000,00 27 200,00 75

34 SCULPTURE LINE s.r.o. 5188661 NE Sculpture Line 6. ročník sochařského festivalu prezentuje díla českých a 
zahraničních autorů ve veřejném prostoru 

podpora jednorázových akcí a 
dlouhodobých projektů 1 185 000,00 25 000,00 68

35 spolek Podnikavé ženy z Pardubického kraje 0629145 NE Podnikavky ve Mlejnech 

kulturně-prodejní akce se snahou o prezentaci žen v 
podnikání z regionu města Pardubic a nabídka 
volnočasového programu pro širokou veřejnost, 21.6.2020 v 
automatických mlýnech

mikrogranty 37 000,00 7 800,00 77

36 Ing. Martin Chmelař 72941715 NE Slavnostní koncert žáků hudební školy 
Martina Chmelaře 

16.6.2020, KD Dubina, prezentace naučených dovedností 
žáků hudební školy mikrogranty 14 025,00 4 200,00 69

37 Saeculum, z.s. 8602069 NE Exteriérová výstava Arcibiskup Karel 
Otčenášek

červen 2020, ve spolupráci s Biskupstvím královéhradeckým 
cyklus akcí, které tuto osobnost církevního života 
připomenou 

mikrogranty 64 500,00 5 100,00 70

3/5



38 Radost Pardubice z.s. 42194334 NE Vítání máje květen 2020, každoroční akce souboru RADOST a 
HOLOUBEK, na kterou si zve hosty z tuzemska i zahraničí mikrogranty 35 500,00 7 700,00 70

39 Select Dance z.s. 06699286 NE Summer Show 2020
závěrečné představení taneční školy určeno pro veřejnost, 
program složen z choreografií, kterým se věnovali tanečníci 
celý rok

mikrogranty 89 000,00 7 600,00 70

40 Cantus amici Pardubice, z.s. 64242595 NE Koncert duchovní hudby duben, kostel Sv. Bartoloměje, skladby vztahující se k postní 
a velikonoční době mikrogranty 14 500,00 3 900,00 72

41 Alliance Francaise de Pardubice, z.s. 68209410 NE Dny poezie recitace francouzské poezie, večer v Bakla café pro širokou 
veřejnost, supervize Erica Cenata mikrogranty 12 300,00 5 800,00 73

42 Spolek pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk 46493310 NE XIII. festival pěveckých sborů 18.4.2020, KD Hronovická, festival pěveckých sborů, smíšené 
sbory dospělých, sbory ze Sezemic, Holic, Rychnova a Prahy mikrogranty 32 500,00 5 000,00 78

43 SLUNÍČKO - Centrum pro rodinu, z.s. 22768866 NE Dětský maškarní karneval 2020
maškarní karneval určený pro malé děti a jejich rodiče, 7. 
ročník, zábavné soutěže, doprovodná vystoupení, místo 
konání - Dům techniky, termín 22.2.2020

mikrogranty 16 920,00 1 500,00 69

44 Nová Akropolis z.s. 65994523 NE Jan Amos Komenský - přednáška 25.3.2020, Dům techniky, připomenutí klíčové osobnosti 
evropských dějin mikrogranty 3 323,70 1 000,00 63

45 Ruský domov 1721208 NE Velikonoční zvonkohra 

duben 2020, nabídnout program široké veřenosti, přiblížit 
tradice a zvyklosti vážící se k Velikonocím našich předků, 
seznámení se s ruskojazyčnou diasporou, jejich zvyklostmi a 
tradicemi 

mikrogranty 20 000,00 6 500,00 64

46 Pardubický dětský sbor, z. s. 22686401 NE Podpora celoroční činnosti podpora celoroční činnosti zájmových kulturních spolků, 59 
členů podpora celoroční činnosti 324 000,00 45 000,00 84

47 Klasická hudba mladým, z.s. 07080573 NE Podpora celoroční činnosti podpora celoroční činnosti zájmových kulturních spolků, 17 
členů podpora celoroční činnosti 28 000,00 14 000,00 79

48 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX FO 
nepodnikající NE Podpora celoroční činnosti podpora celoroční činnosti zájmových kulturních spolků, 45 

členů podpora celoroční činnosti 80 070,00 45 000,00 74

49 TCK VIRGINIA z.s. 68245394 NE Podpora celoroční činnosti podpora celoroční činnosti zájmových kulturních spolků, 34 
členů podpora celoroční činnosti 83 000,00 28 000,00 75

50 Spolek hudebníků Pardubice 4603290 NE Podpora celoroční činnosti podpora celoroční činnosti zájmových kulturních spolků, 25 
členů podpora celoroční činnosti 138 000,00 25 000,00 74

51 Folklorní soubor Lipka Pardubice, z.s. 22666001 NE Podpora celoroční činnosti podpora celoroční činnosti zájmových kulturních spolků, 31 
členů podpora celoroční činnosti 58 800,00 31 000,00 75

52 PM Stars Pardubice, z.s. 22747346 NE Podpora celoroční činnosti podpora celoroční činnosti zájmových kulturních spolků, 42 
členů podpora celoroční činnosti 198 800,00 42 000,00 64
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53 TCK VIRGINIA z.s. 68245394 NE Otevřené mistrovství ČR v line dance  červen 2020, Písek, mistrovství ČR výjezdy tuzemské/zahraniční 26 740,00 10 000,00

žádosti jsou individuálně 
posuzovány na jednání 
kulturní komise, dotace se 
stanovuje podle počtu 
účastníků, nejvýše však do 
výše požadované dotace 

54 Radost Pardubice z.s. 42294334 NE Festival Plzeň 
červen 2020, soubor Mladinka je partnerem a hostem 
souboru Radost a proto si soubor pozval v rámci jeho 
vystoupení 

výjezdy tuzemské/zahraniční 20 000,00 10 000,00

žádosti jsou individuálně 
posuzovány na jednání 
kulturní komise, dotace se 
stanovuje podle počtu 
účastníků, nejvýše však do 
výše požadované dotace 

55 DFS Perníček, z.s. 22839828 NE MFF Strážnice červen 2020, účast 85 souborů, 40 samostatných 
festivalových pořadů výjezdy tuzemské/zahraniční 38 200,00 16 000,00

žádosti jsou individuálně 
posuzovány na jednání 
kulturní komise, dotace se 
stanovuje podle počtu 
účastníků, nejvýše však do 
výše požadované dotace 

7 133 188,70 1 117 600,00CELKEM 
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z 39. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 09.03.2020 od 10:00 hodin 

 v zasedací místnosti rady 

Přítomni: 
Martin Charvát, Petr Kvaš, Vladimír Martinec, Jan Mazuch, Ludmila Ministrová, Jan Nadrchal, 
Tomáš Pelikán, Jiří Rejda, Jakub Rychtecký, Vítězslav Štěpánek, Vít Ulrych  
 
Petr Kramář, vedoucí odboru správních agend 
Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
Leoš Martínek, interní auditor 

 

 

 

I. 
Schválení programu jednání 

V programu byly navrženy následující změny: 

- zpráva č. 8 „Snížení nájemného – Basketbalový klub Pardubice, z.s.“  a zpráva č. 16 „Projednání 
návrhu hodnotící komise na obsazení pozice místopředsedy představenstva RFP a.s.“ byla 
stažena, 

- nová zpráva „Revokace vyhlášení konkursních řízení na vedoucí místa ředitelů/ředitelek 
příspěvkových organizací ve školských zařízeních“ byla zařazena místo staženého bodu jako 
bod č. 8, 

- nová zpráva „Dohoda o narovnání - Zimní sportovní park“ byla zařazena jako bod č. 31 a bod 
„Diskuse“ pak následně jako bod č. 32, 

- projednání zprávy č. 20 „Vyjádření města k modernizaci spalovny průmyslových odpadů“ za 
zprávou č. 10. 

 

Program 39. řádné schůze RmP byl včetně navržených změn schválen takto:  

(pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
1. Výroční zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2019 

P: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 
Z: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 
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2. Strategie rozvoje ploch pro přestavbu a výstavbu na území města Pardubic 
P: Vacík Štěpán, místopředseda Komise pro urbanismus a architekturu 

Příhoda Leoš, předseda komise pro strategii a smart city 
Z: Kutílek Jakub, zastupitel města Pardubic 

Vařecha Filip, člen Komise pro strategii a smart city 
Vacík Štěpán, místopředseda Komise pro urbanismus a architekturu 

3. Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury 
P: Beran Martin, předseda kulturní komise 

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

Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 
4. 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 
5. Revokace usnesení - pozemky 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
6. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
- OMI 

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

Pilař Martin, odbor majetku a investic 
7. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí v 
rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

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

Pilař Martin, odbor majetku a investic 
8. Revokace vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek 
příspěvkových organizací ve školských zařízeních 

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

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
9. Dotace z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty 

P: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Slach Roman, odbor životního prostředí 
10. P a c h t – vodovodu a kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

P: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Sigmund Otto, odbor životního prostředí 
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11. Rozšíření personálního informačního systému VEMA 
P: Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 
Z: Bakrlík David, odbor informačních technologií 

Matičková Ivana, kancelář tajemníka 
12. Záležitosti OSA MmP - agenda přestupků 

P: Zitko Michal, tajemník magistrátu 
Z: Kramář Petr, vedoucí odboru správních agend 

Zitko Michal, tajemník magistrátu 
13. Žádosti o dotace 

P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Z: Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 

Rašková Kateřina, odbor rozvoje a strategie 
14. Doplnění pracovní skupiny Programu regenerace městské památkové rezervace 

P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Z: Jiráková Nikola, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
15. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení 

P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
16. Projednání návrhu hodnotící komise na obsazení pozice místopředsedy představenstva RFP a.s. 
pověřeného řízením společnosti - STAŽENO  
 
17. Rozhodnutí RmP v pozici jediného akcionáře DPmP a.s. 

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

18. Zadávací řád veřejných zakázek 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
19. Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení 

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

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
20. Vyjádření města k modernizaci spalovny průmyslových odpadů 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Löfelmannová Monika, odbor životního prostředí 
21. 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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22. Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb, čištění města 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Bakajsa Vladimír, vedoucí odboru dopravy 

Bureš Pavel, odbor dopravy 
23. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

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

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Denková Monika, odbor ekonomický 

24. Poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Němec František, předseda komise pro výchovu a vzdělávání 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Šnejdrová Petra, odbor školství, kultury a sportu 
25. Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb 
poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

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

Burdová Martina, odbor sociálních věcí 
26. Záštita statutárního města Pardubice 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Snopková Kateřina, kancelář primátora 

27. Licenční smlouva NPÚ 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Snopková Kateřina, kancelář primátora 

28. Reciproční smlouva o reklamě 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

29. Smlouva o spolupráci a propagaci s Atrium Palác Pardubice s.r.o. 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Snopková Kateřina, kancelář primátora 

30. Program XV. zasedání ZmP dne 26.03.2020 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Pešková Alena, kancelář primátora 
31. Dohoda o narovnání - Zimní sportovní park 

P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

32. Diskuse 
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 V den jednání členové RmP obdrželi tyto materiály: 
- zprávu č. 20 „Vyjádření města k modernizaci spalovny průmyslových odpadů“, 
- zprávu č. 30 „Program XV. zasedání ZmP dne 26.03.2020“. 

 

 
 

II. 
Schválení usnesení z 38. řádné schůze RmP dne 24.02.2020 a jmenování 

ověřovatelů z 39. řádné schůze RmP dne 09.03.2020 

 
Usnesení a zápis z 38. řádné schůze RmP byly schváleny. 
Ověřovateli zápisu z 39. řádné schůze RmP byli jmenováni               Jan Nadrchal  
         Vít Ulrych 

 
 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Výroční zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2019 

 
Zpravodaj: Rostislav Hűbl, ředitel Městské policie Pardubice 

- stručně okomentoval předloženou výroční zprávu MpP. 
 
 
Rozprava: 

- R. Hűbl byl na žádost V. Ulrycha požádán o prověření počtu osob předaných na záchytnou 
stanici v r. 2019.  

- R. Hűbl na základě dotazu V. Ulrycha podal informaci k vyplácení odchodného strážníkům 
MpP a jeho vlivu na rozpočet  

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3125/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
výroční zprávu Městské policie Pardubice za rok 2019. 
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2 
Strategie rozvoje ploch pro přestavbu a výstavbu na území města Pardubic 

Zpravodaj: Leoš Příhoda, předseda komise pro strategii a smart city  
      Štěpán Vacík, místopředseda Komise pro urbanismus a architekturu 
      Jakub Kutílek, zastupitel města  

- bez doplňujících informací 
 
 
Rozprava: 

- proběhla široká diskuse na předloženým materiálem. Ze strany členů RmP byla vytýkána 
nekoncepčnost, nedopracovanost a obecné pojetí materiálu. Zároveň však byla vyjádřena 
podpora cíli, který zpráva sleduje. Z tohoto důvodu bylo předkladatelům doporučeno stažení 
zprávy a její dopracování do podoby, ve které by mohla být radou města schválena, zejména 
její doplnění o dílčí kroky, které povedou k naplňování stanoveného cíle. 

- L. Příhoda a Š. Vacík zdůvodnili, co je vedlo ke zpracování materiálu – cílem bylo upozornit na 
důležitost tématu a dosáhnout koordinace činnosti odborů, komisí a různých pracovních 
skupin, které řeší studie a projekty často nepropojeně. 

- M. Charvát zpochybnil reálnost termínu daného pro splnění úkolu a vyjádřil nesouhlasné 
stanovisko, pokud by proces zasahoval do přípravy nového ÚPMP. 

- J. Rychtecký zdůraznil časovou souslednost a vyjádřil, že je připraven v rámci svých gescí ke 
spolupráci. 

- V. Ulrych v rozpravě podpořil cíl tohoto materiálu a vyslovil uspokojení nad tím, že na jeho 
dopracování budou předkladatelé spolupracovat s gesčními náměstky. 

- Předkladatelé na základě proběhlé diskuse materiál stáhli s tím, že na některou z příštích 
schůzí RmP předloží doplněnou zprávu. 

 
 

Návrh usnesení č. 001 byl stažen                
 

 
Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru hlavního architekta ve spolupráci s Odborem rozvoje a strategie zpracování materiálu 
„Strategie rozvoje ploch pro přestavbu a výstavbu na území města Pardubic“ a jeho předložení k 
projednání do RMP a ZMP s návrhem dalšího postupu. 
Z: Ing. Zuzana Kavalírová, vedoucí OHA 
T: 31.05.2020 

3 
Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- doplnil, že zpráva byla kladně projednána v kulturní komisi dne 24.02.2020. 

 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3126/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotací z Programu podpory kultury subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou 
tohoto usnesení, a to ve výši uvedené ve sloupci "Navrhované prostředky v Kč". 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací se subjekty uvedenými v usnesení č. 1 bodu I.  
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 30.6.2020 
 
 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotací z Programu podpory kultury subjektům uvedeným v příloze návrhu tohoto 
usnesení. 
 

4 
Zpráva komise pro pozemky a reklamu 

Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise pro pozemky a reklamu 
- podrobněji okomentoval návrh č. 016 týkající se smluvních vztahů souvisejících s výstavbou 

parkovacího domu za Domem hudby. 
 
 
Rozprava: 

- V. Ulrych vznesl dotaz, zda bude zohledněno doporučení komise pro urbanismus a 
architekturu řešit území komplexně včetně vnitrobloku a zadat prověření maximální možné 
kapacity křižovatky Sukova x Na Hrádku se zohledněním aktuálních záměrů v území.   
→ D. Stránský upřesnil, že je to otázka spíše pro OHA, nicméně upřesnil, že parkovací dům je 
určen zejména pro rezidenční parkování, parkování pro potřeby konzervatoře a zaměstnanců 
OC Grand. V tomto území bude mít zatěžující význam i zvažovaná výstavba bytového domu.  
→ P. Kvaš potvrdil, že s doporučením KUA se počítá a doplnil informaci o dalším postupu 
dohodnutém s Pardubickým krajem. 

- D. Stránský podal na základě vzneseného dotazu upřesňující informace k návrhu č. 018 a  
č. 020. 

 
 
 
 



  8 

Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3127/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 1616/16 o výměře 1.370 m2 v k.ú. Pardubice, ve 
vlastnictví 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, 180 
00 Praha 2, statutárnímu městu Pardubice, na dobu určitou do 31.12.2024 za nájemné ve 
výši  31.524.- Kč/rok za účelem užívání pozemku pro realizaci stavby „Cyklistická stezka koupaliště 
– Žlutý pes“. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 1616/16 o výměře 1.370 
m2 v k.ú. Pardubice, s Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 3. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3128/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 1616/22 o výměře 573 m2 v k.ú. Pardubice, ve 
vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, 
IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, statutárnímu městu 
Pardubice, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 15,- Kč/m2/rok u 
části pozemku o výměře 339 m2 pro trvalý zábor a ve výši 10,- Kč/m2/rok u  části pozemku o 
výměře 234 m2 pro dočasný zábor za účelem užívání pozemku pro realizaci stavby „Cyklistická 
stezka koupaliště – Žlutý pes“. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 1616/22 o výměře 573 
m2 v k.ú. Pardubice, s Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní 
pozemkový úřad, IČO 01312774. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2021 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3129/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 190/1 o výměře cca 166 m2, p.p.č. 995/1 o výměře cca 
22 m2, vše v k.ú. Svítkov XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za 
nájemné 18,- Kč/m2 /rok za účelem užívání pozemků jako zahrada. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 190/1 o výměře cca 166 
m2, p.p.č. 995/1 o výměře cca 22 m2, vše v k.ú. Svítkov s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3130/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 409/23 o výměře 288 m2 v k.ú. Studánka 
Českomoravskému svazu hokejbalu, IČO 49626485, se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 
Praha, na dobu určitou do 30.6.2020, za účelem umístění a provozování mobilního hokejbalového 
hřiště za těchto podmínek: 
- doložení souhlasu ÚMO Pardubice III s realizací hřiště, 
- po dobu trvání výpůjčky bude provozovatelem Českomoravský svaz hokejbal, IČO 49626485, 
- odpovědnost za provoz hřiště bude ode dne podpisu smlouvy o výpůjčce přenesena na 
vypůjčitele, 
- na hřišti bude umístěn provozní řád s uvedením kontaktních údajů na vypůjčitele, 
-zařízení umístěné na sportovišti bude odpovídat příslušným ČSN EN a bude řádně zajištěno tak, 
aby se eliminovala rizika škody na zdraví osob. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 409/23 o výměře 288 m2 v k.ú. 
Studánka s Českomoravským svazem hokejbalu, IČO 49626485. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI 
T: 31. 3. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/3131/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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udělení souhlasu statutárního města Pardubice s realizací stavby „Modernizace železničního uzlu 
Pardubice“, na pozemcích  označených jako st. p. č. 9949,  st.p.č  6007/1, st.p.č. 3797/3, st.p.č. 
1079/5, p.p.č. 4917/29, p.p.č. 4453/3, p.p.č. 4453/2, p.p.č. 3930/1, p.p.č. 3927/5, p.p.č. 3924/2, 
p.p.č. 3917/3, p.p.č. 3917/1, p.p.č. 3916/1, p.p.č. 3911/2, p.p.č. 3910/1, p.p.č. 3909/1, p.p.č. 
3906/16, p.p.č. 3000/21, p.p.č. 2803/17, p.p.č. 2803/8, p.p.č. 2798/27, p.p.č. 2798/25, p.p.č. 
2798/22 , p.p.č. 2774/55, p.p.č. 2665/38, p.p.č. 2665/28, p.p.č. 2643/1, p.p.č. 2628/19, p.p.č. 
2605/109, p.p.č. 2605/59, p.p.č. 2605/46, p.p.č. 2605/45, p.p.č. 2590/1, p.p.č. 2583/45, p.p.č. 
2583/16, p.p.č. 2583/15, p.p.č. 2583/4, p.p.č. 2583/3, p.p.č. 2568/4, p.p.č. 2529/6, p.p.č. 2526/15, 
p.p.č. 2500/11, p.p.č. 2499/140, p.p.č. 2499/129, p.p.č. 2094/7, p.p.č. 1795/7, p.p.č. 1778/118, 
p.p.č. 1778/65, p.p.č. 5072, p.p.č. 134/14, p.p.č. 1778/52, p.p.č. 2054/14, p.p.č. 2054/15, p.p.č. 
2526/13 , p.p.č. 2643/2, p.p.č. 2803/6, p.p.č. 3000/20, p.p.č. 3000/4, p.p.č. 3906/14, p.p.č. 3930/3, 
vše v k. ú. Pardubice, na pozemcích označených jako p.p.č. 1249, p.p.č. 1169/1, p.p.č. 1168, p.p.č. 
1163/1, p.p.č. 1157/5, p.p.č. 1156, p.p.č. 1155, p.p.č. 1151, p.p.č. 1108/3, p.p.č. 1108/1, p.p.č. 
1105/14, p.p.č. 1104/19, p.p.č. 1102/5, p.p.č. 1105/9, p.p.č. 1166/1, p.p.č. 1166/2, v k.ú. Svítkov (v 
rozsahu cca 7.870 m2 trvalého záboru a v rozsahu cca 12.853 m2 dočasného záboru) 
organizaci  Správa železnic, státní organizace, IČO 709 94 234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, 
Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, formou uzavření smlouvy o právu provést stavbu, za podmínky 
souhlasu smluvních stran, se kterými jsou uzavřeny smluvní vztahy váznoucí na předmětných 
pozemcích, a dodržení podmínek dotace stavby "Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích" 
na pozemcích města, včetně koordinace s připravovanou  investiční akcí města "Terminál B" a 
Terminál JIH" a koordinace s probíhající akcí „I/36 MÚK Palackého – dostavba“. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpověď smlouvy o umístění reklamního zařízení na pozemku označeném jako p. p. č. 3930/1 v k. 
ú. Pardubice uzavřené dne 26. 6. 2007 se společností BARTH Reklamka a.s., IČO 252 56 181, se 
sídlem Hůrka 1798, 530 12 Pardubice – Dubina, a to bez uvedení důvodu. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpověď smlouvy o umístění reklamního zařízení na pozemku označeném jako p. p. č. 3930/1 v k. 
ú. Pardubice uzavřené dne 22.6.2007 se společností Reklamní servis RS, spol. s r.o., IČO 4928754, se 
sídlem Svaté Anežky České 28, Pardubice, a to bez uvedení důvodu. 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o o právu provést stavbu „Modernizace železničního uzlu Pardubice“, na 
pozemcích  označených jako st. p. č. 9949,  st.p.č  6007/1, st.p.č. 3797/3, st.p.č. 1079/5, p.p.č. 
4917/29, p.p.č. 4453/3, p.p.č. 4453/2, p.p.č. 3930/1, p.p.č. 3927/5, p.p.č. 3924/2, p.p.č. 3917/3, 
p.p.č. 3917/1, p.p.č. 3916/1, p.p.č. 3911/2, p.p.č. 3910/1, p.p.č. 3909/1, p.p.č. 3906/16, p.p.č. 
3000/21, p.p.č. 2803/17, p.p.č. 2803/8, p.p.č. 2798/27, p.p.č. 2798/25, p.p.č. 2798/22 , p.p.č. 
2774/55, p.p.č. 2665/38, p.p.č. 2665/28, p.p.č. 2643/1, p.p.č. 2628/19, p.p.č. 2605/109, p.p.č. 
2605/59, p.p.č. 2605/46, p.p.č. 2605/45, p.p.č. 2590/1, p.p.č. 2583/45, p.p.č. 2583/16, p.p.č. 
2583/15, p.p.č. 2583/4, p.p.č. 2583/3, p.p.č. 2568/4, p.p.č. 2529/6, p.p.č. 2526/15, p.p.č. 2500/11, 
p.p.č. 2499/140, p.p.č. 2499/129, p.p.č. 2094/7, p.p.č. 1795/7, p.p.č. 1778/118, p.p.č. 1778/65, 
p.p.č. 5072, p.p.č. 134/14, p.p.č. 1778/52, p.p.č. 2054/14, p.p.č. 2054/15, p.p.č. 2526/13 , p.p.č. 
2643/2, p.p.č. 2803/6, p.p.č. 3000/20, p.p.č. 3000/4, p.p.č. 3906/14, p.p.č. 3930/3, vše v k. ú. 
Pardubice, na pozemcích označených jako p.p.č. 1249, p.p.č. 1169/1, p.p.č. 1168, p.p.č. 1163/1, 
p.p.č. 1157/5, p.p.č. 1156, p.p.č. 1155, p.p.č. 1151, p.p.č. 1108/3, p.p.č. 1108/1, p.p.č. 1105/14, 
p.p.č. 1104/19, p.p.č. 1102/5, p.p.č. 1105/9, p.p.č. 1166/1, p.p.č. 1166/2, v k.ú. Svítkov (v rozsahu 
cca 7.870 m2 trvalého záboru a v rozsahu cca 12.853 m2 dočasného záboru) s organizací  Správa 
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železnic, státní organizace, IČO 709 94 234. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2021 
V. Rada města Pardubic 
Ukládá 
vypovědět smlouvu o umístění reklamního zařízení na pozemku označeném jako p. p. č. 3930/1 v k. 
ú. Pardubice uzavřené dne 26. 6. 2007 se společností BARTH Reklamka a.s., IČO 252 56 181. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2021 
VI. Rada města Pardubic 
Ukládá 
vypovědět smlouvu o umístění reklamního zařízení na pozemku označeném jako p. p. č. 3930/1 v k. 
ú. Pardubice uzavřené dne 22.6.2007 se společností Reklamní servis RS, spol. s r.o., IČO 4928754. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/3132/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení služebnosti na částech pozemků označených jako p.p.č. 252/1, p.p.č. 308/1, p.p.č. 372/1, 
p.p.č. 372/8, p.p.č. 393/9, p.p.č. 393/10, p.p.č. 394/2, p.p.č. 2669/3, p.p.č. 2669/4, p.p.č. 2672/4, 
p.p.č. 2672/6, p.p.č. 2672/7, p.p.č. 2672/8, p.p.č. 2672/14, p.p.č. 2672/15, p.p.č. 2672/17, p.p.č. 
4763, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu geometrického plánu č. 8985-058/2018, ve prospěch 
společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 
Pardubice, spočívající v umístění a provozování nově vybudovaného souboru veřejného osvětlení v 
ulici Sukova, z důvodu zajištění jeho správy, údržby a rekonstrukcí, za jednorázovou náhradu ve 
výši 500,- Kč + DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti na částech pozemků označených jako p.p.č. 252/1, p.p.č. 
308/1, p.p.č. 372/1, p.p.č. 372/8, p.p.č. 393/9, p.p.č. 393/10, p.p.č. 394/2, p.p.č. 2669/3, p.p.č. 
2669/4, p.p.č. 2672/4, p.p.č. 2672/6, p.p.č. 2672/7, p.p.č. 2672/8, p.p.č. 2672/14, p.p.č. 2672/15, 
p.p.č. 2672/17, p.p.č. 4763, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu geometrického plánu č. 8985-058/2018, 
ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/3133/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 492/10, p.p.č. 492/8, vše v 
k.ú. Pardubičky, v rozsahu geometrického plánu č. 1558_1037/2019, ve prospěch společnosti 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, 
Teplého 2014, PSČ 53002, spočívajícího v provozování stávajícího vedení vodovodu DN 150 litina, 
za jednorázovou náhradu ve výši 300,- Kč/bm+DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 492/10, 
p.p.č. 492/8, vše v k.ú. Pardubičky, v rozsahu geometrického plánu č. 1558_1037/2019, ve 
prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, za jednorázovou 
náhradu ve výši 300,- Kč/bm+DPH. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/3134/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení budoucího věcného břemene a zřízení věcného břemene na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 604, p.p.č. 324, p.p.č. 325, p.p.č. 603/1, p.p.č. 603/2, p.p.č. 603/3, vše v k.ú. Opočínek, 
p.p.č. 999/8, p.p.č. 948/6, p.p.č. 999/10, p.p.č. 1001, p.p.č. 999/7, vše v k.ú. Lány na Důlku, ve 
prospěch společnosti PATRIAS s.r.o., IČO 49811916, se sídlem Staňkova 1322, Zelené Předměstí, 
530 03 Pardubice,  za jednorázovou náhradu u pozemků označených jako p.p.č. 604  k.ú. Opočínek, 
p.p.č. 999/10,  p.p.č. 1001, p.p.č. 999/7 v k.ú. Lány na Důlku  ve výši 300,- Kč/bm+DPH, u pozemků 
označených jako p.p.č. 324, p.p.č. 325, p.p.č. 603/1, p.p.č. 603/2, p.p.č. 603/3, v k.ú. 
Opočínek,  p.p.č. 999/8, p.p.č. 948/6 k.ú. Lány na Důlku ve výši 50,- Kč/bm+DPH spočívajícího v 
uložení a provozování přípojky elektrického vedení  NN v rámci stavby „Crkáňský rybník, zřízení 
elektrické přípojky“ za těchto podmínek: 
- vlastní stavba přípojky elektrického vedení bude provedena tak, aby nedocházelo k jejímu 
poškozování standardním  obděláváním,  
-trasa kabelu bude upravena tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým 
systémem, pokud se na pozemcích nacházejí, 
- rozsah věcného břemene bude zaměřen geometrickým plánem doloženým žadatelem. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení 
věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 604, p.p.č. 324, p.p.č. 325, p.p.č. 
603/1, p.p.č. 603/2, p.p.č. 603/3, vše v k.ú. Opočínek, p.p.č. 999/8, p.p.č. 948/6, p.p.č. 999/10, 
p.p.č. 1001, p.p.č. 999/7, vše v k.ú. Lány na Důlku, ve prospěch společnosti PATRIAS s.r.o., IČO 
49811916. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2021 
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Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/3135/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení služebnosti na částech pozemků označených jako p.p.č. 4376/1, p.p.č. 3855/10, vše v k.ú. 
Pardubice, v rozsahu geometrického plánu č. 8971-058/2018, ve prospěch společnosti Služby města 
Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, spočívající v 
umístění a provozování nově vybudovaného souboru veřejného osvětlení v ulici Grusova a 
Křičkova, z důvodu zajištění jeho správy, údržby a rekonstrukcí, za jednorázovou náhradu ve výši 
500,- Kč + DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti na částech pozemků označených jako p.p.č. 4376/1, p.p.č. 
3855/10, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu geometrického plánu č. 8971-058/2018, ve prospěch 
společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/3136/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č.3710/1 v k.ú. Pardubice, v 
rozsahu geometrického plánu č. 9267-1027/2019, ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002, 
spočívajícího v provozování stávající kanalizace DN 400, za jednorázovou náhradu ve výši 200,- 
Kč/bm+DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č.3710/1 v k.ú. 
Pardubice, v rozsahu geometrického plánu č. 9267-1027/2019, ve prospěch společnosti Vodovody a 
kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, za jednorázovou náhradu ve výši 200,- Kč/bm+DPH. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/3137/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 539/10 v k.ú. Pardubičky, ve 
vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré 
Město, 530 02 Pardubice, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, ve prospěch 
statutárního města Pardubice, spočívajícího v provozování kanalizace a vsakovacího žebra 
vybudovaných v rámci investiční akce města „Úprava křižovatky ul. Kyjevská a Průmyslová“ v 
rozsahu geometrického plánu č. 1545-947/2019, za jednorázovou náhradu ve výši 180,- Kč/m2 
+DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 539/10 v k.ú. 
Pardubičky, s Pardubickým krajem, IČO 70892822, s právem hospodaření se svěřeným majetkem 
kraje pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, v rámci akce města „Úprava 
křižovatky ul. Kyjevská a Průmyslová“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/3138/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 641/1 o výměře 264 m2 (dle PD č. 4), p.p.č. 614/25 o 
výměře 2.175 m2 (dle PD č. 5),  
p.p.č. 614/33 o výměře 133 m2 (dle PD č. 7), vše v k.ú. Rosice nad Labem, p.p.č. 1109/8 o výměře 
126 m2 (dle PD č. 11),  
p.p.č. 749/12 o výměře 58 m2 (dle PD č. 47), p.p.č. 1127/4 o výměře 6 m2 (dle PD č. 16), vše v k.ú. 
Svítkov,p.p.č. 1759/3 o výměře 122 m2 (dle PD č. 51) v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví České 
republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, se 
sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, statutárnímu městu Pardubice na 
dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti nájemní smlouvy do dne, kdy nájemce i protokolárně 
předá pronajímané pozemky zpět pronajímateli, nejdéle však na dobu 5 let, za účelem dočasného 
užívání pozemků jako staveniště a za účelem částečného zastavění trvalou stavbou stezky v rámci 
investiční akce „Cyklistická stezka Svítkov, Labe ř. km 963,7 až 965,0“ za cenu 2.884,- Kč/rok, tj. 1,- 
Kč/m2/rok. 
Zároveň s nájemní smlouvou bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene na předmětné pozemky. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení budoucího věcného břemene a zřízení věcného břemene na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 641/1 o výměře 236 m2 (dle PD č. 4), p.p.č. 614/25 o výměře 1.968 m2 (dle PD č. 5), 
p.p.č. 614/33 o výměře 101 m2 (dle PD č. 7), vše v k.ú. Rosice nad Labem, p.p.č. 1109/8 o výměře 
26 m2 (dle PD č. 11), p.p.č. 1127/4 o výměře 6 m2 (dle PD č. 16), p.p.č. 749/12 o výměře 7 m2 (dle 
PD č. 47), vše v k.ú. Svítkov, p.p.č. 1759/3 o výměře 91 m2 (dle PD č. 51) v k.ú. Pardubice, ve 
vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, 
IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, ve prospěch 
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statutárního města Pardubice spočívajícího v umístění stavby „Cyklistická stezka Svítkov, Labe ř. 
km 963,7 až 965,0“ za jednorázovou náhradu ve výši pětinásobku ročního užitku při ceně 1,- Kč/m2 
plochy věcného břemene, minimálně však 1.000,- Kč. Rozsah věcného břemene bude upřesněn 
geometrickým plánem. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 641/1 o výměře 264 m2 
(dle PD č. 4), p.p.č. 614/25 o výměře 2.175 m2 (dle PD č. 5), p.p.č. 614/33 o výměře 133 m2 (dle PD 
č. 7), vše v k.ú. Rosice nad Labem, p.p.č. 1109/8 o výměře 126 m2 (dle PD č. 11), p.p.č. 749/12 o 
výměře 58 m2 (dle PD č. 47), p.p.č. 1127/4 o výměře 6 m2 (dle PD č. 16), vše v k.ú. Svítkov,p.p.č. 
1759/3 o výměře 122 m2 (dle PD č. 51) v k.ú. Pardubice, s Českou republikou s právem hospodařit s 
majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2021 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení 
věcného břemene  na částech pozemků označených jako p.p.č. 641/1 o výměře 236 m2 (dle PD č. 
4), p.p.č. 614/25 o výměře 1.968 m2 (dle PD č. 5), p.p.č. 614/33 o výměře 101 m2 (dle PD č. 7), vše v 
k.ú. Rosice nad Labem, p.p.č. 1109/8 o výměře 26 m2 (dle PD č. 11), p.p.č. 1127/4 o výměře 6 m2 
(dle PD č. 16), p.p.č. 749/12 o výměře 7 m2 (dle PD č. 47), vše v k.ú. Svítkov, p.p.č. 1759/3 o výměře 
91 m2 (dle PD č. 51) v k.ú. Pardubice, s Českou republikou s právem hospodařit s majetkem státu 
pro Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, v rámci stavby „Cyklistická stezka Svítkov, Labe ř. km 
963,7 až 965,0“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/3139/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 104, p.p.č. 539/15, p.p.č. 
539/19, vše v k.ú. Staré Čívice, v rozsahu geometrického plánu č. 926-1038/2019, ve prospěch 
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené 
předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002, spočívajícího v provozování stávajícího vedení vodovodu PVC 
d 160, za jednorázovou náhradu ve výši 50,- Kč/bm+DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 104, p.p.č. 
539/15, p.p.č. 539/19, vše v k.ú. Staré Čívice, v rozsahu geometrického plánu č. 926-1038/2019, ve 
prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631,  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2021 
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Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/3140/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 693/6, p.p.č. 1212/1, vše v 
k.ú. Staré Čívice, v rozsahu geometrického plánu č. 925-1028/2019, ve prospěch společnosti 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, 
Teplého 2014, PSČ 53002, spočívajícího v provozování stávajícího výtlaku kanalizace z PSOV 
Štěpnice PE DN 90 a přívodného elektrického kabelu CYKY 4x10, za jednorázovou náhradu u 
pozemku označeného jako p.p.č. 693/6 v k.ú. Staré Čívice ve výši  50,- Kč/bm+DPH a u pozemku 
označeného jako p.p.č. 1212/1 v k.ú. Staré Čívice ve výši 300,- Kč/bm+DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 693/6, 
p.p.č. 1212/1, vše v k.ú. Staré Čívice, v rozsahu geometrického plánu č. 925-1028/2019, ve 
prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 6010863. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/3141/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 409/22 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Studánka z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství vlastníků domu č. 967, 968, 
969 Erno Košťála, Pardubice, IČO 01817621, se sídlem Erno Košťála 967, Studánka, 530 12 
Pardubice, dle Zásad pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a 
stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice v platném znění ve výši 500,- Kč/m2 + DPH v 
případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, 
kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem a za podmínky přemístění 
stávající výsadby rostoucí a zasahující na prodávané části výše uvedeného pozemku na pozemek ve 
vlastnictví statutárního města Pardubice.  Umístění výsadby bude určeno správcem veřejné zeleně 
- městským obvodem Pardubice III. Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření souhlasného 
prohlášení o zúžení rozsahu věcného břemene na  předmětném pozemku se společností Elektrárny 
Opatovice, a.s., IČO 28800621.   
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene zatěžující 
předmětný pozemek se společností  UPC Česká republika, s.r.o., IČO 00562262, a po vkladu práva 
vyplývajícího z této smlouvy do katastru nemovitostí. 
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Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/3142/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem pozemku označeného jako p.p.č. 316/14 o výměře 725 m2 a částí pozemků označených jako 
p.p.č. 316/3 o výměře cca 3 m2, p.p.č. 316/13 o výměře cca 496 m2 (mimo části zatížené souborem 
veřejného osvětlení včetně jeho ochranného pásma, pokud nebude dohodnuto mezi žadatelem a 
společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, jinak), vše v k.ú. Pardubice společnosti PSN 
s.r.o., IČO 17048869, se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, na dobu určitou do doby 
nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu parkovacího domu na předmětných pozemcích 
za nájemné pro podnikatelské aktivity uvedené v Zásadách pro nakládání s pozemky a pro 
umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města 
Pardubice v platném znění,  ve výši 700,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemky budou spadat 
do režimu podléhajícímu DPH, za podmínky koordinace dopravního řešení s investiční akci "OKOLÍ 
DOMU HUDBY V PARDUBICÍCH". Před uzavřením nájemní smlouvy bude předmětná část pozemku 
označeného p.p.č. 316/13 v k.ú. Pardubice vyjmuta z užívání městského obvodu Pardubice I a bude 
doloženo souhlasné stanovisko orgánů Pardubického kraje s výstavbou parkovacího domu na 
pozemcích v jeho vlastnictví, a dále bude doloženo vyjádření společnosti Služby města Pardubic 
a.s., IČO 25262572, týkající se dohody. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh budoucího prodeje a následného prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 316/14 o výměře 
725 m2 a částí pozemků označených jako p.p.č. 316/3 o výměře cca 3 m2, p.p.č. 316/13 o výměře 
cca 496 m2 (mimo části zatížené souborem veřejného osvětlení včetně jeho ochranného pásma, 
pokud nebude dohodnuto mezi žadatelem a společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, 
jinak), vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti 
PSN s.r.o., IČO 17048869, se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3,za kupní cenu v čase a 
místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1004-10/2020 ze dne 28. 2. 2020 u pozemku 
označeného jako p.p.č. 316/14 v k.ú. Pardubice ve výši 4.250,-Kč/m2, u pozemků označených jako 
p.p.č. 316/3  a p.p.č. 316/13 v k.ú. Pardubice ve výši 2.500,-Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky 
budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, za podmínky doložení rozhodnutí zastupitelstva 
Pardubického kraje o převodu pozemků v jeho vlastnictví, které budou dotčeny stavbou 
parkovacího domu, do vlastnictví žadatele. Výměra výše uvedených částí pozemků bude upřesněna 
geometrickým plánem doloženým žadatelem. Geometrický plán bude odsouhlasen společností 
Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 
pozemcích.  
Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu parkovacího 
domu, po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 
24729035, na pozemek označený jako p.p.č. 316/14 v k.ú. Pardubice a po vkladu práv vyplývajících 
z této smlouvy do katastru nemovitostí. Uzavření kupní smlouvy bude dále podmíněno uzavřením 
souhlasného prohlášení o zúžení rozsahu věcného břemene na  předmětných pozemcích se 
společností Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, popř. provedením výmazu věcného břemene 
na těch předmětných částech pozemků, ve kterých nevede trasa rozvodného tepelného zařízení.   
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Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/3143/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh budoucího prodeje a prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 958/1 o výměře cca 140 
m2 v k.ú. Svítkov z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX  
za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 1320/3/20 ze dne 12. 2. 
2020 ve výši 1.815,- 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, žadateli.  
Žadatelé uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,- Kč uhrazené statutárním 
městem Pardubice za znalecký posudek. Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení smlouvy o 
výpůjčce na předmětný pozemek s Mateřskou školou Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku, 
IČO 75018225, a po nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu rodinného domu 
umístěného na pozemcích označených jako p.p.č. 958/4 a p.p.č. 963/2 v k.ú. Svítkov. Se žadateli 
bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní. 
 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/3144/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje dle geometrického plánu č. 1495-472/2018 o nově vzniklý pozemek označený jako 
p.p.č. 217/14 o výměře 292 m2 (vzniklého z p.p.č. 217/9), vše v k. ú. Pardubičky z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX  
za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 11/2020 ze dne 
28.1.2020 ve výši 1.650,- Kč/m2+ DPH v případě,  že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH. 
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč uhrazené statutárním 
městem Pardubice za znalecký posudek. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 
pozemcích. 
 
 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. R/3145/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 117/26 o výměře 56 m2 a částí pozemků 
označených jako p.p.č. 117/27 o výměře cca 40 m2, p.p.č. 117/22 o výměře cca 27 m2, vše v k.ú. 
Trnová z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti POLIKLINIKA TRNOVÁ 
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s.r.o., IČO 05918243, se sídlem Jiřího Potůčka 250, Trnová, 530 09 Pardubice, za kupní cenu v čase a 
místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 2388-01/20 ze dne 24. 2. 2020 ve výši 1.290,- 
Kč/m2+ DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH,  po doložení 
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků. Žadatel 
uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 1.876,30 Kč uhrazené statutárním 
městem Pardubice za znalecký posudek. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení částí pozemků označených jako p.p.č. 117/9 o výměře cca 54 m2, p.p.č. 117/16 o 
výměře cca 118 m2, vše v k.ú. Trnová z vlastnictví společnosti POLIKLINIKA TRNOVÁ s.r.o., IČO 
05918243, se sídlem Jiřího Potůčka 250, Trnová, 530 09 Pardubice, do vlastnictví statutárního 
města Pardubice,za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 2388-
01/20 ze dne 24. 2. 2020 ve výši 1.290,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemky budou spadat do 
režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 
uvedených částí pozemků. Kupní smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního práva váznoucího 
na předmětných pozemcích. 
 
 
Návrh usnesení č. 020 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 492/10, p.p.č. 492/8, vše v k.ú. 
Pardubičky, v rozsahu geometrického plánu č. 1558_1037/2019, ve prospěch společnosti Vodovody a 
kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 
53002, spočívajícího v provozování stávajícího vedení vodovodu DN 150 litina, za jednorázovou 
náhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH/pozemek. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 492/10, 
p.p.č. 492/8, vše v k.ú. Pardubičky, v rozsahu geometrického plánu č. 1558_1037/2019, ve prospěch 
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, za jednorázovou náhradu ve výši 
1.000,- Kč bez DPH/pozemek. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 021 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 693/6, p.p.č. 1212/1, vše v k.ú. 
Staré Čívice, v rozsahu geometrického plánu č. 925-1028/2019, ve prospěch společnosti Vodovody a 
kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 
53002, spočívajícího v provozování stávajícího výtlaku kanalizace z PSOV Štěpnice PE DN 90 a 
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přívodného elektrického kabelu CYKY 4x10, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč bez 
DPH/pozemek. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 693/6, p.p.č. 
1212/1, vše v k.ú. Staré Čívice, v rozsahu geometrického plánu č. 925-1028/2019, ve prospěch 
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631,  za jednorázovou náhradu ve výši 
1.000,- Kč bez DPH/pozemek.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 022 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 104, p.p.č. 539/15, p.p.č. 
539/19, vše v k.ú. Staré Čívice, v rozsahu geometrického plánu č. 926-1038/2019, ve prospěch 
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené 
předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002, spočívajícího v provozování stávajícího vedení vodovodu PVC d 
160, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH/pozemek. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 104, p.p.č. 
539/15, p.p.č. 539/19, vše v k.ú. Staré Čívice, v rozsahu geometrického plánu č. 926-1038/2019, ve 
prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, za jednorázovou náhradu 
ve výši 1.000,- Kč bez DPH/pozemek. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 023 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č.3710/1 v k.ú. Pardubice, v rozsahu 
geometrického plánu č. 9267-1027/2019, ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, 
a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002, spočívajícího 
v provozování stávající kanalizace DN 400, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH/ za 
pozemek. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č.3710/1 v k.ú. 
Pardubice, v rozsahu geometrického plánu č. 9267-1027/2019, ve prospěch společnosti Vodovody a 
kanalizace Pardubice, a.s., IČO 6010863, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč bez 
DPH/pozemek. 
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 024 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh směny pozemku označeného jako p.p.č. 1199/5 o výměře 316 m2 v k.ú. Pardubice ve 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za pozemek označený jako p.p.č. 3538/22 o výměře 2.536 m2 v k.ú. 
Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice. Směnná smlouva bude uzavřena po výmazu 
věcného břemene chůze a jízdy váznoucího na předmětném pozemku. 
 
 
Návrh usnesení č. 025 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje částí pozemků označených jako p.p.č. 195/17 o výměře cca 40 m2, p.p.č. 195/10 o 
výměře cca 8 m2, vše v k.ú. Černá za Bory z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě 
obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 
případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, 
kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků. Žadatel uhradí náklady na 
zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město 
Pardubice. V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které 
jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na 
předmětných pozemcích. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 195/17 o výměře cca 79 m2, v k.ú. Černá za Bory 
z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 
části pozemku. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice. V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o 
akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) 
věcným břemenem váznoucím na předmětném pozemku. 
 
 
Návrh usnesení č. 026 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 315/2 o výměře 1.473 m2 v k.ú. Semtín z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým 
posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 332/7 v výměře 9.103 m2 v k.ú. Rosice nad Labem z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. Kupní smlouva bude uzavřena po 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, na 
předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 
 
 
Návrh usnesení č. 027 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 1489/1 o výměře 100 m2 v k.ú. Pardubice 
XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné 35,- Kč/m2 /rok za 
účelem užívání pozemku pro rekreaci. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 1489/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 
části pozemku. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 1489/1 o výměře 100 m2 v 
k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 3. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 028 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh prodeje pozemku označeného jako st.p.č. 878 o výměře 350 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu navrženou žadatelem ve 
výši 3.000,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
 
 
Návrh usnesení č. 029 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh ponížení kupní ceny u pozemku označeného jako p.p.č. 316/14 o výměře 725 m2 a částí 
pozemků označených jako p.p.č. 316/3 o výměře cca 3 m2, p.p.č. 316/13 o výměře cca 496 m2, vše v 
k.ú. Pardubice o uhrazené nájemné stanovené v nájemní smlouvě na nájem předmětných pozemků. 
 

5 
Revokace usnesení - pozemky 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3146/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'R/1694/2019'. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3147/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh zrušení usnesení č. Z/1067/2020. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 2165/9 o výměře 106 m2 v k.ú. Pardubice (dle 
geometrického plánu č. 9335-16/2020 označený jako p.p.č. 2165/49) z vlastnictví statutárního 
města Pardubice do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2107, 2108, 2109, 2110, 
Jiránkova ulice v Pardubicích, IČO 26002043, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Jiránkova 
2109, PSČ 53002,za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do 
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režimu podléhajícímu DPH. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene zatěžující předmětnou 
část pozemku se společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, UPC Česká republika, s.r.o., IČO 
00562262, a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3148/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Mění 
stávající text v usnesení č. 'R/2865/2020' týkajícího se výpůjčky části pozemku označeného jako 
p.p.č. 409/137 o výměře 39 m2 v k. ú. Studánka XXXXXXXXXXXXX z původního textu "dle 
geometrického plánu č. 1232-1122/2018 nově vzniklého pozemku označeného jako p.p.č. 409/321 
o výměře 39 m2, v k. ú. Studánka (vznik z p.p.č. 409/137)" na text "části pozemku označeného jako 
p.p.č. 409/137 o výměře 39 m2 v k. ú. Studánka". Ostatní text usnesení zůstává bez změny. 
 

6 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 
- bez doplňujících informací 

 
 
Rozprava: 

- V. Ulrych upozornil, že v příloze č. 6 nesouhlasí výše ceny včetně DPH u nabídky č. 2  
→ J. Hruška zajistí opravu chybné částky. 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3149/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-006 „MŠ Grusova - rekonstrukce kuchyně a gastro“ dodavateli STAFI 
FINALIZACE STAVEB s.r.o., Pardubice, Ostřešany 320, PSČ 530 02, IČO: 25968203 s nabídkovou 
cenou 5.988.111,94 Kč bez DPH. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3150/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-011 „Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle rosického mostu - 
technický dozor investora“ dodavateli MALÍNSKÝ s.r.o., u Husova sboru 75, Zelené Předměstí, 530 
02 Pardubice, IČO: 25998153 s nabídkovou cenou 359.000,- Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3151/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 17 odst. 
2 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci veřejné zakázky č. OMI-VZMR-
2019-81 „ZŠ J. Ressla - rekonstrukce sportovního areálu“ o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
ze dne 12.12.2019 a to na základě změnového listu č. 1, upravujícího změnu stavby vzniklou při její 
vlastní realizaci, s dodavatelem CALYPSO GROUP s.r.o., IČO: 28831365, a s cenou víceprací ve výši 
762.827,- Kč bez DPH a cenou méněprací ve výši – 815.828,- Kč bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.12.2019 s dodavatelem CALYPSO GROUP s.r.o., 
IČO: 28831365, se sídlem Brožíkova 550,530 09 Pardubice, v rámci realizace akce " ZŠ J.Ressla -
rekonstrukce sportovního areálu“, na základě změnového listu č. 1, upravujícího změnu stavby 
vzniklou při její vlastní realizaci, s cenou (víceprací -méněpráce) v celkové výši – 53.001,- Kč bez 
DPH.  
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 30.4.2020 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3152/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 13 odst. 
7 písm. b) směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci podlimitní veřejné 
zakázky č. OVZ-VZZR-2019-019 „Odborné učebny ITI - II. etapa – realizace - vybavení mobiliářem“ 
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zadané v otevřeném řízení o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 16.9.2019 a to na 
základě změnového listu č. 2, upravujícího změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s 
dodavatelem Z + M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17,702 00 Ostrava, IČO: 26843935, s 
cenou méněprací ve výši – 4.640,- bez DPH.   
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 16.9.2019 s dodavatelem Z + M Partner, spol. s r.o., 
Valchařská 3261/17,702 00 Ostrava, IČO: 26843935, v rámci realizace akce " Odborné učebny ITI-II. 
etapa – realizace - vybavení mobiliářem“, na základě změnového listu č. 2, upravujícího změnu 
stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s cenou prací (méněpráce) v celkové výši – 4.640,- Kč bez 
DPH.  
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 30.4.2020 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/3153/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a na základě čl. 14 odst. 5 - přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných 
zakázek, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020- 023 "Výměna poměrových 
vodoměrů a indikátorů vytápění “ dodavateli Techem, spol. s r. o.  IČO: 49684370 , Praha - 
Malešice, Počernická 272/96, PSČ 108 00, s nabídkovou cenou 1.204.687,- Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/3154/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-005 „BD Okrajová 
294 – 295 – sanace havarijního stavu balkónů“ dodavateli STAKVO s.r.o., Zámecká 18, Pardubice, 
IČO: 27472221 za nabídkovou cenu 5.417.066,34 Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/3155/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-04 „BD K 
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Rozvodně 97 – sanace lodžií objektu“ dodavateli MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice, 
IČO: 15050050 za nabídkovou cenu 5.451.610,10 Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/3156/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 
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, zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
č. OMI-VZMR-2020-003 „BD Jana Zajíce 959 – výměna rozvodů elektroinstalace ve společných 
prostorách“ z důvodu překročení předpokládané ceny o více jak 30 %. 
 

7 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3157/2020               (pro 11, 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-2020-020 „VČD 
- komplexní řešení větrání a klimatizace - PD“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 
nabídky:  
• TRENTO s.r.o., IČO: 63219409 
• astalon s.r.o., IČO: 27542009 
• ILBprostav s.r.o., IČO: 28810180 
• CODE spol s r.o., IČO: 49286960 
• HMP top s.r.o., IČO: 27502180. 
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-2020-020 „VČD - komplexní řešení větrání a klimatizace - PD“ hodnotící 
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komisi v tomto složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Ing. Jan Picpauer - OITS/OMI. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3158/2020               (pro 11, 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-2020-024 „MŠ 
L. Matury  - rekonstrukce kuchyně a gastro - technický dozor investora“ níže uvedené dodavatele 
pro vyzvání k podání nabídky:  
• Jiří Smolík, IČO: 72956283 
• ATELIER Atis PARDUBICE a.s., IČO: 46506187 
• Libor Matoušek, IČO: 66812585 
• astalon s.r.o., IČO: 46506187 
• Ing. Tomáš Javůrek, IČO: 75581744. 
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-2020-024 „MŠ L. Matury  - rekonstrukce kuchyně a gastro - technický dozor 
investora“ hodnotící komisi v tomto složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký  – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Vratislava Šišková - OITS/OMI. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3159/2020               (pro 11, 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-2020-025 
„DDM Beta - výměna oken - PD“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• Ing. Jaroslav Bureš, IČO: 40101282 
• Ing. Vojtěch Merenus, IČO: 74613014 
• Ing. Libor Hůlka, IČO: 48675032 
• Ing. Jiří Bakeš, IČO: 45975817 
• Ing. Michala Řehořová, IČO: 05334608. 
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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-2020-025 „DDM Beta - výměna oken - PD“ hodnotící komisi v tomto složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Libor Gruber - OITS/OMI. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3160/2020               (pro 11, 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-2020-017 „ZŠ 
Ohrazenice - oprava střechy“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• DM Stavby CZ s.r.o., IČO : 04636601 
• IzoDol s.r.o., IČO : 28851731 
• T&P Project s.r.o., IČO: 27526411                     
• MARHOLD a.s., IČO : 15050050 
• STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., IČO : 25968203. 
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-2020-017 „ZŠ Ohrazenice - oprava střechy“ hodnotící komisi v tomto složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Bc. Barbora Vašutová - OITS/OMI. 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/3161/2020               (pro 11, 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-2020-027 „ZŠ 
Prodloužená - celková rekonstrukce hřiště - PD“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 
nabídky:  
• VECTURA Pardubice s.r.o., IČO: 03020223 
• DSP a.s., IČO: 27555917 
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• VDI Projekt s.r.o., IČO: 28860080 
• PRODIN a.s., IČO: 25292161 
• INDESING s.r.o., IČO: 26876035. 
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-2020-027 „ZŠ Prodloužená - celková rekonstrukce hřiště - PD“ hodnotící 
komisi v tomto složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Libor Gruber - OITS/OMI. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zveřejnění výzvy k podání nabídek na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/3162/2020               (pro 11, 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-2020-026 „BD 
Ohrazenická 160 – oprava schodiště a společných prostor“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k 
podání nabídky:  
•     STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., IČO: 25968203  
•     Agrostav Pardubice a.s., IČO: 46506063  
•     DM Stavby CZ s.r.o., IČO: 04636601  
•     STAKVO s.r.o., IČO: 27472221  
•     STAVEKO systém s.r.o., IČO: 60113430. 
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-2020-026 „BD Ohrazenická 160 – oprava schodiště a společných prostor“ 
hodnotící komisi ve složení: 
• Bc. Jan Nadrchal - náměstek primátora 
• Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
• Petr Hušek - OMI 
• Ing. Martin Pilař – OMI. 
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8 
Revokace vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek 

příspěvkových organizací ve školských zařízeních 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3163/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Mění 
přílohu usnesení č. 'R/3113/2020', která je součástí tohoto usnesení tak, že v odstavci „Požadavky“ 
se vypouští bod „minimálně vysokoškolské vzdělání získané v bakalářském studijním programu“. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3164/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Mění 
Přílohu usnesení č. 'R/3115/2020', která je součástí tohoto usnesení tak, že v odstavci „Požadavky“ 
se vypouští bod „minimálně vysokoškolské vzdělání získané v bakalářském studijním programu“. 
 

9 
Dotace z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty 

Zpravodaj: Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí 
- bez doplňujících informací 

Rozprava: 
- J. Rychtecký požádal o opravu překlepu v názvu “Uskupení TESLA“ v příloze č. 2. 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3165/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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poskytnutí dotací z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty subjektům uvedeným v 
tabulce, která je přílohou tohoto usnesení, a to ve výši uvedené ve sloupci "Navrhovaná výše 
dotace v Kč". 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací se subjekty uvedenými v usnesení č. 1 bodu I.  
Z: Ing. Miroslav Míča  
T: 30.6.2020 
 
 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotací z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty subjektům uvedeným v příloze 
návrhu tohoto usnesení. 
 

10 
P a c h t – vodovodu a kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace 

Pardubice, a.s. 

Zpravodaj: Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí 
- upřesnil, že město Pardubice odkoupilo předmětný vodovod a kanalizaci od spol. 

Doubravické domky s.r.o., do vypsaného záměru se přihlásil jediný zájemce Vodovody a 
kanalizace Pardubice a.s. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů rady města Martina Charváta a Vítězslava Štěpánka podána informace o jejich poměru 
k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3166/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí vodovodu Doubravické domy v Pardubicích -  řad  DN 100 , dl. 602,0 m (bez přípojek), k 
propachtování akciové společnosti  Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., se sídlem ul. Teplého 
2014, 530 02 Pardubice,  IČ: 601 08 631, za pachtovné 1000,- Kč/rok bez DPH , a to na dobu 
neurčitou. 
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Vodovod se nachází na pozemku označeném jako pozemková parcela č.40/2, 40/8, 40/43 a 
416,  k.ú. Semtín.   
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít pachtovní smlouvu v souladu s podmínkami uvedenými v bodě I. tohoto usnesení se 
společností Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem ul. Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 
60108631. 
T: do 30.6.2020 
Z: Ing. Martin Charvát 
Ing. Miroslav Míča 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3167/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí  kanalizace Doubravické domy v Pardubicích , k propachtování akciové 
společnosti  Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., se sídlem ul. Teplého 2014, 530 02 
Pardubice,  IČ: 601 08 631, za pachtovné 1000,- Kč/rok bez DPH , a to na dobu neurčitou v tomto 
rozsahu:  
kanalizační stoka  – BET 500 o délce 193,0 m (bez přípojek) 
                                 - ULTRA RIB 2 DN 300 o délce 488,0 m (bez přípojek) 
Kanalizační stoky se nacházejí na pozemkových parcelách č. 40/2, 40/8, 40/43 a 416 – k.ú. Semtín 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít pachtovní smlouvu v souladu s podmínkami uvedenými v bodě I. tohoto usnesení se 
společností Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem ul. Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 
60108631. 
T: do 30.6.2020 
Z: Ing. Martin Charvát 
Ing. Miroslav Míča 
 

11 
Rozšíření personálního informačního systému VEMA 

 
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3168/2020               (pro 10, proti 0 ,zdrž. 0) 
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I. 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. 17 odst. 4 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek uzavření 
Dodatku č. 4 ke smlouvě č.2012/138 ze dne 13.2.2013 (softwarové aplikace VEMA) s dodavatelem 
Vema, a. s., Okružní 871/3a, 638 00 Brno, IČO: 26226511. Předmětem dodatku je navýšení smluvní 
ceny o částku 2 523,- Kč/měsíc bez DPH (tj. 3 052,83 Kč včetně DPH) za aplikaci Systemizace a o 
částku 1 637,- Kč/měsíc bez DPH (tj. 1 980,77 Kč včetně DPH) za aplikaci Výstup zaměstnance. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít Dodatek č. 4 ke smlouvě č.2012/138 ze dne 13.2.2013 s dodavatelem Vema, a. s., Okružní 
871/3a, 638 00 Brno, IČO: 26226511, o rozšíření systému VEMA o aplikace Systemizace a Výstup 
zaměstnance dle usnesení č. I 
Z: vedoucí odboru informačních technologií 
T:  31.05.2020 
 

12 
Záležitosti OSA MmP - agenda přestupků 

Zpravodaj: Petr Kramář, vedoucí odboru správních agend 
- stručně okomentoval předložený materiál. 

 
 
Rozprava: 

- J. Rychtecký pochválil dobře zpracovanou důvodovou zprávu. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3169/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Stanovuje 
v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový počet zaměstnanců zařazených do 
Magistrátu města Pardubic na 428, a to s účinností od 1. 4. 2020. Do tohoto celkového počtu se 
nezapočítávají zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnanci, kteří zastupují za 
dlouhodobě nemocné a zaměstnanci, kteří mají uzavřenou dohodu o pracích konaných mimo 
pracovní poměr. 
 

13 
Žádosti o dotace 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3170/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
záměr ucházet se o dotaci ve výši 90% způsobilých nákladů na projekt Propojení cyklostezky podél 
Kunětické ulice s navazujícími cyklostezkami z Integrovaného regionálního operačního programu, 
SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, podopatření 1.1.4 Nemotorová doprava. 
Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 3 092 281,25 Kč, přičemž minimální podíl žadatele činí 
10% způsobilých nákladů + 100% nezpůsobilých nákladů. Ve vazbě na odhadované způsobilé 
náklady ve výši 2 683 548,26 Kč je předpokládaná dotace do výše 2 415 193,43 Kč. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Ing. Petře Harišové, vedoucí oddělení dotačního managementu odboru rozvoje a strategie 
podepsat jménem města žádost o dotaci na projekt Propojení cyklostezky podél Kunětické ulice s 
navazujícími cyklostezkami  
Z: Ing. Petra Harišová, vedoucí oddělení dotačního managementu odboru rozvoje a strategie  
T: 30.4.2020 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3171/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podání žádosti o dotaci ve výši 90 % způsobilých výdajů, tj. 21 240 000 Kč, na projekt 
„Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“ z Integrovaného regionálního operačního 
programu, SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního 
dědictví, do 40. výzvy ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace a 48. výzvy do IROP. Celkové náklady 
projektu jsou dle schváleného vítězného uchazeče (smluva o dílo je před podpisem) ve výši    39 
188 095 Kč vč. DPH, přičemž minimální podíl žadatele činí 10 % způsobilých nákladů, tj.                2 
360 000 Kč a 100 % nezpůsobilých nákladů, tj. 15 588 095 Kč. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Ing. Petře Harišové, vedoucí oddělení dotačního managementu odboru rozvoje a strategie 
podepsat jménem města žádost o dotaci na projekt Rekonstrukce a modernizace Památníku 
Zámeček  
Z: Ing. Petra Harišová, vedoucí oddělení dotačního managementu odboru rozvoje a strategie 
T: 3.4.2020 
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14 
Doplnění pracovní skupiny Programu regenerace městské památkové rezervace 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3172/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
doplnění pracovní skupiny Programu regenerace městské památkové rezervace Pardubice o 
náměstka primátora Bc. Jana Nadrchala. 
 

15 
Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3173/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. zadávací podmínky – 
oznámení o zahájení zadávacího řízení a textovou část zadávací dokumentace – v rámci zadávání 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení "ZŠ Prodloužená – rekonstrukce 
kuchyně a gastro".  
Přílohu důvodové zprávy tvoří:  
1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, 
2) Zadávací dokumentace (textová část bez příloh) včetně návrhu smlouvy. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3174/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb. k provádění úkonů 
(otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek) v 
rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku "ZŠ Prodloužená – rekonstrukce kuchyně a gastro" 
hodnotící komisi včetně náhradníků v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci) 
Mgr. Jakub Rychtecký (Ing. Jiří Rozinek) 
Mgr. Bc. Radek Hejný (Bc. Jan Nadrchal) 
Ing. Petr Klimpl (Ing. Petr Kvaš) 
Mgr. Lenka Španihelová         (Ing. Vojtěch Jirsa, Ph.D.) 
Ing. Jaroslav Hruška (Ing. Jan Dvořáček) 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3175/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. zadávací podmínky – 
oznámení o zahájení zadávacího řízení a textovou část zadávací dokumentace – v rámci zadávání 
nadlimitní veřejné zakázky na dodávky v otevřeném řízení "Přístavba ZŠ Svítkov – interiérové 
vybavení".  
Přílohu důvodové zprávy tvoří:  
1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, 
2) Zadávací dokumentace (textová část bez příloh) včetně návrhu smlouvy. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3176/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb. k provádění úkonů 
(otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek) v 
rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku "Přístavba ZŠ Svítkov – interiérové vybavení" 
hodnotící komisi včetně náhradníků v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci) 
Bc. Jan Nadrchal (Ing. Martin Charvát) 
Mgr. Jakub Rychtecký (Ing. Jiří Rozinek) 
Ing. Tomáš Pelikán (Mgr. Vladimír Martinec) 
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Bc. Petr Králíček (Zdeněk Pešek) 
Mgr. Ivana Liedermanová (Mgr. Olga Havlíková) 
 

16 
STAŽENO 

 

17 
Rozhodnutí RmP v pozici jediného akcionáře DPmP a.s. 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady města Tomáše Pelikána podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3177/2020               (pro 10, proti 0 ,zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhoduje 
v pozici jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Pardubice a.s. a bere na vědomí 
budoucí uzavření kupní smlouvy mezi společností a místopředsedou představenstva s tím, že 
předmět a cenu kupní smlouvy definuje přiložený znalecký posudek č. 404-4/2019 znalce Ing. 
Františka Štěpničky ze dne 10. 11. 2019.   
 

18 
Zadávací řád veřejných zakázek 

 
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3178/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 
směrnici „Zadávací řád veřejných zakázek“ s účinností od 23. 3. 2020, která stanovuje závazná 
pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek statutárním městem Pardubice jako 
zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

19 
Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení 

 
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3179/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 127 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, otevřené řízení v rámci podlimitní 
veřejné zakázky na služby "CS propojení mostů Kohnův a Červeňák s napojením na CS v ul. 
Kyjevská – PD“, neboť zanikla účast v zadávacím řízení vybranému dodavateli po jeho vyloučení z 
důvodu nesplnění podmínek pro uzavření smlouvy. 
 

20 
Vyjádření města k modernizaci spalovny průmyslových odpadů 

(zpráva byla projednaná za bodem č. 10) 
 
 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- doplnil, že vyjádření města vychází z odborného posudku zpracovaného p. Spálenkou, které 

je součástí předložené zprávy. 
- komentář doplnil M. Míča, vedoucí odboru životního prostředí, který uvedl, že oproti záměru, 

ke kterému se město Pardubice vyjadřovalo před 10 lety, se současný záměr liší v množství 
spalovanému odpadu a počtu provozních hodin. 
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Rozprava: 
- M. Charvát požádal o zpracování informativní zprávy na nadcházející zasedání ZmP dne 

26.03.2020. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3180/2020               (pro 10, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
vyjádření statutárního města Pardubice ve smyslu ust. § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, k dokumentaci o hodnocení vlivu záměru 
„Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“ obchodní společnosti AVE 
CZ odpadové hospodářství s.r.o. na životní prostředí. Vyjádření je přílohou tohoto usnesení. 
 

21 
Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3181/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti jedné místnosti (36,77 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 31. 3. 2021, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za 
nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 4. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3182/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 
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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. 3. 2021, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za 
nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 4. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3183/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 2+1 (70,86 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – po 
dobu trvání pracovního poměru ke Statutárnímu městu Pardubice - OHA - oddělení architektonické 
a urbanistické koncepce, za nájemné ve výši 80,--Kč/m2/1měsíc.  
Jedná se o služební byt. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 4. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3184/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 2+1 (46,66 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
31. 3. 2021, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců za nájemné ve výši 72,69 
Kč/m2/1měsíc, za podmínky, že jmenovaná předá byt č. XXXXXXXXXXXXX, v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. nábřeží XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, jehož byla do 31.8.2015 nájemcem a 
který nyní užívá bez právního důvodu. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 4. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/3185/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č.  XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+1 (42,31 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
30. 9. 2020, za nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 4. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/3186/2020               (pro 11, 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, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 31. 3. 2021, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců za 
nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc, za podmínky, že jmenovaná uzavře dohodu o skončení 
nájmu a předá byt č. XXXXXXXXXXXXX, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX 
Pardubice, jehož je v současné době nájemcem. 
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.: 30. 4. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/3187/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č.  XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (79,69 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a panu 
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XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 31. 3. 2021, s automatickým 
obnovováním vždy o dalších 12 měsíců za nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 30. 4. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/3188/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
1. ukončení nájmu bytu dohodou k 15. 3. 2020 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXX, byt XXXXXXo velikosti 1 + 3, v domě čp. XXXXXXXXXXXXXXX. 
2. ukončení nájmu bytu dohodou k 15. 3. 2020 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXX, byt XXXXXXX o velikosti jedné místnosti, v domě čp. XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
3. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 3. 2020 s nájemcem paní XXXXXXXXXX, 
nar.XXXXXXXXXXXXX, byt XXXXXXXXo velikosti 1 + 1, v domě čp. XXXXXXXXXXXXXXXXX. 
4. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 3. 2020 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXx, nar.XXXXXXX, a 
panem XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, byt XXXXXX o velikosti 1+1, v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX. 
5. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 3. 2020 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, nar.XXXXXXXXX, 
byt č.  XXXXX o velikosti jedné místnosti, v domě čp. XXXXXXXXXXXXXX. 
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. 5. 2020 
 

22 
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb, čištění města 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3189/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb (Služba čištění) mezi Statutárním 
městem Pardubice, IČ 274046, a akciovou společností Služby města Pardubic, IČ 252625725, se 
sídlem Hůrka 1803, Pardubice. Dodatek č. 1 je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování 
služeb (Služba čištění) mezi Statutárním městem Pardubice, IČ 274046, a akciovou společností 
Služby města Pardubic, IČ 252625725, se sídlem Hůrka 1803, Pardubice.  
Z: Ing. Vladimír Bakajsa 
T: 15.4.2020 
 

23 
Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3190/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace XXXXXXXXXXXXX, na realizaci charitativního vánočního jarmarku pro Nadační 
fond Šance onkoláčkům a na nákup materiálů a potřeb na výrobu předmětů určených na 
charitativní prodej, ve výši Kč 50,0 tis., z rezervy Rady města Pardubic. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3191/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí finančního daru Sdružení přátel vodících psů, z.s., IČ 01863495, U Josefa 114, Pardubice, 
na uspořádání Benefičního koncertu se Zuzanou Bubílkovou, ve výši Kč 5,0 tis., z rezervy pana nám. 
Rychteckého. 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3192/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace Sokolské župě Východočeská-Pippichova, IČ 15051331, Jiráskova 29, Pardubice, 
na úhradu nákladů spojených s uspořádáním přeboru České obce sokolské ve sportovní 
všestrannosti mladšího žactva, ve výši Kč 10,0 tis., z rezervy Rady města Pardubic. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3193/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace Labské střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Pardubice, s. r. o., 
IČ 62029754, U Josefa 118, Pardubice, na organizační zajištění přípravy žáků školy na 
gastronomickou soutěž Trophée Mille, ve výši Kč 30,0 tis., z rezervy Rady města Pardubic. 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/3194/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Pardubice, IČ 69152977, 
Masarykovo náměstí 1484, Pardubice, úhradu nákladů na nákup materiálu na soutěž, medailí a cen 
pro soutěžící v oblastním kole Soutěže hlídek mladých zdravotníků, ve výši Kč 9,9 tis., z rezervy 
Rady města Pardubic. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/3195/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Pardubice, IČ 69152977, 
Masarykovo náměstí 1484, Pardubice, na úhradu nákladů projektu Pět minut pro život, ve výši Kč 
14,9 tis., z rezervy Rady města Pardubic. 
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Návrh usnesení č. 007 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 1) 
 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace Nemocnici Pardubického kraje, a.s., IČ: 27520536, Kyjevská 44, Pardubice, na 
uhrazení nákladů spojených s uspořádáním konference "Pět nemocnic, jeden tým", ve výši Kč 15,0 
tis., z rezervy Rady města Pardubic. Finanční prostředky jsou poskytovány v režimu podpory "de 
minimis" ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013. 
 

24 
Poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3196/2020               (pro 10, proti 0 ,zdrž. 0, 1 nehl.) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit subjektům uvedeným v 
tabulce č. 1, která je přílohou usnesení č. 1, a to ve výši "Navrhované prostředky". 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a 
vzdělávacích aktivit se subjekty uvedenými v usnesení č. 1 bodu I. 
Z:  Ivana Liedermanová 
T: 31. 8. 2020 
 
 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 0, proti 11 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit subjektům uvedeným v 
tabulce, která je přílohou č. 1 usnesení č. 2. 
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25 
Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních 

služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3197/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
přijetí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se 
zákonem č.108/2006. Sb., o sociálních službách dle přílohy č.1 tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných 
v souladu se zákonem č.108/2006. Sb., o sociálních službách dle přílohy č.1 tohoto usnesení. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných 
v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Z: Mgr. Iva Bartošová 
T: 15.4.2020 
 

26 
Záštita statutárního města Pardubice 

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

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3198/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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udělení záštity statutárního města Pardubice nad akcí RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA, setkání 
HASIČŮ a bezpečnostních složek, která se uskuteční v Pardubicích 12.-13. září 2020. 
 

27 
Licenční smlouva NPÚ 

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

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3199/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření licenční smlouvy mezi Národním památkovým ústavem, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, 
Valdštejnské nám. 3, IČ: 75032333, pracoviště: územní památková správa na Sychrově , Zámek 
Sychrov, č.p. 3, 463 44 Sychrov, jakožto poskytovatelem a statutárním městem Pardubice, jakožto 
nabyvatelem, na jednorázové poskytnutí reprodukčních práv na fotografie a kolorované kresby z 
počátků Velké pardubické, která je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavření licenční smlouvy mezi Národním památkovým ústavem, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, 
Valdštejnské nám. 3, IČ: 75032333, pracoviště: územní památková správa na Sychrově , Zámek 
Sychrov, č.p. 3, 463 44 Sychrov, jakožto poskytovatelem,  a statutárním městem Pardubice, jakožto 
nabyvatelem, na jednorázové poskytnutí reprodukčních práv na fotografie a kolorované kresby z 
počátků Velké pardubické, která je přílohou tohoto usnesení. 
Z: Charvát Martin, primátor 
T: 30. 3. 2020 
 

28 
Reciproční smlouva o reklamě 

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

 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3200/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření reciproční Smlouvy o poskytnutí reklamních služeb v celkové hodnotě 6.000,- Kč (včetně 
DPH) mezi Statutárním městem Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČ: 00274046 a 
PAP Pardubice, o.p.s., Jiráskova 2664, 530 02 Pardubice, IČ: 28825781. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
primátorovi města uzavřít reciproční Smlouvu o poskytnutí reklamních služeb v celkové hodnotě 
6.000,- Kč (včetně DPH) mezi Statutárním městem Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 
Pardubice, IČ: 00274046 a PAP Pardubice, o.p.s., Jiráskova 2664, 530 02 Pardubice, IČ: 28825781. 
Z: Radim Jelínek 
T: 20.3.2020 
 

29 
Smlouva o spolupráci a propagaci s Atrium Palác Pardubice s.r.o. 

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

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3201/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření smlouvy o spolupráci a propagaci v rámci akcí „Evropský den koní 2020“ a akce „Podzimní 
městské slavnosti“ mezi statutárním městem Pardubice a společností Atrium Palác Pardubice 
s.r.o., IČ: 03458059, se sídlem: Vinohradská 2828/151, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00, v hodnotě 
54.450,-Kč vč. DPH (hrazeno vzájemným zápočtem), ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o spolupráci a propagaci mezi statutárním městem Pardubice a společností Atrium 
Palác Pardubice s.r.o., IČ: 03458059, se sídlem: Vinohradská 2828/151, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 
00, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 
Z: Charvát Martin, primátor 
T: 30. 3. 2020 
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30 
Program XV. zasedání ZmP dne 26.03.2020 

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

 
 
Rozprava: 

- Program nadcházejícího zasedání ZmP dne 26.03.2020 byl upraven dle požadavků členů rady 
a v upraveném znění schválen. 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3202/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh programu XV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 26.03.2020 včetně předkladatelů 
takto: 
1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
2. Převody a prodeje nemovitostí 
P: Stránský Dušan, zastupitel města Pardubic 
 
3. Revokace usnesení - pozemky 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
4. Revokace usnesení - převod nemovitostí společnosti Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o. 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
5. Problematika HC Dynamo Pardubice a. s. 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
6. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
 
7. Investiční záměr - CPD a Gampa 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
        Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
8. III. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtová opatření 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
9. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
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10. Dotace a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
cestovního ruchu 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
11. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory kultury 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
12. Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb, čištění města 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
13. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
14. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a 
vzdělávacích aktivit 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
15. Zřizovací listiny základních škol 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
16. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality a 
zvyšování bezpečnosti 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
17. Dotace a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotací z Programu podpory bezbariérovosti 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
18. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
19. Diskuse 
 
Informativní zprávy: 
 
Plnění usnesení č. 107/2015 ze dne 29. 1. 2015 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
Akční plán pro oblast kultury pro rok 2020 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
Terminál B – stav potřebných pozemků pro realizaci stavby 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbami v majetku města za rok 2019 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
Stav pořizování územního plánu, změn územního plánu a územně plánovacích podkladů 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
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Vyjádření města k modernizaci spalovny průmyslových odpadů 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
 
Kyjevská 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
 

31 
Dohoda o narovnání - Zimní sportovní park 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- upřesnil, že předložený materiál vyplývá z dohody učiněné na minulé schůzi RmP o ukončení 

provozování zimního sportovního parku z důvodu nepřiznivého počasí. 
 
 
Rozprava: 

- M. Charvát požádal, aby ředitel Dostihového spolku a.s. a M. Čada na příští schůzi RmP 
prezentovali výsledky zimního sportovního parku včetně nastínění jeho budoucnosti. 

- P. Kvaš na základě vzneseného dotazu potvrdil, že součástí zprávy předložené na příští schůzi 
RmP bude konečné vyúčtování provozu parku. 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3203/2020               (pro 11, proti 0 ,zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh dohody o narovnání mezi městem Pardubice a společností Dostihový spolek a.s., IČ: 481 55 
110  v souvislosti se zkrácením provozního období v projektu ZIMNÍ SPORTOVNÍ PARK. Návrh 
dohody je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
podepsat dohodu o narovnání mezi městem Pardubice a společností Dostihový spolek a.s., která je 
přílohou tohoto usnesení. 
 

32 
Diskuse 

Vít Ulrych 
- Vznesl dotaz, jak pokračuje výběr vhodného partnera na projekt „bikesharing“. 

→ Reagoval P. Kvaš - upřesnil, že došlo k předběžné dohodě s městem Hradec Králové  o 
společném výběrovém řízení. Plán je takový, že v letošním roce proběhne výběrové řízení a 
v příštím roce bude zahájen provoz. Zatím je otevřená otázka, zda město zvolí možnost 
dotační podpory nebo firmy budou službu provozovat bez příspěvku města. 

- Dotázal se, zda město využije možnost čerpat dotaci z Programu péče o krajinu, kde je 
aktuálně vyhlášena výzva s termínem pro podání žádostí do 16.03.2020. 
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→ Reagoval J. Nadrchal - upřesnil, že vzhledem k tomu, že jsme se o výzvě nedozvěděli včas, 
využili bychom opakované výzvy, která by měla být vyhlášena na podzim t.r. 
V. Štěpánek doplnil, že městský obvod měl zájem se do výzvy přihlásit, bohužel je možné 
čerpat pouze jednu dotaci na katastrální území. 

- V. Ulrych dále informoval, že bude vyhlášen operační program z evropských fondů pro školy, 
nemocnice a domovy pro seniory, zaměřený na přípravu na období klimatických změn a 
apeloval na to, aby byly vyhlašované výzvy sledovány. 

- Požádal o informaci, jak je zabezpečena prevence šíření koronaviru v městských 
příspěvkových organizacích a společnostech s majetkovou účastí města, zda je dostatečná 
informovanost ze strany Bezpečnostní rady Pk a jak probíhá preventivní příprava v rámci 
magistrátu. 
→ R. Jelínek k této otázce upřesnil, že na poradě tajemníka konané minulý týden, na které byli 
vedoucí pracovníci pověřeni zmapováním, za jakých okolností a s jakým minimálním počtem 
pracovníků mohou jednotlivé odbory a městem zřizované organizace fungovat. Byly 
nakoupeny dezinfekční gely a respirátory, zaměstnanci byli poučeni o základních 
preventivních pravidlech. V případě, že by došlo k nekontrolovanému šíření viru, budou 
kontaktní agendy přesunuty na přepážkové pracoviště. Co se týče komunikace ze strany 
centrálních správních orgánů, uvedl, že není zcela dostatečná. Konkrétně od Bezpečnostní 
rady Pk nemáme žádné oficiální informace. Město se snaží získávat informace z dostupných 
zdrojů, především ministerstev a zveřejňuje je na svých webových stránkách, ve speciálně 
zřízené sekci.  
Dále byla daná problematika podrobněji diskutována. 

- V. Štěpánek vznesl dotaz, jak je město připraveno na případ vyhlášení nouzového stavu. 
→ R. Jelínek upřesnil, že je zpracován systém nouzových dodávek. V případě plošné karantény 
to však neznamená, že by město bylo schopné zajistit nouzové dodávky pro všechny 
obyvatele. Jednalo by se o zajištění životně nezbytných služeb pro rizikovou cílovou skupinu, 
např. imobilní seniory. 

- Pro zlepšení situace V. Štěpánek navrhl, aby RmP požádala usnesením Bezpečnostní radu Pk, 
aby předávala aktuální informace kanceláři primátora.  

- V. Ulrych v souvislosti s diskutovanou problematikou podal 2 nové návrhy (viz níže přijaté 
usn. R/3204/2020 a nepřijatý návrh). 

- J. Rychtecký doplnil aktuální informace ohledně situace v Sociálních službách města Pardubic 
a.s. a ohledně komunikace s našimi školskými zařízeními. 

- T. Pelikán doplnil, že Dopravní podnik města Pardubic a.s. vydal stejně jako ostatní města 
prohlášení, že vozidla MHD jsou uklízena dezinfekčními prostředky.  

- V. Ulrych se dotázal, zda je již známo, kolik zaměstnanců magistrátu je v karanténě a zda to 
ovlivnilo provoz úřadu. 
→ P. Kramář upřesnil, že má v tuto chvíli informaci o jedné dobrovolné karanténě.  
V. Ulrych požádal o poskytnutí kompletní informace, až bude známa. 

- J. Rychtecký požádal o samostatné hlasování o jednotlivých návrzích V. Ulrycha. 
 
T. Pelikán  

- v souvislosti s připravovanou novou grafickou podobou pardubické karty vznesl dotaz na 
použití loga města. 
→ R. Jelínek upřesnil, že odd. vnějších vztahů toto již řeší s vedoucí marketingu DpmP a.s. paní 
Malinskou. 
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Návrhy V. Ulrycha: 
 
Číslo návrhu: 001   
Přijaté usnesení č. R/3204/2020               (pro 8, proti 0 ,zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
Rada města Pardubic 
Vyzývá, 
vědoma si závažné situace s epidemií koronavirem v Evropě, Krajskou hygienickou stanici a 
Bezpečnostní radu Pardubického kraje, aby informovala kancelář primátora města Pardubic o 
opatřeních, která učinila v rámci prevence potencionálního šíření epidemie koronavirem. 
 
 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 3, proti 1 ,zdrž. 4, nehl. 3) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 
gesční náměstky, aby prověřili, zda podřízené městské organizace naplňují nařízení Vlády ČR a 
Bezpečnostní rady státu v rámci ochrany před šířením koronaviru. 
 

 

Schůze byla ukončena v 11:55 hodin 

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

 
Ověřovatelé: 
 
 
………………………………………                                ……………………………………….. 
     Jan   N a d r c h a l           Vít  U l r y c h 
                                                                                       

 
V Pardubicích dne 11.03.2020                                                 (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační odd. KP 
Celkem: 54 stran zápisu 
Přílohou zápisu je jmenovitý přehled hlasování k jednotlivým návrhům usnesení.  
Originál zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou být na 
webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1. 
 


