














































































































































 
 
 

 
 
 
U ř. 38 oprava: částka Kč -20.000,- běžné výdaje opravena na kapitálové výdaje 



Číslo 
žádosti

Žadatel IČ Popis

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu

Požadovaná 
dotace

Podíl dotace 
na 

nákladech 
projektu v 

%

Podpora de 
minimis 
ANO/NE

Návrh komise pro 
projekt

Návrh komise pro 
organizaci

75 Oblastní charita Pardubice 46492160 Charitní pečovatelská služba 4 674 827,00 60 000,00 1,28% ANO 30 000,00

76 Oblastní charita Pardubice 46492160 Charitní úschovna šatstva 50 237,00 25 000,00 49,76% ANO 25 000,00

79 TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. 25997343
Odborné sociální poradenství - 
semináře a půčovna komp. pom., 
kontakt se spol. prostředím - osvěta

118 052,00 90 052,00 76,28% NE 90 000,00 90 000,00

83
Péče o duševní zdraví - 
středisko Výměník

71238514
Zlepšení fyzického zdraví uživatelů 
sociálně terapeutické dílny

221 333,00 151 653,00 68,52% NE 118 294,00 118 294,00

87 Laxus o.s. 62695487
Kontaktní centrum Laxus Pardubice 
2011

3 657 137,00 100 000,00 2,73% NE 100 000,00 100 000,00

88
Národní rada osob se 
zdravotním postižením České 
republiky o.s.

70856478
Odborné sociální poradenství pro 
Pardubický kraj

516 095,00 138 332,00 26,80% NE 60 000,00 60 000,00

CELKEM 565 037,00 423 294,00 423 294,00

Příloha návrhu usnesení č. 1

55 000,00



































Obecně závazná vyhláška X/2011, kterou se měnní Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o regulaci 
provozování výherních hracích přístrojů 

1 

PŘÍLOHA USNESENÍ 1 
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE  
ZASTUPITELSTVO MĚSTA  
 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.    X/2011 

 
KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2011  

O REGULACI PROVOZOVÁNÍ VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ 
 
 

Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne 21. 9. 2011 usnesením č. X Z/2011 
usneslo vydat na základě § 50 odst.4 zákona č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č. 
128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku. 
 
 

Čl. 1 
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o regulaci provozování výherních hracích přístrojů se mění 
takto: 
 

1. Čl. 1, položka Městský obvod Pardubice II, bod 12, nově zní Ohrazenická 498 
 
 

Čl.2 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
MUDr. Štěpánka Fraňková       Mgr. Jindřich Tauber 
primátorka města       náměstek primátorky 
 
 
 
 
 
 
 



 Úseky měření rychlosti Městskou policií 

Poř. 
č.

Kategorie 
komunikace

Název ulice
Navrhované úseky 

měření

Maximální 
povolená 
rychlost 

km/h

85% řidičů 
jede pomaleji 

nebo 
maximálně 

(údaj z 
informativního 

měřiče 
rychlosti)

Komentář MP k navrhovaným měřeným úsekům

1 MK Sukova Sukova od Masarykova 
nám. po Na Hrádku 
oba směry 50

jedná se o čtyřproudovou silnici s hustým provozem,kde jsou dva velmi 
frekventované přechody pro chodce a jedná se o místo častých dopravních nehod. 
Rovný a přehledný charakter svádí řidiče k překročení rychlosti a ti svou jízdou 
ohrožují chodce.    

2 II/324 most P. Wonky Hradecká (přechod u 
ČEZ arény směrem z 
centra)

50
jedná se o čtyřproudovou silnici s hustým provozem,kde je velmi frekventovaný 
přechod pro chodce

3 MK nábřeží Závodu Míru Nábř. Závodu míru v 
celé její délce)

30 44

v této části je základní škola a dvě mateřské školky  - zvýšený pohyb dětí  a chodců. 
Je zde povolená max rychlost 30 km/hod., ale charakter této PK ( rovný a přehledný 
úsek) svádí řidiče k překračování max povolené rychlosti a tím ohrožují chodce.

4 MK Dašická Dašická od Štrossova 
po  Na Drážce) 50

v této části je základní škola a gymnázium  - zvýšený pohyb žáků a studentů, 
přehledný charakter svádí řidiče k překročení nejvyšší dovolené rychlosti a ti svou 
jízdou ohrožují zde pohybující se chodce

5 MK Labská Labská od 
Bělobranského nám. 
po zdymadlo

30

zvýšený pohyb chodců, stezka pro cyklisty vedoucí po této pozemní komunikaci v 
protisměru. Rovný charakter této pozemní komunikace svádí řidiče k překračování 
nejvyšší dovolené rychlosti a ti svou rychlou jízdou chodce a cyklisty ohrožují

6 MK Husova Husova od Štrossova 
po Věry Junkové

50

jedná se o dvouproudovou pozemní komunikaci ,která spojuje centrum města se 
sídlištěm Dubina. Nachází se zde SOU, zvýšený pohyb chodců a dětí. Její rovný a 
přehledný charakter svádí řidiče k překročení nejvyšší dovolené rychlosti a ti je svou 
jízdou ohrožují 

7 MK Sakařova Sakařova v celé délce

50

jedná se  pozemní komunikaci ,která spojuje centrum města se sídlištěm Dubina. Její 
rovný a přehledný charakter svádí řidiče k překročení nejvyšší dovolené rychlosti a ti 
svou jízdou ohrožují chodce na přechodu pro chodce, stížnosti obyvatel ulice 
Sakařova a přilehlých oblastí

obvod č. I.



7 MK Tř. Míru Tř. Míru v celé délce

20

obytná zóna, velký pohyb chodců a cyklistů, vozidel MHD, zejména vozidla TAXI 
překračují rychlost

8 II/324 Hradecká Hradecká (od 
křižovatky  
Poděbradská směr 
Staré Hradiště, po 
značku konec obce)

50

frekventovaný přechod pro chodce, přejezd pro cyklisty, v blízkosti jsou 
vysokoškolské koleje, SOU

9 MK Bělehradská Bělehradská v celé 
délce 50

silnice s hustým provozem osobních aut, občané si stěžují na nepřiměřenou rychlost 
projíždějících vozidel, v blízkosti přechodů pro chodce

10 MK kpt. Bartoše kpt. Bartoše v celé 
délce

50

silnice s hustým provozem osobních aut, občané si stěžují na nepřiměřenou rychlost 
projíždějících vozidel, na ulici je několik autobusových zastávek  - zvýšené přecházení 
chodců přes ulici,základní škola Polabiny III a Polabiny IV - pohyb dětí a rodičů

11 MK Lonkova Lonkova od kpt. 
Bartoše po Na Labišti 50

časté stížnosti občanů, napojující se stezka pro chodce a cyklisty podél Labe, zvýšený 
počet bruslařů a cyklistů 

12 MK Kosmonautů od Bělehradská po 
Poděbradská 50

nachází se zde poliklinika a točna MHD, větší pohyb chodců a dětí navštěvující školu 
Polabiny I a II, 6x přechod pro chodce

13 II/355 Dašická Dašická  od Na Drážce 
po V Lipinách 50

silnice  s hustým provozem osobních aut i kamionů, několik autobusových zastávek i 
obchodů - zvýšené přecházení chodců přes ulici, pohyb dětí a rodičů, nepřehledné 
vyjíždění s vedlejších ulic

14 I/36 Na Drážce Na Drážce od Dašická 
po Věry Junkové 50

v blízkosti se nachází ZŠ Studánka - zvýšený pohyb a přecházení dětí,  jedná se o 
rovný úsek silnice  s vegetací v blízkosti přechodů zvyšuje riziko přecházení, značný 
provoz motorových vozidel všech typů

15 MK Jana Zajíce Jana Zajíce od 
Blahoutova po Josefa 
Janáčka

50
velká dislokace osob na sídlišti s mnoha přechody – charakter místní komunikace z 
větší části rovný úsek s mnoha obchody a zastávkami MHD

16 MK Luční Luční od Úzká po 
Dašická 30

u přechodů pro chodce

17 MK Bartoňova Bartoňova od 
Blahoutova po 
Dubinská

50
u přechodů pro chodce

18 MK Dubinská Dubinská od 
Bartoňova po Josefa 
Janáčka

50
místní komunikace nově vybudovaná, která slouží k objezdu sídliště, nachází se zde 
zastávky MHD, penzion pro seniory, hřiště základní školy , hustá panelová zástavba

obvod č. III.

obvod č. II.



19 MK Blahoutova Blahoutova v celé její 
délce 50

charakterem místní komunikace - rovný úsek komunikace v blízkosti domov pro                               
seniory a frekventovaný přechod pro chodce spojující sídliště Dubina s drážkou
s velkým počtem projíždějících vozidel, zastávkami MHD

20 MK Kyjevská Kyjevská od Štrossova 
po Průmyslová 40 49

frekventovaná komunikace v blízkosti nemocnice, ZŠ sousedí přímo s 
komunikací,mnoho přechodů pro chodce, autobusové zastávky a obchody, značný 
pohyb osob

21 III/34026 Nemošice - 
Ostřešanská

Nemošice - 
Ostřešanská v celé její 
délce

50 56
jedná se o komunikaci spojující obce Nemošice a Ostřešany, rovný úsek častokrát 
svádí k překročení rychlosti, ve špičce s hustým provozem, obydlená oblast 

22 III/34026 Nemošice - Staré 
náměstí

Nemošice od 
Ostřešanská po 
Kyjevská

40

v úseku je omezena rychlost na 40 km z důvodů vjezdu cyklistů  - konec stezky, 
zúžený profil mostů a celkově nepřehledný úsek komunikace sloužící  jako spojka 
mezi městem Pardubice a obcí Nemošice potažmo Chrudimí. Hustý provoz ve špičce.

23 MK Drozdice Drozdice od značky 
začátek po značku 
konec obce

30 53
u přechodů pro chodce

24 II/355 Hostovická Hostovická  v celé 
délce 50

slouží jako příjezdová komunikace do obce Černá Za Bory s hustě obydlenou 
rodinnou zástavbou a nepřehlednou zatáčkou v blízkosti zastávky MHD

25 II/355 Průmyslová Průmyslová od ARO po 
kruhový objezd

50  Poměrně frekventovaná, v úseku není cyklostezka, požadují občané

26 II/355 Žižín Žižín od značky 
začátek po značku 
konec obce

50, nákl. 
automobily 

40

Velmi frekventovaná komunikace, mnoho nákladních automobilů. Požadováno občany 
bydlícími podél komunikace

27 MK Nemošice – 5. května 5. května v úseku od 
okraje obce po ulici 
Nábřežní

50 Požadavek je na popud občanů, komunikace je přímá a svádí k nedodržování 
rychlosti

28 II/355 Hostovice Hostovice od značky 
začátek po značku 
konec obce

50
příjezdová komunikace do obce od Pardubic – rovný úsek, kde v minulosti docházelo 
k častému výskytu překročení rychlosti, výskyt chodců,komunikace bez chodníku

29 II/355 Dašická Dašická od 
Staročernská po 
Průmyslová

50
u přechodů pro chodce

30 III/2983 Staročernsko Staročernsko od 
značky začátek po 
značku konec obce

50
obec přes kterou vede komunikace využívaná jako objezdová komunikace převážně 
pro kamionovou dopravu do blízké průmyslové zóny, chodník není po celé délce 
úseku

31 II/324 Dražkovice Dražkovice od značky 
začátek po značku 
konec obce

50 67

touto městskou částí prochází páteřní komunikace, která byla před otevřením 
obchvatu silnicí první třídy. Svojí šíří láká řidiče k rychlé jízdě a zvláště ve směru na 
Pardubice, kde se tato ulice mírně svažuje

obvod č. V.

obvod č. IV.



32 II/324 Chrudimská Chrudimská v celé 
délce

50

tato ulice je výpadovkou směrem na Chrudim a spojnicí na průtah silnice I / 37 
(Chrudim, Pardubice, Hradec Králové). Jedná se o velmi exponovanou ulici s velkým 
zatížením automobilovou dopravou, nachází se zde mnoho obchodů a je zde velký 
pohyb obyvatel. Zároveň je zde řada přechodů pro chodce, které jsou obtížně 
použitelné pro velkou frekvenci vozidel  a také je poměrně nebezpečný vjezd na tuto 
komunikaci z bočních ulic, stížnosti obyvatel z Jesničánek

33 MK S. K. Neumanna S. K. Neumanna v celé 
délce

50

jedná se o čtyřproudou komunikaci ve středu města, která vede kolem sídliště 
Višňovka a nově postaveným OD Kaufland. Na tuto komunikaci navazuje vjezd z řady 
ulic a je zde velká frekvence vozidel. Poměrně často zde dochází ke kolizím a 
nebezpečným situacím, které mají prvopočátek v rychlé jízdě

34 II/322 Teplého Teplého v celé délce

50

velmi zatížená komunikace s vysokou frekvencí silničního provozu. Sídlí zde řada 
firem, OD Penny, mateřská školka, pardubičtí hasiči s výjezdem záchranné služby a 
řada dalších. Zároveň je zde velký pohyb vozidel z bočních ulic zejména ze sídliště 
Dukla

35 MK Staňkova Staňkova v celé délce 50 v této ulici se nachází základní škola a je zde velký pohyb dětí

36 MK Dem. Mládeže Dem. Mládeže v celé 
délce

50

tuto ulici zejména využívají řidiči k projetí sídlištěm Dukla od nadjezdu u Parama 
směrem do ulic S.K. Neumanna a ul. Chrudimská. V ulici je ve špičkách velká 
frekvence vozidel a její šíře ukolébává řidiče, že zde mohou jet rychleji než je 
povolená rychlost

37 MK Milheimova Milheimova v celé 
délce 50

v ulici sídlí mnoho firem, je zde velká frekvence vozidel a cyklistů

38 MK Lexova Lexova v celé délce

40 47

jedna z hlavních ulic vedoucích do sídliště Dukla, velký pohyb vozidel, která návazně 
jedou do ulice Demokratické mládeže ( viz bod f ). Z důvodu bezpečnosti silničního  
provozu je zde snížená rychlost. Jsou zde časté stížnosti obyvatel na rychlou jízdu

39 III/34028 Nemošická Nemošická od 
Chrudimská po značku 
konec obce 50

komunikace spojuje Nemošice s ulicí Chrudimská a vede zástavbou rodinných domů. 
V poslední době zde přibyla řada obytných domů a zvýšila se zde frekvence vozidel, 
se kterou jsou spojeny stížnosti obyvatel na rychlou jízdu; UMO - provoz cyklistů od 
stezky na Ostřešany, snížení rizika střetu s vozidly vyjíždějícími z vedlejších 
komunikací

40 MK Na Záboří Na Záboří v celé délce
30

dodržování úpravy ve zklidněné zóně (potřeba je řešit ale i parkování mimo označená 
místa aby fungovalo zpomalení rychlosti jízdu na principu střídavého parkování)

41 MK Pod Břízkami Pod Břízkami v celé 
délce 50

přecházení komunikace návštěvníky hřbitova (zejména starší
osoby

42 I/2 Pražská Pražská od Školní po 
značku konec obce

50 65 výpadovka směrem na Přelouč s enormním zatížením automobilovým provozem
obvod č. VI.



43 MK Školní Školní v celé délce
50 67

komunikace prochází lesem a svádí řidiče k rychlé jízdě, v křižovatce s ulicí Kostnická 
se nachází základní škola

44 MK Kostnická Kostnická v celé délce 50 páteřní komunikace Svítkova s hustou zástavbou a sídlem základní školy

45 MK Žižkova Žižkova v celé délce
50

frekventovaná komunikace vedoucí z ulice Pražská do Svítkova a následně podjezdem 
přes Labe do Rosic

46 III/32221 Srnojedy Srnojedy - Pardubická 
od značky začátek po 
značku konec obce

40

hlavní komunikace procházející přes vesnici, stížnosti obyvatel na rychlou jízdu; 
nejedná se o komunikaci města Pardubice, měření bude prováděno na základě 
smlouvy s obcí Srnojedy

47 I/2 Staré Čívice - 
Přeloučská

Staré Čivice - 
Přeloučská od značky 
začátek po značku 
konec obce

50 78

frekventovaná výpadovka na Přelouč, stížnosti obyvatel na rychlou jízdu

48 III/32221 Lány na Důlku od 
značky začátek po 
značku konec obce

40
hlavní komunikace vedoucí přes tuto městskou část, stížnosti obyvatel na rychlou 
jízdu

49 MK Jiřího Potůčka J. Potůčka v celé délce 40 50 ulice poměrně úzká, stížnosti občanů zde bydlících, zvýšený pohyb cyklistů

50 III/0362 Trnovská Trnovská v celé délce
40 51

nachází se zde základní škola, pohyb dětí ze zastávky MHD

51 III/0362 Hradišťská Hradišťská v celé délce 40 52 pohyb dětí a matek, je zde dětské hřiště tzv. park Ohrádka

52 MK gen. Svobody Gen. Svobody v celé 
délce

40 55 zastávky MHD – děti přecházející na autobus, stížnosti občanů a ÚMO VII

53 III/3239 Doubravice Doubravice od značky 
začátek po značku 
konec obce

50 66
zastavěná oblast venkovského charakteru – pohyb dětí z přilehlých domů, stížnosti 
občanů a ÚMO VII

54 MK Rosice od Školního 
nám. po nadjezd přes 
řeku Labe

z Rosic 30, ze 
Svítkova 50

úzká vozovka, stížnosti občanů

 Úseky měření rychlosti určené Městské policii Policií ČR Pardubice 

1
Jahnova a 
Bubeníkova 8

Lidická

2 Karla IV 9 Věry Junkové

3
Náměstí republiky

10
obytná zóna 
Pardubičky

4 Kunětická 11 Semtínská
5 Studentská 12 Okrajová
6 Poděbradská
7 Karla Šípka

obvod č. VII.



IX. řádné zasedání dne 20.9.2011 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
MAGISTRÁT MĚSTA 
KANCELÁŘ PRIMÁTORA 

 
Zápis 

 
z IX. řádného zasedání Zastupitelstva města Pardubic, 

 
které se konalo dne 20. 9. 2011 od 14:00 hodin 

 
ve Společenském sále budovy radnice Pardubice 

 
Přítomni:         35 členů zastupitelstva  
 
Omluveni:    4 členové zastupitelstva 
 

J e d n á n í 
 

IX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájila a řídila Štěpánka   F r a ň k o v á ,  primátorka 
města. Úvodem přivítala všechny přítomné,  z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na počátku 
zasedání přítomno 31 členů zastupitelstva. V průběhu zasedání se dostavili další 4 členové.  
 
Pracovní předsednictvo  bylo navrženo a schváleno v tomto složení:  

(pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 8) 
- Štěpánka  F r a ň k o v á 
- Jindřich  T a u b e r 
- Martin  B í l e k  
- František  B r e n d l 
- Jiří  R o z i n e k 
 
Návrhová komise  byla navržena a schválena v tomto složení: 

(pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 
- Josef  K u b á t 
- Petr  K l i m p l 
- Miroslav   R u b e š  
 
Ověřovateli zápisu z VIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni: 
- Valéria  K m o š ť á k o v á  
- Simeon  K a r a m a z o v 
 
Písemné připomínky nedošly. Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byl na základě 
vyjádření ověřovatelů  s c h v á l e n . 
 
Ověřovateli  zápisu z IX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni: 
-    Zdenek  K ř i š ť á l  
- Ján  K a s i č 

___________________________________________ 
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I. 

Schválení programu zasedání 
 
Program IX. zasedání ZmP byl schválen takto: (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zprávy č. 14 a 23 byly předkladateli staženy z programu zasedání.  
Zpráva č. 15 byla předřazena před zprávu č. 4. 
Zpráva č. 24 byla zařazena místo zprávy č. 14.  
Zpráva č. 25 byla projednána za zprávou č. 1. 
Dodatek k informativní zprávě: „Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích“ byl 
zařazen jako řádný bod s číslem 26. 
K bodům č. 2 a 20 byly doručeny přihlášky do diskuze (pan xxxxxxxxxx xxxxxxxx  a pan 
xxxxxxxxxx xxxxxxxx ) 
 
1. Zpráva o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od posledního zasedání 
zastupitelstva města 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
 
2. Převody a prodeje nemovitostí 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o kontokorentním úvěru 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
 
4. II. změna rozpočtu na rok 2011 a vyhodnocení hospodaření města za první pololetí roku 2011 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
 
5. Prominutí poplatků z prodlení 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
6. Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
7. Žádost o dotaci - EU Peníze školám 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
 
8. Podání žádosti o dotace: 1)„RekoBasketbal Zázemí“ 2)„Zelená brána – I. a II. etapa“ 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
 
9. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z Pardubického kraje 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
 
10. Dotace z programu podpory v sociální a zdravotní oblasti 
P:  Jakub Rychtecký, člen zastupitelstva města  
 
11. Dotace z programu podpory cestovniho ruchu 
P: Jan Němec, člen rady města  
 
12. Projekt CreArt 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
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13. Dostihový spolek a. s. - Dohoda o podřízenosti 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
 
14. Schválení prohlášení ručitele -STAŽENO 
 
15. Zvýšení základního kapitálu HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
 
16. IPRM "Přitažlivé město" 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
 
17. Schválení provozovatele PAP 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
18. Schválení zadání Územního plánu Pardubic 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
19. Pojmenování nové ulice 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
 
20. Změna vyhlášky o regulaci provozování VHP 
P: Jiří Srbek, člen zastupitelstva města  
 
21. Vzdání se předkupního práva zřízeného ve prospěch veřejně prospěšné stavby 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
22. Schválení zvýšení základního kapitálu HYDROLABE s.r.o. přistoupením nového společníka 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
 
23. Udělení ocenění města Pardubic - STAŽENO 
 
24. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZmP ke dni 31. 7. 2011 
P: Alexandr Krejčíř, předseda kontrolního výboru  
 
25. Měření rychlosti vozidel Městskou policií Pardubice 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
 
26. Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
27. Diskuze 
 
 
Informativní zprávy: 
 
IDEON 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
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Plnění koncepce bezbariérovosti města Pardubic 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
 
Plnění strategického plánu za rok 2010 
P: Jaroslav Mojžíš, předseda komise pro strategii  
 
Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
O činnosti společnosti VaK Pardubice a.s. 
P: Michal Koláček, člen zastupitelstva města  
 
Ostatní: 
Žádost IPSTAV invest s.r.o. o zařazení provozovny VHP do vyhlášky  
Zápis z 5. jednání kontrolního výboru ZmP ze dne 1. 9. 2011 
 
 
Na stůl byly předloženy tyto materiály: 
 

x Zprávu č. 1. „Zpráva o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic“  
- Předkl.: Štěpánka Fraňková 

 
x Dodatek ke zprávě č. 2 – „Převody a prodeje nemovitostí“ 
 
x Dodatek č. 1 a č. 2 ke zprávě č. 4 – „II. změna rozpočtu na rok 2011 a vyhodnocení 

hospodaření města za I. pololetí roku 2011“ 
 

x Dodatek k informativní zprávě „Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích“  
 

x Informace OS Zelená pro Pardubicko ve věci záchrany stromů v Tyršových sadech 
 
 

II. 
Pořadí projednávaných zpráv 

 
1. 

Zpráva o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od 
posledního zasedání zastupitelstva města  

 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
 
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Alexandr Krejčíř 
Miroslav Rubeš 
Petr Klimpl – podal návrh na samostatné hlasování 
Michal Zitko 
Aleš Vavřička 
Miroslav Baťa 
 



IX. řádné zasedání dne 20.9.2011 

 
 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 378 Z/2011   (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
předloženou zprávu o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání zastupitelstva města.
 
 
2 
Přijaté usnesení č. 379 Z/2011  (pro 22, proti 2, zdrž. 9, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í,  
že Magistrát města Pardubic nebude od 1. ledna 2012 zřizovat detašovaná pracoviště
Stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic na městských obvodech.  
___________________________________________________________________________
 

2. 
Převody a prodeje nemovitostí  

 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
-     stáhl z programu návrh č. 42 a 57 
- předal slovo Václavu Stříteskému, předsedovi pozemkové komise, který okomentoval návrhy  
      č. 1 - 3, 12, 16, 17, 46, 20, 34, 40, 35 – 39, 52. 
- O návrzích č. 12, 26, 52 bylo hlasováno samostatně. 
 
 
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Jiří Záruba 
Petr Klimpl 
Václav Snopek 
Miroslav Rubeš 
Michal Koláček 
Pavel Studnička 
 
Přijatá usnesení č. 380 Z – 418 Z/2011 (vč. nepřijatých a stažených návrhů) 
nemohou být z důvodu ochrany osobních údajů zveřejněna. 
_______________________________________________________________________________ 
 

3. 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o kontokorentním úvěru  

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
- uvedl, že uzavřením dodatku se prodlouží termín splatnosti úvěru. 
 
Bez rozpravy 
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Přijaté usnesení č. 419 Z/2011  (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou a. s. ze
dne 18. 9. 2009, který je přílohou tohoto usnesení. 
________________________________________________________________________________ 
 

4. 
II. změna rozpočtu na rok 2011 a vyhodnocení hospodaření města za první 

pololetí roku 2011  
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
- okomentoval předložené návrhy a odůvodnil předložené dodatky  obsahující návrhy 9, 10, 11. 
 
 
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Michal Koláček 
Jindřich Tauber 
Václav Snopek 
Martin Bílek 
Miroslav Rubeš – navrhl samostatné hlasování k návrhu č. 5  
Petr Klimpl – navrhl samostatné hlasování k řádku 12 na str. 32  
Václav Brož 
Michal Zitko 
Štěpánka Fraňková 
 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 420 Z/2011   (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za první polovinu roku 2011, které přílohou
tohoto usnesení. 
 
 
2 
Přijaté usnesení č. 421 Z/2011   (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
přesuny finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2011, které jsou v
kompetenci RmP a jsou součástí předloženého materiálu. 
 
3 
Přijaté usnesení č. 422 Z/2011   (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
návrh druhé změny rozpočtu města Pardubic na rok 2011 včetně přesunů finančních
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prostředků v jeho kompetenci a změny závazných ukazatelů, které jsou součástí přílohy 
tohoto usnesení. 
- Řádek 12 na str. 32     (pro 26, proti 2, zdrž. 4, nehl. 7) 
 
 
4 
Přijaté usnesení č. 423 Z/2011   (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Rozdělení stávajícího Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti v rozpočtu města
na rok 2012 bez dopadu na zvýšení finančních prostředků následovně:  
Program podpory v sociální oblasti s koeficientem 0,67 % (správce 6131 - Odbor 
sociálních věcí) 
Program podpory ve zdravotní oblasti s koeficientem 0,03 % (správce 1734 - Odbor 
komunitních služeb).  
 
 
5 
Přijaté usnesení č. 424 Z/2011   (pro 28, proti 3, zdrž. 3, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Úpravu koeficientů transferů na náklady na životní prostředí a dopravu v rámci 
finančních toků do rozpočtů městských obvodů pro rozpočet na rok 2012 následovně: 
Životní prostředí: 
MO I - Střed 1,412199 
MO II - Polabiny 1,310521 
MO III - Studánka 0,717397 
MO IV - Pardubičky 0,434957 
MO V - Dukla 1,078920 
MO VI - Svítkov 0,265493 
MO VII - Rosice nad Labem 0,429309 
MO VIII - Hostovice 0,0  
Doprava: 
MO I - Střed 0,630568 
MO II - Polabiny 0,373973 
MO III - Studánka 0,324838 
MO IV - Pardubičky 0,311189 
MO V - Dukla 0,524109 
MO VI - Svítkov 0,281162 
MO VII - Rosice nad Labem 0,283892 
MO VIII - Hostovice 0,0  
Koeficient "Podíl na daních" zůstává pro rok 2012 beze změn. V návaznosti na úpravu
koeficientů bude do konce roku 2011 předmětem jednání ZmP úprava "Statutu města". 
 
 
6 
Přijaté usnesení č. 425 Z/2011  (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
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S c h v a l u j e  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu v rámci správce (711 - Odbor 
majetku a investic) ve výši Kč 180,0 tis. z položky Osvětlení přechodů na položku  
Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice: Stezka mechu a perníku - PD, jako podíl města 
Pardubic na aktualizaci PD. 
 
 
7 
Přijaté usnesení č. 426 Z/2011  (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Snížení dotačních prostředků v příjmech i výdajích na akci "Revitalizace bývalého
vojenského areálu Hůrka - dotace" o Kč 4 775,4 tis., dále přesun finančních prostředků z
akce "Revitalizace bývalého vojenského areálu Hůrka - vlastní zdroje" ve výši Kč 2 925,0 
tis. a přesun z akce "MŠ Teplého - celková rekonstrukce" ve výši Kč 3 600,0 tis. na akci
"Revitalizace bývalého vojenského areálu Hůrka - ostatní náklady" v souhrnné výši Kč 6 
525,0 tis. 
 
 
8 
Přijaté usnesení č. 427 Z/2011  (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
 
S c h v a l u j e  
Zvýšení finančních prostředků na akci "Výstavba, provoz a údržba JSVV - MO IV" ve 
výši Kč 570,0 tis. (celkem Kč 1 250,0 tis.) snížením obecné rezervy rozpočtu a dále zvýšení
finančních prostředků na akci "Výstavba, provoz a údržba JSVV - MO VI" ve výši Kč 
790,0 tis. (celkem Kč 1 310,0 tis.) snížením obecné rezervy rozpočtu. 
 
 
9 
Přijaté usnesení č. 428 Z/2011  (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí daru z rezervy rady dětskému centru VESKÁ, IČ: 00 190 543, formou nákupu
60 ks Kalendářů Veská 2012 (1 kalendář / Kč 500,-) v hodnotě 30 tis. Kč. 
 
 
10 
Přijaté usnesení č. 457 Z/2011   (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic  
S c h v a l u je 
zvýšení poskytnuté dotace na provoz Skateparku pro rok 2011 o Kč 180,0 tis. Celková 
výše dotace Kč 840,0 tis. + Kč 180,0 tis. = Kč 1 020,0 tis. (správce 1734 – Odbor komunitních 
služeb). Bude řešeno snížením obecné rezervy (správce 598 – Ekonomický odbor). 
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11 
Přijaté usnesení č. 458 Z/2011   (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic  
S c h v a l u je 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu na rok 2011 ve výši Kč 600,0 tis. 
na položku Skatepark – projektová příprava k dokončení skateparku (správce 711 – Odbor 
majetku a investic) z obecné rezervy (správce 598 – Ekonomický odbor). 
 
___________________________________________________________________________ 

 
5. 

Prominutí poplatků z prodlení  
 
Zpravodaj:  Martin Bílek, náměstek primátorky  
- uvedl předložený návrh na prominutí poplatku z prodlení. 
 
 
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Miroslav Rubeš 
Josef Kubát 
 
 
Přijaté usnesení č. 429 Z/2011  (pro 30, proti 0, zdrž. 1, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
prominutí poplatků z prodlení náležejících k již zaplacenému dluhu na nájemném a
službách s užíváním bytu spojených panu xxxxxxxx xxxxxxxxx ve výši 38.453,- Kč. 
 
____________________________________________________________________________                            
 

6. 
Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek  

 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 430 Z/2011  (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí účelové finanční dotace na opravy a úpravy bytových jednotek žadatelům
uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení. 
Příloha usnesení nemůže být z důvodu ochrany osobních údajů zveřejněna. 
 
____________________________________________________________________________ 
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7. 

Žádost o dotaci - EU Peníze školám  
 
Zpravodaj: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 431 Z/2011  (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
D o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Pardubic přijmout následující usnesení: 
Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje podání žádosti o dotaci z projektu MŠMT "EU 
Peníze školám" z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Popis
projektu je uveden v příloze, která je nedílnou součástí tohoto návrhu usnesení.
Žadatelem a konečným příjemcem dotace je Základní škola Waldorfská Pardubice, 
Gorkého 867, IČ 70837236. Výše finanční podpory dosahuje 100 % způsobilých výdajů
projektu. Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 884.800 Kč. Projekt nebude
spolufinancován z vlastních zdrojů města. 
________________________________________________________________________________ 

 
8. 

Podání žádosti o dotace:  
1)„RekoBasketbal Zázemí“  

2)„Zelená brána – I. a II. etapa“  
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 432 Z/2011  (pro 28, proti 0, zdrž. 2, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
R u š í  
usnesení č. 1897 Z/2010 ze dne 30.3.2010. 
 
 
Přijaté usnesení č. 433 Z/2011  (pro 28, proti 0, zdrž. 2, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I.S c h v a l u j e  
ucházet se v roce 2011 o dotaci MŠMT na rok 2012 na akci "RekoBasketbalZázemí" ve
výši 40% celkových nákladů. Celkové náklady akce jsou vyčísleny na 13 mil. Kč. 
II. S c h v a l u j e  
na akci "RekoBasketbalZázemí" v případě přidělení dotace ve výši 40% tj. 5,2 mil. Kč 
vyčlenit ze svého rozpočtu na rok 2012 povinný minimální podíl ve výši 60% tj. 7,8 mil. Kč 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). Celkové náklady akce budou upřesněny
výběrovým řízením a případné navýšení bude kryto rozpočtem města. 
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Přijaté usnesení č. 434 Z/2011  (pro 28, proti 0, zdrž. 2, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I.S c h v a l u j e  
podání žádosti o zařazení akce "Zelená brána - I. a II. etapa" do Programu záchrany 
architektonického dědictví na rok 2012. Celkové náklady projektu jsou předběžně
vyčísleny na cca 3 500,0 tis. Kč.   
II. S c h v a l u j e  
Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2011 ve výši Kč 3 500,0 tis. na
položku Zelená brána - I. a II. etapa (správce 711 - Odbor majetku a investic) z obecné 
rezervy rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor).  
 
___________________________________________________________________________
  

9. 
Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z Pardubického 

kraje  
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
- uvedl, že se jedná o posunutí termínu čerpání dotace z 31. 8. 2011 na 10. 10. 2011. 
 
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Petr Klimpl 
 
 
Přijaté usnesení č. 435 Z/2011  (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu
Pardubického kraje č. ODSHI/11/20600 ze dne 19.5.2011 na 50% krytí nákladů na
zpracování projektové dokumentace projektu "Multimodální uzel veřejné dopravy v
Pardubicích". 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

10. 
Dotace z programu podpory v sociální a zdravotní oblasti  

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, člen zastupitelstva města  
- okomentoval předložený návrh a zodpověděl dotazy. 
 
 
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Štěpánka Fraňková 
Evžen Erban 
Alexandr Krejčíř – navrhl samostatné hlasování o řádku č. 88 
Miroslav Rubeš 
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Přijaté usnesení č. 436 Z/2011   (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
z programu podpory v sociální a zdravotní oblasti pro oblast sociální služby subjektům
uvedeným v tabulce, která je přílohou usnesení č. 1 této zprávy. 
Řádek 88 (pro 21, proti 3, zdrž. 7, nehl. 8) 
______________________________________________________________________________ 

 
11. 

Dotace z programu podpory cestovního ruchu  
 
Zpravodaj: Jan Němec, člen rady města  
- stručně uvedl oba předložené návrhy. 
 
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Štěpánka Fraňková – navrhla samostatné hlasování k návrhu č. 1 
Ladislav Koudelka 
Vít Vavřina 
 
 
Návrh č. 1 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (pro 11, proti 4, zdrž. 17, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši 70 000 Kč pro Uskupení Tesla
o. s., IČO 26579693, na projekt Industriální naučná stezka Pardubicemi. 
 
 
2 
Přijaté usnesení č. 437 Z/2011   (pro 28, proti 0, zdrž. 4, nehl. 7)   
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši 150 000 Kč pro Kulturní
centrum Pardubice., IČO 85286, na projekt Turistická atraktivita Zelená brána - kronika 
města Pardubic. 
___________________________________________________________________________
 
 

12. 
Projekt CreArt  

 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města  
- uvedla, že se jedná o účast v projektu, jehož cílem je seznámení s evropskými kulturami. Iniciátorem  
a koordinátorem projektu je španělské město Valladolid. 
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V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Michal Koláček 
 
 
Přijaté usnesení č. 438 Z/2011   (pro 28, proti 0, zdrž. 2, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
R u š í  
usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. 2174 Z/2010 ze dne 20. 9. 2010. 
 
 
Přijaté usnesení č. 439 Z/2011   (pro 28, proti 0, zdrž. 2, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
pokrytí finančních prostředků ve výši Kč 1,655.928,- (spoluúčast vyčíslena na 68 997, 00 
euro, přepočet na Kč kurzem Kč 24,-/euro) na uskutečnění pardubické sekce 
mezinárodního projektu CreArt s postupným čerpáním po dobu 5ti let, tj. v letech 2012 až 
2016 s tím, že pro rok 2012 je navrženo pokrytí Kč 331 186,- (13 799,4 euro, při kurzu Kč 
24,-/euro). 
______________________________________________________________________________ 

 
13. 

Dostihový spolek a. s. - Dohoda o podřízenosti  
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
 
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Petr Klimpl – požádal o předložení zprávy o situaci v Dostihovém spolku a. s. na dalším jednání ZmP. 
 
 
Přijaté usnesení č. 440 Z/2011   (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uzavření Dohody o podřízenosti mezi Statutárním městem Pardubice, Raiffeisenbank 
a.s., IČ: 49240901 a společností Dostihový spolek a.s., IČ: 48155110, která je přílohou
tohoto usnesení. 
 
________________________________________________________________________________ 
 

14. 
Schválení prohlášení ručitele  

 
STAŽENO 

______________________________________________________________________________ 
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15. 
Zvýšení základního kapitálu HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s.  

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
- seznámil s předloženým návrhem, který je součástí akcionářské dohody s hokejovým klubem. 
 
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 441 Z/2011   (pro 27, proti 1, zdrž. 3, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S o u h l a s í  
s tím, že v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti HC ČSOB Pojišťovna
Pardubice a.s. o částku Kč 5,959.050,- bude účast města Pardubice na tomto zvýšení
navýšena o Kč 385 tis. Tyto prostředky budou čerpány výhradně za podmínky, že někteří 
drobní akcionáři nevyužijí své přednostní právo k úpisu akcií společnosti HC ČSOB
Pojišťovna Pardubice a.s. Detailní postup zvýšení základního kapitálu a související
dopady jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 tohoto návrhu usnesení. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
16. 

IPRM "Přitažlivé město"  
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
- okomentoval předložené návrhy, které se týkají změn ve finančním plánu jednotlivých projektů,  
zařazení a doplnění projektů do IPRM. Seznámil s projekty, které nebyly do integrovaného plánu 
zařazeny. Zdůvodnil zvýšení nákladů na revitalizaci Tyršových sadů.  
 
 
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Miroslav Rubeš – navrhl samostatné hlasování k návrhu č. 4 
Petr Klimpl 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 442 Z/2011   (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
dodatek č. 4 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města
Pardubic "Přitažlivé město" č. SV/001/D4. Dodatek je uveden v příloze tohoto usnesení
a tvoří jeho nedílnou součást. 
 
 
2 
Přijaté usnesení č. 443 Z/2011   (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zařazení uvedených projektů Univerzity Pardubice mezi dílčí projekty Integrovaného
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plánu rozvoje města Pardubic "Přitažlivé město". Jedná se o následující projekty do 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace:  Brána vědě/ní otevřená - BRAVO  VAP Výukový areál 
Polabiny  Partnerství mezi Čechami a Moravou pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví
CENMAT - Centrum materiálů a nanotechnologií. 
 
 
3 
Přijaté usnesení č. 444 Z/2011   (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
doplnění seznamu projektů, které mohou být zařazeny mezi dílčí projekty Integrovaného
plánu rozvoje města Pardubic "Přitažlivé město". Jedná se o následující projekty a
žadatele:  Rekonstrukce haly sálových sportů TJ TESLA (TJ TESLA Pardubice o.s.)
Rekonstrukce areálu loděnice oddílu kanoistiky TJ Synthesia (TJ Synthesia Pardubice)
Centrum volného času Pardubice (SK Modrá Hvězda Pardubice, o.s.)  Revitalizace
veřejného prostranství - náměstí Republiky a přilehlé okolí (Statutární město Pardubice)
Revitalizace veřejného prostranství - ul. U Stadionu a přilehlé okolí (Statutární město
Pardubice) 
 
 
4 
Přijaté usnesení č. 445 Z/2011   (pro 24, proti 2, zdrž. 5, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zvýšení celkových nákladů na projekt "Revitalizace Tyršových sadů - realizace" o 13 mil. 
Kč (bude řešeno v rozpočtu roku 2012) na celkových 83 mil. Kč vč. DPH tak, aby mohla 
být podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem v zákonném termínu. 
____________________________________________________________________________ 
 

17. 
Schválení provozovatele PAP  

 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
- uvedl, že dle výsledku vypracované  analýzy je doporučeno jako provozovat areál formou neziskové 

obecně prospěšné společnosti (o. p. s.). 
Varianty možných provozovatelů (např. prostřednictvím akciových společností města) byly 
diskutovány v politických klubech. Provozování PAP prostřednictvím o. p. s. bylo z hlediska 
daňových odpočtů shledáno jako nejvýhodnější. 
Návrh byl doplněn zpřesněním, že se jedná o „plavecký areál v Jiráskově ulici“. 

 
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Aleš Vavřička 
Zdeněk Nejezchleb 
Alexandr Krejčíř 
Petr Klimpl 
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Přijaté usnesení č. 446 Z/2011   (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S o u h l a s í  
s provozováním PAP, v ulici Jiráskova, prostřednictvím společnosti Plavecký areál 
Pardubice, o.p.s. s předmětem hlavní činnosti orientovaným na provozování plaveckého
areálu s tím, že příslušná zakládací listina bude předložena zastupitelstvu ke schválení na
jednání dne 1. 11. 2011.  
 
 
Přijaté usnesení č. 447 Z/2011   (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S o u h l a s í  
s provozováním PAP prostřednictvím společnosti Plavecký areál Pardubice, o.p.s. s
předmětem hlavní činnosti orientovaným na provozování plaveckých areálů na území 
města Pardubic s tím, že příslušná zakládací listina bude předložena zastupitelstvu ke
schválení na jednání dne 1. 11. 2011.  
Příloha usnesení nemůže být z důvodu ochrany osobních údajů zveřejněna. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

18. 
Schválení zadání Územního plánu Pardubic  

 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Miroslav Rubeš 
Milan Košař 
Ladislav Koudelka 
 
Přijaté usnesení č. 448 Z/2011  (pro 25, proti 0, zdrž. 3, nehl. 11)   
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zadání Územního plánu Pardubic. 
____________________________________________________________________________ 
 

19. 
Pojmenování nové ulice  

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 449 Z/2011   (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 10)   
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
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pojmenování nově vzniklé ulice na území MO Pardubice I dle přiložené mapky, a to Na
Sádkách. 
____________________________________________________________________________ 
 

 
20. 

Změna vyhlášky o regulaci provozování VHP  
 
Zpravodaj: Jiří Srbek, člen zastupitelstva města  
-  stáhl návrh č. 2 na povolení VHP v lokalitě Labský Palouk. Bylo doporučeno vypracovat nezávislý 
právní rozbor, který by vyhodnotil možnosti města a možné právní důsledky vyplývající z rozhodnutí 
města provozování herny nepovolit.  
  
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Martin Kaplan 
Alexandr Krejčíř 
Aleš Uchytil 
Aleš Klose 
 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 450 Z/2011   (pro 27, proti 0, zdrž. 4, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
V y d á v á  
obecně závaznou vyhlášku č. X/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o 
regulaci provozování výherních hracích přístrojů, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
 
 
2 
Stažený návrh na usnesení  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
V y d á v á  
obecně závaznou vyhlášku č. X/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o 
regulaci provozování výherních hracích přístrojů, ve znění přílohy 2. tohoto usnesení. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

21. 
Vzdání se předkupního práva zřízeného ve prospěch veřejně prospěšné stavby  

 
Zpravodaj:  Martin Bílek, náměstek primátorky  
- okomentoval zprávu a uvedl, že v současné době je předkupní právo k těmto pozemkům zbytečné. 
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 451 Z/2011   (pro 29, proti 0, zdrž. 1, nehl. 9)   
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
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Statutární město Pardubice se vzdává předkupního práva na pozemky xxxxxxxxxxxxx 
 
______________________________________________________________________________ 
 

 
22. 

Schválení zvýšení základního kapitálu HYDROLABE s.r.o. přistoupením nového 
společníka  

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
- sdělil přítomným, že tento krok by měl vést k oživení stagnující společnosti. 
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 452 Z/2011   (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 12) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S o u h l a s í  
s tím, že zástupce města Pardubice na valné hromadě společnosti HYDROLABE s.r.o.
bude hlasovat tak, aby umožnil zvýšení základního kapitálu společnosti o částku Kč 100
tis. přistoupením nového společníka - společnosti LUŽICKÁ ENERGETICKÁ s.r.o.
Obchodní podíl města Pardubice v případě schválení převodu valnou hromadou klesne z
8,929 % na 8,197 %.  
___________________________________________________________________________ 
 

23. 
Udělení ocenění města Pardubic  

 
STAŽENO 

________________________________________________________________________________ 
 

24. 
Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZmP ke dni 31. 7. 2011  

 
Zpravodaj:  Alexandr Krejčíř, předseda kontrolního výboru  
- okomentoval plnění usnesení 268Z/2001 ve věci vyjádření souhlasu  městských obvodů 

s převedením výkonu přestupkové agendy. K usnesení č.  178Z/2011 - přehodnocení ceníku 
parkovného pro zastupitele doporučil předložit na dalším zasedání ZmP zprávu. 

  
 
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Martin Bílek 
Petr Klimpl – navrhl usn. 163Z/2011 ponechat v evidenci 
 
 
Přijaté usnesení č. 453 Z/2011  (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
v evidenci plnění usnesení ponechat usnesení č.: 257/2007 - II; 490/2007 - II; 1051/2008; 
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1055/2008; 1252/2009; 1355/2009; 1418/2009; 1447/2009; 1448/2009 - 2; 1455/2009; 
1458/2009; 1533/2009; 1692/2009; 1693/2009; 1704/2009; 1705/2009; 1710/2009 - 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8; 1816/2010; 1844/2010; 1888/2010; 1923/2010; 1930/2010; 1933/2010; 1935/2010;
1936/2010; 1941/2010 - 1, 2; 1943/2010; 1995/2010; 1997/2010; 2000/2010; 2013/2010;
2015/2010; 2016/2010; 2018/2010 - 1, 2; 2019/2010; 2025/2010 - 1; 2026/2010; 2031/2010; 
2053/2010; 85/2011; 178/2011; 268/2011 - II; 282/2011; 163/2011 (KT: 31. 12. 2011). 
 
 
Přijaté usnesení č. 454 Z/2011  (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
v evidenci plnění usnesení vyřadit ze sledování usnesení č.: 491/2007; 1056/2008;
1255/2009; 1457/2009 - 2; 1470/2009; 1472/2009; 1624/2009; 1626/2009 - 2; 1683/2009 - 1, 6; 
1685/2009; 1706/2009; 1839/2010; 1847/2010; 1925/2010; 1926/2010; 1927/2010; 1928/2010;
1929/2010; 1931/2010; 1932/2010; 1934/2010; 1937/2010; 1938/2010; 1939/2010; 1942/2010;
1994/2010; 1996/2010; 1999/2010; 2001/2010; 2009/2010; 2010/2010; 2011/2010; 2012/2010; 
2014/2010; 2017/2010; 2020/2010; 2021/2010; 2022/2010; 2023/2010; 2024/2010; 2025/2010 -
2; 2027/2010; 2028/2010; 2029/2010; 2030/2010; 2136/2010; 150/2011; 174/2011 - III; 
176/2011; 227/2011 - II; 228/2011; 248/2011; 268/2011 - I. 
____________________________________________________________________________ 

 
25. 

Měření rychlosti vozidel Městskou policií Pardubice  
 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města  
 
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Václav Snopek 
Petr Klimpl 
Petr Kvaš 
Miroslav Baťa 
Alexandr Krejčíř 
 
 
Přijaté usnesení č. 455 Z/2011  (pro 28, proti 0, zdrž. 5, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
úseky měření rychlosti Městskou policií Pardubice dle přílohy usnesení. 
___________________________________________________________________________
 

26. 
Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích  

 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
- stručně zrekapituloval fáze projektu, upozornil na nárůst finančních nákladů ze 105 mil. Kč na 135 

mil. Kč.  
 
V rozpravě vystoupili: viz zvukový záznam 
Štěpánka Fraňková 
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Ladislav Koudelka 
Jakub Rychtecký 
Milan Košař 
Petr Klimpl 
 
 
Přijaté usnesení č. 456 Z/2011   (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I.S c h v a l u j e  
podání konečného záměru projektu "Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích" s
celkovými náklady ve výši cca 137,1 mil. Kč, a to v členění 105 mil. Kč způsobilé náklady, 
32,1 mil. Kč nezpůsobilé náklady (z toho 1,9 mil. Kč náklady na projektovou dokumentaci 
a 30,2 mil. Kč navýšení celkových nákladů projektu, vycházející ze zpracované projektové
dokumentace). 
II. S c h v a l u j e  
financování dle usnesení č. 174 Z/2011 ze dne 22.2.2011 (způsobilé náklady - grant 85%, tj. 
89,2 mil. Kč, 15% vlastní zdroje žadatele s rovnoměrným podílem města 7,9 mil. Kč a 
Pardubického kraje 7,9 mil. Kč; nezpůsobilé náklady na projektovou dokumentaci - 0,95 
mil. Kč město Pardubice a 0,95 mil. Kč Pardubický kraj). Tyto prostředky budou
vyčleněny v rozpočtu města v letech 2012 a 2013.(náklady na PD pokryty rozpočtem 2011).
III.S c h v a l u j e  
pokračovat v realizaci projektu v případě, že dojde k poměrovému navýšení grantu o cca
25,7 mil. Kč poskytovatelem grantu tak, aby byl pokryt nárůst celkových nákladů
projektu, tj. 85% z 30,2 mil. Kč (tj. celková výše grantu 114,9 mil. Kč). 
IV. U k l á d á  
v případě přidělení grantu v původní výši (tj. 89,2 mil. Kč) náměstku Bílkovi předložit 
záměr pokračování realizace projektu k projednání Zastupitelstvu města Pardubic s
návrhem řešení finančního pokrytí nárůstu celkových nákladů projektu (30,2 mil. Kč). 
V.U k l á d á  
náměstku Bílkovi předložit Pardubickému kraji v souladu s usnesením č. ZM 174/2011 ze
dne 22.2.2011 požadavek na 50% spolufinancování vlastního podílu žadatele na navýšené
částce celkových nákladů projektu a v případě nenavýšení grantu požadavek na 50% 
spolufinancování navýšené částky celkových nákladů projektu. 
___________________________________________________________________________
 

27. 
Diskuze  

 
Členové ZmP byli seznámeni s informativními zprávami. 
Štěpánka Fraňková: přivítala na zasedání občany s transparenty na záchranu Tyršových sadů  
a pohovořila k této problematice. 
V diskuzi vystoupili:  viz zvukový záznam 
Miroslav Rubeš 
 
Alexandr Krejčíř: otevřel diskuzi k výběrovému řízení na pronájem nebytových prostor firmy na Třídě 
Míru (bývala prodejna Baťa).  
V diskuzi vystoupili:  viz zvukový záznam 
Štěpánka Fraňková 
Martin Bílek 
Milan Košař 
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Miroslav Rubeš: v souvislosti s nadcházející Zlatou přilbou a Velkou pardubickou upozornil na 
nepořádek na dvou zastávkách MHD u supermarketu Albert. 
V diskuzi vystoupili:  viz zvukový záznam 
Vladimír Bakajsa 
Tomáš Pelikán 
Libor Slezák 
 
Petr Klimpl: požádal o informace k trojsměně mezi Pardubickým krajem, městem Pardubice  
a ČR – Krajským soudem,v HK – pobočka Pardubice, dále  ke strategickému plánu města a k 
informativní zprávě o činnosti VAK a.s. 
V diskuzi vystoupili:  viz zvukový záznam 
Štěpánka Fraňková 
Jaroslav Mojžíš 
Aleš Vavřička 
 
 
 
J. Kubát: apeloval na předsedy PK, aby odvolali své zástupce, kteří se neúčastní jednání komisí. 
Poděkoval veřejně Komorní filharmonii za organizaci koncertu Americké reqiuem 11. září v ČEZ 
Aréně. 
 
M. Bílek: podal informace k aktuální situaci objektu IDEON a k probíhajícím jednáním s PVV s. r. o. 
 
Š. Fraňková: doplnila informace k IDEONu a seznámila přítomné s tím, že se bude konat mimořádné 
zasedání ZmP, na kterém se bude projednávat problematika lodi Arnošt, rozvoje našich akciových 
společností, EBA a. s., IPRM a Třída Míru. Termín bude upřesněn. 
_______________________________________________________________________________ 
 

Jednání bylo ukončeno v 18:30 h 
 

______________________________________________________________________________ 
 

Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………. 
Zdenek  K ř i š ť á l  

 
 
 
 
 
 
…………………………………………… 
Ján  K a s i č 
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Štěpánka   F r a ň k o v á, v. r. 
          primátorka města 

 
________________________________________________________________ 
Pardubice dne 26. 9. 2011      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. KP 
Celkem 37 stránek zápisu 
Originál zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou být proto  na webových stránkách 
města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1. 
 
Přílohy jsou součástí originálu zápisu a jsou zveřejněny na webových stránkách MmP. 
 


