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Schválení základních principů pro přípravu podeje části areálu Hůrka

Návrh usnesení č. 001

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
přípravu prodeje části areálu Hůrka formou investorské soutěže (veřejné obchodní
soutěže)
a definuje základní principy a podmínky prodeje části areálu Hůrka, které jsou přílohou č.
1.1 a č. 1.2 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
zajistit zpracování transakční dokumentace prodeje části areálu Hůrka formou investorské
soutěže (veřejné obchodní soutěže) v souladu s podmínkami definovanými v příloze č. 1
tohoto usnesení.
Z: primátor/náměstek primátora s gescí OMI
T: 30. 4. 2023
Důvodová zpráva

Dne 24. 1. 2022 přijala rada města usnesení č. R/7274/2022 ve znění - citace: „Rada města
Pardubic ukládá projednat záměr a základní principy prodeje části areálu Hůrka formou
investorské soutěže (veřejné obchodní soutěže) v odborných komisích rady (v Komisi pro
pozemky a reklamu, v Komisi pro strategii a smart city, v Komisi pro urbanismus a architekturu,
v Komisi pro bytové a nebytové prostory) a následně předložit tento záměr prodeje ke schválení
Zastupitelstvu města Pardubic. Z: Mgr. Vítězslav Štěpánek, člen rady města, starosta MO VI.,
T: 31. 3. 2022“.
Jako podklad pro jednání rady byla předložena zpráva č. 17 s názvem „Projednání koncepce
přípravy prodeje části pozemků v lokalitě Hůrka“, která je přílohou důvodové zprávy č. A.0.0.
Opis z diskuse při jednání rady je přílohou č. A.0.1.
Dne 18. 7. 2022 přijala rada města usnesení č. R/8406/2022 a R/8407/2022 ve znění - citace:
R/8406/2022: „Rada města Pardubic ukládá pokračovat v přípravě prodeje části areálu Hůrka formou
investorské soutěže (veřejné obchodní soutěže) a to tak, aby na jednání ZmP dne 22. 9. 2022 byly
předloženy ke schválení základní principy a podmínky prodeje části areálu Hůrka. Z: Mgr. Vítězslav
Štěpánek, člen rady města, starosta MO III., T: 22. 9. 2022",

R/8407/2022: "Rada města Pardubic ukládá zpracovat odborný znalecký posudek na ocenění
části areálu Hůrka uvažovaného k prodeji v souladu s principy a postupem uvedeným v
usnesení I. Z: Miroslav Čada (vedoucí ORS), Petr Škoda (vedoucí OMI) T: do 10. 9. 2022".
Jako podklad pro jednání rady byla předložena zpráva č. 10 s názvem: „Projednání koncepce přípravy
prodeje části pozemků v lokalitě Hůrka (plnění usnesení R/7274/2022)“, která je přílohou důvodové
zprávy č. B.0.0. Opis z diskuse při jednání rady je přílohou č. B.0.1.

Shrnutí I. (zopakování a aktualizace shrnutí zpracovaného pro jednání rady dne 24. 1. 2022
a 18. 7. 2022):
Z pohledu zpracovatele má schválení navrženého usnesení tyto pozitivní dopady:
a) Podmínky prodeje jsou navrženy tak, aby daly investorům pokud možno jednoduchou a
jednoznačnou informaci o minimální ceně, dále informaci o povinnosti dodržet princip zahuštěnosti
zástavby tak, aby součástí budoucího areálu bytových domů byly dostatečně dimenzovány zelené
plochy a veřejná prostranství. Urbanistickou ambicí je definovat minimální požadavky tak, aby
investor kladl důraz na maximální výšku bytových domů a zároveň byly dostatečně dimenzovány
plochy zeleně,
b) podmínky prodeje budou formulovány tak, aby investor pořídil do svého majetku výhradně vlastní
investici, avšak zároveň s vědomím, že pro získání pravomocného stavebního povolení musí investor
vybudovat kapacitní dopravní napojení a také dostatečné kapacity všech sítí,
c) v ekonomické rovině je navrženo stanovit minimální příjem z prodeje a to tak, aby tento prodej
znamenal významný příjem do rozpočtu města s hodnotou nejméně 230,25 mil. Kč,
d) potenciál pro růst počtu obyvatel (příjem dle RUD na 1 nového obyvatele cca 18 tis.), vyšší příjem
z daně z nemovitosti, růst příjmů za TKO, optimalizace (rozložení) fixních nákladů V+S na více osob
atd. Vytváří předpoklady pro další posilování příjmů rozpočtu města Pardubice, resp. předpoklady
pro růst tržeb některých městských a.s. (VAK Pce, DPmP, SmP-Odpady, atd.),
e) v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Pardubic prodej podporuje růst indikátoru počtu
obyvatel,
f) prodej uvažované části areálů svojí povahou věcně vyhovuje požadavku na prodej "nepotřebného"
majetku,
g) uvažovaná výstavba umožní lokalitu nejen vhodně revitalizovat s cílem alespoň částečně eliminovat
předchozí ne příliš šťastné rozhodnutí o prodeji části areálu (nyní ubytovny), ale vytváří též potenciál
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pro rychlejší nalezení vhodných investorů pro další etapy zástavby této lokality,
h) postup zřejmý z navrhovaného usnesení vychází ze schváleného Strategického plánu rozvoje města
Pardubice pro období 2014-2025 (dále jen SPRM) a dále vychází ze schválené Strategie rozvoje
bydlení z 11/2021. Detailněji viz příloha této důvodové zprávy dokládající naplnění specifických cílů
SPRM a cílů, resp. akčních plánů definovaných ve Strategii rozvoje bydlení,
i) jako jeden z klíčových cílů, který lze v rámci budoucí zástavby na Hůrkách v souladu s příslušným
stavebním povolením označit za strategii, je definování závazného „výškového limitu pro budoucí
stavby bytových domů“. V KONTEXTU NAPLŇOVÁNÍ STRATEGIE BYDLENÍ SE JEVÍ JAKO EFEKTIVNÍ A
MĚSTOTVORNÉ UMOŽNIT (novým územním plánem, resp. jeho budoucí změnou, která může být
v zadávací dokumentaci jako výhodná budoucí příležitost pro některou z pozdějších etap zástavby
jednoznačně ukotvena) PREFEROVAT V TÉTO LOKALITĚ NOVOSTAVBY VÍCEPODLAŽNÍCH BYTOVÝCH
DOMŮ (např. 8-10 podlaží).

Shrnutí II.
V období 03-06/2022 proběhlo plnění usnesení R/7274/2022 (citace v úvodu DZ) v odborných komisích
rady města. Stanoviska těchto komisí dokládají přílohy k této části důvodové zprávy. V zásadě lze
hlasování odborných komisí shrnout tak, že prodej nedoporučují. Předkladatel, resp. zpracovatel je i
přesto toho názoru, že je vhodné prodej části areálu Hůrka realizovat. Postup, který umožní pokračovat
v přípravě prodeje areálu je zřejmý z navrženého usnesení.
Dle názoru zpracovatele byly argumenty uvedené ve Shrnutí I. důvodové zprávy ze dne 24. 1. 2022,
písm. a) potvrzeny, kdy znalecký posudek P. Hovorky č. 1141-45/22 dokládá výrazný nárůst
potenciálního příjmu z prodeje uvažovaných pozemků.
Budoucí výrazný příjem z prodeje je vhodné vnímat v kontextu aktuálního celosvětového dění
s dopadem na EU resp. ČR (riziko pokračování válečného konfliktu na Ukrajině, energetická krize,
dramatický vývoj inflace a úrokových sazeb, riziko stagflace a ekonomické recese), kdy právě příprava
projektů bytové výstavby (prodej areálu po naplnění odkládacích podmínek je reálný v roce 2026)
může být jedním z budoucích pilířů posílení prosperity a rozvoje města, resp. eliminace nedostatku
příjmů pro rozvojové projekty města v letech 2026-2027.

Shrnutí III. (aktualizace harmonogramu v případě kladného rozhodnutí ZmP dne 22. 09.
2022, optimistická varianta):
V případě přijetí uvažovaných usnesení na jednání RmP atéž ZmP v období 09/2022 lze v agendě
prodeje předběžně modelovat tento schvalovací proces:
a) 12/2022 až 04/2023 příprava, projednání a schválení smluvní dokumentace a zahájení soutěže na
prodej části areálu Hůrka. Podmínky soutěže budou stanoveny tak, že ZmP bude mít právo
odmítnout všechny nabídky. Prodej pozemků může být realizován výhradně po splnění dvou
základních odkládacích podmínek, které jsou uvedeny v návrhu usnesení,
b) do 1. 6. 2023 = vyhlášení výzvy (veřejné obchodní soutěže),
c) do 31. 12. 2023 = lhůta pro předložení nabídek. Závaznost nabídek bude stanovena na 150
kalendářních dnů ode dne podání nabídky,
d) 01-03/2024 hodnocení nabídek a schválení vítězného uchazeče na jednání ZmP,
e) do 07-08/2024 registrace územní studie dle návrhu staveb (dle povinné přílohy vítězného návrhu),
f) do 09-12/2025 doložení pravomocné DUR, eventuálně DSP (dokumentace pro stavební povolení)
dle zaregistrování územní studie = naplnění odkládací podmínky prodeje areálu, pokud nebudou
v rámci principů prodeje definovány podmínky další, viz jako např. podmínka ad g) níže uvedená,
g) do 06/2026 doložení SOD se zhotovitelem (stavební firmou) + doložení zajištění způsobu
financování nákupu pozemků vč. doložení zdrojů na výstavbu dle SOD na části pozemků areálu
Hůrka tvořících předmět prodeje, pokud tyto odkládací podmínky bude ZmP vyžadovat,
h) 2026 = PŘÍJEM Z PRODEJE ČÁSTI AREÁLU HŮRKA.
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Závěr I.:
Návrh usnesení č. 1, jehož součástí jsou podmínky pro budoucí přípravu prodeje části areálu Hůrka je
formulován tak, aby při přípravě finálních podmínek prodeje areálu byly zohledněny základní podmínky
prodeje a dále též stanovisko Komise pro pozemky a reklamu č. KPR/607/2022 ze dne 24. 5. 2022,
neboť z pohledu předkladatele jsou tyto podmínky a stanovisko hodnoceny jako zásadní.

Závěr II.:
Návrh usnesení vč. jeho vazeb na přílohy, které jsou jeho součástí, přispívá k naplnění klíčových bodů
Strategického plánu rozvoje města pro období 2014-2025. Detailněji viz příloha důvodové zprávy č. C.2
s vyznačením vizí a specifických cílů, k jejichž naplnění prodej části areálu Hůrka může přispět.
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Převody a prodeje nemovitostí

Návrh usnesení č. 001

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
převod částí pozemků označených jako p.p.č. 372/13 o výměře cca 1.859 m2, p.p.č. 372/12
o výměře cca 696 m2, p.p.č. 2672/24 o výměře cca 327 m2, vše v k.ú. Pardubice z
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Rozvojový fond
Pardubice a.s., IČO 25291408, se sídlem třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,
formou navýšení základního kapitálu společnosti na základě usnesení č. Z/2274/2021.
Výměra výše uvedených částí pozemků bude upřesněna geometrickým plánem.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o převodu částí pozemků označených jako p.p.č. 372/13 o výměře cca
1.859 m2, p.p.č. 372/12 o výměře cca 696 m2, p.p.č. 2672/24 o výměře cca 327 m2, vše v
k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti
Rozvojový fond Pardubice a.s., IČO 25291408, formou navýšení základního kapitálu.
Z: Čada Miroslav, vedoucí ORS
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

Společnost Rozvojový fond Pardubice a.s., IČO 25291408, se sídlem třída Míru 90, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice žádá o
-vydání souhlasu vlastníka pozemků s realizací stavby „Parkovací dům, k.ú. Pardubice, p.č.
372/12, 372/13, 2672/24“, kdy tato stavba bude realizována na částech pozemků
označených jako p.p.č. 372/13 o výměře 696 m2, p.p.č. 372/12 o výměře 1.859 m2, p.p.č.
2672/4 o výměře 327 m2, vše v k.ú. Pardubice, formou uzavření smlouvy o podmínkách
provedení stavby
- převod částí pozemků označených jako p.p.č. 372/13 o výměře cca 696 m2, p.p.č. 372/12 o
výměře cca 1.859 m2, p.p.č. 2672/4 o výměře cca 327 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví
statutárního města Pardubice do vlastnictví spol. Rozvojový fond Pardubice a.s., IČO
25291408, formou navýšení základního kapitálu společnosti na základě usnesení č.
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Z/2274/2021 bod 6. (nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti), po doložení
geometrického plánu
Vzhledem k tomu, že záměr převodu výše uvedených částí pozemků (původně označených
jako p.p.č. 372/1, p.p.č. 372/8 a p.p.č. 2672/6 k.ú. Pardubice) formou nepeněžitého vkladu
do základního kapitálu společnosti byl projednán v ZmP dne 27. 5. 2021 usnesení č.
Z/2274/2021 odstavec 6., bude smlouva o podmínkách provedení stavby uzavřena po
projednání v RmP.
Převod je předkládán k projednání, protože byl projednán pouze v rámci investičního
záměru.
Přeložky stávajících vedení inženýrských sítí a nová vedení inženýrských sítí budované v
rámci stavby „Parkovací dům, k.ú. Pardubice, p.č. 372/12, 372/13, 2672/24“ budou řešeny
samostatnými žádostmi o uzavření věcných břemen s jednotlivými vlastníky a správci sítí.
Uzavření smluv o zřízení věcných břemen spadá do kompetence OPPN OMI.
Vzhledem k tomu, že dočasné umístění mobilní trafostanice TS PA_1436 a provizorního
kabelového vedení vn/nn po dobu realizace výše uvedené stavby nelze řešit věcným
břemenem, byla tato žádost rozšířena o udělení souhlasu s dočasným umístěním mobilní
trafostanice TS PA_1436 a provizorního kabelového vedení vn/nn po dobu realizace výše
uvedené stavby na částech pozemků označených jako p. p. č. 2672/6, p. p. č. 2672/24, p. p.
č. 4138/1 vše v k.ú. Pardubice.
Pozn. OMI: dne 27. 5. 2021 ZmP přijalo níže uvedená usnesení:
Usnesení č. Z/2274/2021
Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
s vazbou na přijaté usnesení Z/1889/2021 (citace: „ZmP schvaluje Investiční záměr
„Parkovací dům U Stadionu“ s odhadovanými realizačními náklady ve výši 193 218,0 tis. bez
DPH (dle odborného odhadu viz dokumentace návrhu stavby“) a přijaté usnesení
Z/1890/2021 (citace: „ZmP doporučuje Zařadit projekt „Parkovací dům U Stadionu“ do
seznamu významných investičních akcí města“)
realizaci novostavby Parkovacího domu u arény dle zastupitelstvem schváleného návrhu
stavby parkovacího domu U stadionu, zpracovaného Ing. Michalem Palaščakem a související
realizaci zkapacitnění křižovatky ulice U Stadionu a Sukova (dále jen PROJEKT PARKOVACÍ
DŮM) za těchto podmínek:
1. PROJEKT PARKOVACÍ DŮM bude realizován dvěma stavebníky, a to městem Pardubice
(zkapacitnění křižovatky ulice U Stadionu a Sukova) a Rozvojovým fondem Pardubice a.s.
(dále jen RFP) v rozsahu „Novostavby PARKOVACÍHO DOMU“,
2. Mezi dvěma stavebníky v rámci PROJEKTU PARKOVACÍHO DOMU, a to městem Pardubice
a společností Rozvojovým fondem Pardubice a.s. (dále jen RFP) bude uzavřena dohoda na
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rozdělení jednotlivých stavebních objektů mezi tyto dva subjekty (stavebníky).
3. Pozemky pro stavbu PARKOVACÍHO DOMU jsou v majetku města Pardubice a až do
dokončení stavby Letního stadionu zůstanou v majetku města Pardubice. Město Pardubice
umožní RFP vstoupit do platného územního rozhodnutí na Letní stadion a žádat jeho změnu
vložením nového stavebního objektu – PARKOVACÍHO DOMU.
4. RFP bude investorem novostavby PARKOVACÍHO DOMU na pozemcích města Pardubice,
město Pardubice k tomuto postavení RFP poskytne nezbytnou součinnost.
5. Město Pardubice bude investorem zkapacitnění křižovatky ulice U Stadionu a Sukova vč.
vybudování nezbytné související infrastruktury.
6. Po dokončení stavby PARKOVACÍHO DOMU bude vypracován oddělovací geometrický plán
na část pozemek pč. 372/8, část pozemku pč. 2672/6 a část pozemku pč. 372/1, vše k.ú.
Pardubice pod novostavbou budoucího PARKOVACÍHO DOMU, a zároveň geom. plán na část
pozemku pč. 372/8 dotčenou současnou stavbou parkovištěm u MFA, s tím, že takto
oddělené části pozemků budu oceněny znaleckým posudkem zpracovaným za účelem
navýšení základního kapitálu RFP a.s. takto identifikovaným a oceněným nepeněžitým
vkladem.
usnesení č. Z/2275/2021
Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
změnu financování projektové dokumentace zkapacitnění křižovatky ulice U Stadionu a
Sukova vč. vybudování nezbytné infrastruktury, financování zajištění projektové
dokumentace PARKOVACÍHO DOMU takto:
1. z kapitoly OMI bude částka 4 200,- tis. Kč na pořízení projektové dokumentace převedena
na kapitolu ORS. na pořízení projektové dokumentace,
2. v kapitole ORS bude částka 4 200 tis. Kč požita na poskytnutí zápůjčky společnosti
Rozvojový fond Pardubice a.s. s právem využít tyto prostředky výhradně na financování
projektové dokumentace nezbytné pro realizaci výše uvedených staveb, a s definováním
možnosti vypořádání zápůjčky formou zápočtu této částky proti budoucímu navyšování
základního kapitálu RFP a.s. s načasování tak, aby toto zvýšení základního kapitálu bylo
realizováno zároveň s nepeněžitým vkladem, který budou reprezentovat pozemky
definované v bodu 6. předchozího usnesení.
3. Rozvojový fond Pardubice a.s. předloží ZmP návrh ke schválení strukturu financování
stavby Parkovacího domu u MFA a to ve lhůtě do 30ti dnů následujících po rozhodnutí
představenstva o schválení pořadí uchazečů o tuto zakázku, a to s důrazem na minimalizaci
výdajové zátěže z rozpočtu města, vč. optimalizace minimalizace výše případného ručení ze
strany města.
usnesení č. Z/2276/2021
Zastupitelstvo města Pardubic
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Souhlasí
s tím, aby po dokončení novostavby PARKOVACÍHO DOMU ze strany společnosti Rozvojový
fond Pardubice a.s. fungoval provozně ekonomický model PARKOVACÍHO DOMU u MFA vč.
vazby na splácení úvěrových zdrojů použitých na jeho profinancování s těmito specifickými
podmínkami:
1. RFP a.s. bude oprávněn definovat cenotvorbu u parkovacích míst v části parkovacího
domu, a to na cca 60 % parkovacích míst,
2. cca 40 % parkovacích míst (vyhrazeno pro veřejnost) bude zahrnuto do systému veřejného
parkování s cenotvorbou určenou příslušným rozhodnutím rady, tj. bude schváleno Nařízení
o placeném stání v PARKOVACÍM DOMĚ (nové samostatné nařízení), tzn. u těchto míst bude
schválena speciální cena, a to např. tak, aby 2 hodiny před konáním soutěžního utkání v
MFA, kulturní nebo obdobné společenské akce bylo možné pro návštěvníky těchto akcí
inkasovat vyšší výběr poplatku za parkování.
3. Nejpozději 3 měsíce před očekávaným termínem zahájení provozu PARKOVACÍHO DOMU
bude schválena finální verze EKONOMICKO PROVOZNÍHO MODELU s tím, že dlouhodobé
nové smluvní vztahy nesmějí být uzavřeny na dobu delší jak 12 měsíců, a to tak, aby
dlouhodobá fixace ceny neohrozila zejména možnost profinancovat splátky úvěru ze strany
RFP,
4. po ukončení 12ti měsíčního provozu PARKOVACÍHO DOMU bude vyhodnocen nastavený
provozně ekonomický modelu, bude vyhodnocena poptávka a nabídka (v hodinách/dnech
měsících) s důrazem na vyhodnocení, zda PROVOZNĚ EKONOMICKÝ MODEL generuje
dostatečné příjmy pro krytí výdajů vč. splátek úvěru, zavazuje se město Pardubice k
součinnost s RFP v rozsahu, kterým umožní pokrýt tento negativní rozdíl.
Pozemek p.p.č. 372/13 k.ú. Pardubice je dotčen příkazní smlouvou k provozování
parkovacích ploch u MFA uzavřenou mezi statutárním městem Pardubice a spol. Rozvojový
fond Pardubice a.s., IČO 25291408.
Liniové stavby dle technické mapy: elektro, kanalizace, VO, sděl. vedení, horkovod – přeložky
stávajících vedení jsou řešeny v rámci samostatných žádostí o uzavření věcných břemen s
jednotlivými vlastníky a správci sítí.
Popis pozemku: parkovací plocha, přilehlá zeleň
Zveřejněno dne 8. 6. 2022, č. 18/2022, dne 8. 8. 2022 č. 23/2022
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- Souhlasíme. 3.6.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 3. 6. 2022
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OHA
- projekt je dlouhodobě koncepčně připravován a je v souladu s ÚPD, řešení realizace stavby
a provozní model je věcí samosprávy; toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle stavebního zákona a správního řádu; 7.6.2022
OHA, koordinátor
- záměr parkovacího domu není investičním záměrem či celoměstským záměrem ve smyslu
schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, 20.6.2022
SÚ
- z hlediska stavebního zákona není námitek, dotčeným orgánem pro vydání závazného
stanoviska pro navržený záměr je odbor hlavního architekta,15.6.2022 (toto vyjádření není
rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu) Na SÚ je přerušené územní řízení pro
chybějící majetkové podklady.
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- souhlasíme s uzavřením smlouvy o podmínkách provedení stavby a následným převodem
předmětných částí pozemků na RFP, 6.6.2022
OMI, odděl. ekonomické
-smlouva o podmínkách provedení stavby nemá vliv na rozpočet a nepeněžitý vklad do
základního kapitálu společnosti spadá pod ORS, 17.6.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 15.06.2022
právník OMI
- Mezi městem a RFP je uzavřena příkazní smlouva, s ohledem na faktické změny ve využití
pozemků související se stavbou a následně s převodem pozemků je nutné tyto změny
reflektovat v příkazní smlouvě a upravit (zejména) její rozsah dodatkem.
Upozorňuji, že v případě převodu částí pozemků je nutno zohlednit a respektovat bod 3.
usnesení č. 2274/2021 kde je stanoveno, že pozemky pro stavbu PARKOVACÍHO DOMU jsou
v majetku města Pardubice a až do dokončení stavby LETNÍHO STADIONU zůstanou v
majetku města Pardubice.
20.6.2022
ORS
- vklad pozemků formou navýšení základního kapitálu společnosti Rozvojový fond Pardubice
a.s. je v souladu s citovanými usneseními ZMP.
ORS ideálně doporučuje schválit navýšení ZK na jednání ZmP v 09/2022, neboť takové
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rozhodnutí výrazně sníží administrativní agendu mezi OMI a RFP a.s. (stanoviska a souhlasy k
stavbě na cizím pozemku), dále pak je takové rozhodnutí pro úvěrují banku (stavba na
vlastním pozemku).
M.Čada, vedoucí ORS, 02-06-2022
Usnesení RMO Pardubice I ze dne 27. 6. 2022, č. 769 76/06/22 (pro 5, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I souhlasí
a) s vydáním souhlasu vlastníka pozemků s realizací stavby „Parkovací dům, k.ú. Pardubice,
p. č. 372/12, 372/13, 2672/24“, kdy tato stavba bude realizována na částech pozemků
označených jako p. p. č. 372/13 o výměře 696 m2, p. p. č. 372/12 o výměře 1.859 m2, p. p. č.
2672/4 o výměře 327 m2, vše v k.ú. Pardubice, formou uzavření smlouvy o podmínkách
provedení stavby
b) s převodem částí pozemků označených jako p. p. č. 372/13 o výměře cca 696 m2, p. p. č.
372/12 o výměře cca 1.859 m2, p. p. č. 2672/4 o výměře cca 327 m2, vše v k.ú. Pardubice z
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví spol. Rozvojový fond Pardubice a.s.,
IČO 25291408, se sídlem třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, formou
navýšení základního kapitálu společnosti na základě usnesení č. Z/2274/2021 bod 6.
(nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti), po doložení geometrického plánu.
Komise pro pozemky a reklamu dne 28. 6. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 7,
proti 0, zdrž. 1
Rada města Pardubic dne 6. 9. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 002

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 409/54 o výměře cca 52 m2 v k.ú. Studánka z
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství vlastníků domu čp.
818-820 Lidmily Malé, Pardubice, IČO 27511405, se sídlem Lidmily Malé 818, Studánka,
530 12 Pardubice, za kupní cenu dle Zásad pro nakládání s pozemky a pro umísťování
reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice v
platném znění ve výši 500,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra
výše uvedené části pozemku, žadatelem.
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II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 409/54 o výměře
cca 52 m2 v k.ú. Studánka z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
Společenství vlastníků domu čp. 818-820 Lidmily Malé, Pardubice, IČO 27511405.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

Společenství vlastníků domu čp. 818-820 Lidmily Malé, Pardubice, IČO 27511405, se sídlem
Lidmily Malé 818, Studánka, 530 12 Pardubice, žádá o prodej části pozemku označeného
jako p.p.č. 409/54 o výměře cca 52 m2 v k.ú. Studánka.
Zdůvodnění žadatele: prodej pozemku pro zamýšlenou rekonstrukci lodžií bytového domu
čp. 818-820, šíře pozemku od hrany domu 2 m.
Pozn. OMI: kupní cena dle Zásad pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních
zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice v platném
znění v tomto případě činí 500,- Kč/m2 - účel rekonstrukce stávajících bytových a rodinných
domů.
Dle výpisu z KN je pozemek p.p.č. 409/54 v k.ú. Studánka v celém rozsahu dotčen věcným
břemenem pro spol. EOP Distribuce, a.s., IČO 28800621.
Liniové stavby dle technické mapy: nejsou
Popis pozemku: veřejná zeleň
Zveřejněno dne 18. 5. 2022, č. 16/2022
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- nemáme námitek. Na uvedeném pozemku se v pasportu komunikací nenachází žádná
místní ani účelová komunikace v majetku města. 13.5.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 17. 5. 2022
OHA
- dle platného ÚPm PCE se předmětná část pozemku 409/54 v k.ú. Studánka nachází v ploše s
rozdílným způsobem využití BS - Bydlení vícepodlažní sídlištní; využití pozemků musí být v
souladu s platnou ÚPD,
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- z hlediska koncepčního: obdobně bylo prodáváno i jiným SVJ při rekonstrukcích objektů,
nemáme námitek; pozemky se nacházejí v zastavěném území města; tento názor
nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního zákona;
23.5.2022
OHA, koordinátor
- není námitek, prodej části pozemku není investičním záměrem či celoměstským záměrem
ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory,
12.5.2022
SÚ
- z hlediska stavebního zákona není námitek, dotčeným orgánem pro vydání závazného
stanoviska pro navržený záměr je odbor hlavního architekta,20.5.2022 (toto vyjádření není
rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- souhlasíme s prodejem požadované části pozemku za uvedeným účelem, 19.5.2022
OMI, odděl. ekonomické
- v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, kupní cena pozemku bude
navýšena o přísl. sazbu daně, 17.6.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 03.06.2022
právník OMI
- navrhovaný prodej je v souladu se Zásadami pro nakládání s pozemky ve vlastnictví města,
20.6.2022
ORS
-nemá připomínek a námitek, 19.05.2022
Usnesení RMO Pardubice III ze dne 20. 6. 2022, č. R/595/2022 (rozprava: 0; hlasování: pro 5,
proti -, zdrž. -)
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a
souhlasí s prodejem části pozemků parc. č. 409/54 o výměře cca 52 m2 v katastrálním území
Studánka ve vlastnictví Statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství vlastníků
domu čp. 818-820 Lidmily Malé, Pardubice, IČO: 27511405 se sídlem Lidmily Malé 818,
Studánka, 530 12 Pardubice z důvodu zamýšlené rekonstrukce lodžií bytového domu čp. 818820, šíře pozemku 2 m od hrany domu.
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Předpokládaný příjem 26.000,- Kč.
Komise pro pozemky a reklamu dne 28. 6. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 8,
proti 0, zdrž. 0
Rada dne 18. 7. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 8, proti 0, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 003

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 517 o výměře 20 m2 v k.ú. Ohrazenice formou
veřejné dobrovolné dražby s nejnižším podáním rovnajícím se ceně v místě a čase obvyklé
určené znaleckým posudkem.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
zahájit procesování prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 517 o výměře 20 m2 v k.ú.
Ohrazenice formou veřejné dobrovolné dražby s nejnižším podáním rovnajícím se ceně v
místě a čase obvyklé určené znaleckým posudkem.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

Při projednávání níže uvedené žádosti Komise pro pozemky a reklamu dne 28.6.2022
doporučila místo prodeje žadateli, prodej dražbou.
XXXXXXXXXXXXX, žádá o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 517 o výměře 20 m2 v k.ú.
Ohrazenice.
Zdůvodnění žadatele: umístění garáže
Pozn. OMI: původní nájemce XXXXXXXXXXXXX měl uzavřenou nájemní smlouvu od 1.1.1993
do dne úmrtí dne 22.7.2009. O nájem pozemku se ani po několika výzvách umístěných na
plechové garáži v letech 2010 - 2012 nikdo nepřihlásil. V roce 2018 byli dohledáni právní
nástupci zemřelého, na písemnou výzvu o vyjádření k vlastnictví garáže nereagovali, jeden na
uvedené adrese byl neznámý. Dle sdělení notáře nebyla plechová garáž předmětem
dědictví. Dodatečné projednání dědictví by mělo být podloženo listinou prokazující, že
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plechová garáž byla ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, tuto listinu nemá město k dispozici.
Dne 26.4.2022 zaslalo OPPN OMI znovu výzvy právním nástupců, zemřelého.
XXXXXXXXXXXXX písemně sdělila, že o dodatečné projednání dědictví nemá zájem, výzva
panu XXXXXXXXXXXXXse vrátila jako zpět, že na adrese jeho trvalého bydliště není schránka,
objekt není ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Dle místního šetření není garáž uzamčená a není v ní umístěno žádné vozidlo.
Liniové stavby dle technické mapy: nejsou
Popis pozemku: na pozemku je plechová garáž, která zůstala na pozemku po zemřelém
nájemci
Zveřejněno dne 25. 2. 2022, č. 7/2022
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- nemáme námitek. 3.3.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 3. 3. 2022
OHA
- z hlediska územního plánování: dle platného ÚPm PCE se předmětný pozemek nachází v
ploše s rozdílným způsobem využití DG - plochy garáží; využití pozemku pro garáž je v
souladu s platnou ÚPD;
Z hlediska koncepčního: není námitek proti prodeji pro účely garáže, otázkou je zda by
nebyla výhodnější dražba tohoto pozemku; toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas
nebo rozhodnutí podle stavebního zákona a správního řádu; 3.3. 2022
OHA, koordinátor
- není námitek, prodej pozemku není investičním záměrem či celoměstským záměrem ve
smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, 4.3.2022
SÚ
- z hlediska stavebního zákona není námitek,7.3.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani
opatřením stavebního úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- souhlasíme s prodejem požadovaného pozemku, 4.3.2022
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OMI, odděl. ekonomické
- v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena pozemku
navýšena o přísl. sazbu daně, 15.3.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 25. 03. 2022
právník OMI
- Dne 23. 2. 2021 předseda komise pro pozemky a reklamu informoval členy komise o
přípravě materiálu v rámci, kterého budou na území města Pardubic prověřeny garážové
plochy a případně doporučeny části pozemků vhodné pro doplňkovou výstavbu garáží. V
případě prodeje těchto vytipovaných lokalit, budou pozemky nabízeny ve veřejné dražbě.
Zpracování materiálu bylo konzultováno s vedením města Pardubic, které s ním souhlasí a
zadalo jeho zpracování OHA MmP.
Vzhledem k výše uvedenému by měl být prodej řešen prostřednictvím veřejné dražby.
31.3.2022
Pro případný prodej doporučuji ve smlouvě kupujícího upozornit na skutečnost, že převodem
vlastnického práva k pozemku nedojde k převodu vlastnického práva ke garáži umístěné na
pozemku, a že vlastník této garáže není městu znám.
11.4.2022
ORS
-nemá námitek, 07.03.2022
Usnesení RMO Pardubice VII ze dne 21. 3. 2022, č. 514/44-3/2022
RMO Pardubice VII projednala předloženou žádost o nemovitost (pozemky) a rozhodla
následovně:
XXXXXXXXXXXXX, žádá o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 517 o výměře 20 m2 v k.ú.
Ohrazenice.
Zdůvodnění žadatele: umístění garáže
RMO Pardubice VII nemá k předložené žádosti námitek. Pro 5, proti 0, zdrž. 0
Komise pro pozemky a reklamu nedoporučila prodej, doporučila převod formou dražby.
Komise pro pozemky a reklamu dne 28. 6. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 8,
proti 0, zdrž. 0
Rada dne 18. 7. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 8, proti 0, zdrž. 0
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Návrh usnesení č. 004

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 605/5 o výměře cca 35 m2, v k.ú. Rosice nad
Labem z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní
cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č.37/799/22 ze dne
4.7.2022 ve výši 2.300,- 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, žadateli. Geometrický plán bude žadateli objednán u
společnosti GEORAM s.r.o., IČO: 28824032.
Žadatelé uhradí poměrnou část nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 1.500,Kč uhrazenou statutárním městem Pardubice za znalecký posudek.
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou
dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na
předmětném pozemku.
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětný pozemek a po vkladu práv
vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 605/5 o výměře cca
35 m2, v k.ú. Rosice nad Labem z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

XXXXXXXXXXXXX žádají o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 605/5 o výměře cca
35 m2, v k.ú. Rosice nad Labem.
Zdůvodnění žadatele: jedná se o část pozemku zaplocenou již předchozími vlastníky
rodinného domu.
Dle výpisu z KN jsou žadatelé vlastníky domu čp. 116 se st.p.č. 123 k.ú. Rosice nad Labem dle
kupní smlouvy ze dne 16. 9. 2021, právní účinky zápisu k okamžiku 6. 10. 2021, zápis
proveden dne 29. 10. 2021.
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Pozn. OMI: na základě podané žádosti OPPN OMI zadalo vytyčovací protokol na zaměření
oplocení pozemků u RD čp. 116, čp. 162, čp. 62 a čp. 429 v ul. generála Svobody u
společnosti GEORAM s.r.o., IČO: 28824032.
Liniové stavby dle technické mapy: elektro, sděl. vedení
Popis pozemku: zaplocený pozemek u RD
Vyjádření spol. CETIN a.s., IČO 04084063, ze dne 21. 2. 2022
Předmětné telekomunikační sítě byly realizovány za účinnosti zákona číslo 110/1964 Sb. o
telekomunikacích. Dle tohoto zákona (§ 12) jsou telekomunikační sítě věcným břemenem
váznoucím na nemovitosti, které se nezapisovalo do katastru nemovitostí. Majitel pozemku
je povinen toto věcné břemeno respektovat a stejně tak i ochranné pásmo
telekomunikačních sítí, které činí 0,5 m na všechny strany od krajního vedení. V tomto
pásmu mimo jiné nesmí být umisťovány pevné stavby či vysazovány trvalé porosty, které by
znemožňovaly či znesnadňovaly přístup k těmto sítím. V případě vzniku sjezdu a zpevněných
ploch nad trasou tel. sítí je nutné zvolit rozebíratelný povrch zpevněné plochy.
Za předpokladu respektování výše uvedeného nemá společnost CETIN a.s. námitek k prodeji
pozemků.
Vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, ze dne 25. 2. 2022:
Zřízení smlouvy na věcné břemeno pro narovnání majetkoprávních vztahů k dotčeným
pozemkům. Parc. č. 605/5 a 628/1 k.ú. Rosice nad Labem je předmětem prodeje třetí osobě
a zřízení věcného břemene proběhne před prodejem pozemků. Rozsah věcného břemene
bude na stávající inženýrské sítě v majetku spol. ČEZ Distribuce, a.s. na parc. č. 605/5 a 628/1
k.ú. Rosice nad Labem dle přiložené situace s vyznačením VB. Jelikož byly tyto sítě
vybudovány před účinností zákona č. 458/2000 Sb. navrhujeme náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 2.000,- Kč + DPH. Věcné břemeno bude zřízeno i v případě, že prodej
pozemků nebude schválen. Žádost o zřízení věcného břemene byla podaná na OMI dne 25.
2. 2022.
Zveřejněno dne 25. 3. 2022, č. 10/022
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- nemáme námitek, na uvedené části pozemku OD neeviduje v pasportu komunikací žádnou
místní ani účelovou komunikaci v majetku města. 30.3.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 29. 3. 2022
OHA
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- dle platného ÚPm PCE se předmětný pozemek nachází v ploše s rozdílným způsobem
využití SP - Smíšené území předměstské; využití pozemku jako zahrady je v souladu s
platnou ÚPD;
Z hlediska koncepčního: pozemek je zřejmě zaplocený již delší dobu a v území je
stabilizovaná situace, není námitek k prodeji; toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas
nebo rozhodnutí podle stavebního zákona a správního řádu; 5.4.2022
OHA, koordinátor
- není námitek, prodej zaplocené části pozemku není investičním záměrem či celoměstským
záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s
investory, 1.4.2022
SÚ
- z hlediska stavebního zákona není námitek, dotčeným orgánem pro vydání závazného
stanoviska pro navržený záměr je odbor hlavního architekta,8.4.2022 (toto vyjádření není
rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- souhlasíme s odprodejem požadované a zaplocené části pozemku, 28.3.2022
OMI, odděl. ekonomické
- v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena pozemku
navýšena o přísl. sazbu daně, 29.4.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 19.4.2022
právník OMI
- s ohledem na vyjádření ostatních odborů bez námitek, 3.5.2022
ORS
-nemá námitek, 08.04.2022
Usnesení RMO Pardubic VII ze dne 4. 5. 2022, č.: 545/46-5/2022:
RMO Pardubice VII projednala předloženou žádost o nemovitosti (pozemky) a rozhodla
následovně:
XXXXXXXXXXXXX, žádají o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 605/5 o výměře cca
35 m2, v k.ú. Rosice nad Labem.
Zdůvodnění žadatele: jedná se o část pozemku zaplocenou již předchozími vlastníky
rodinného domu.
RMO Pardubice VII nemá k předložené žádosti námitky.
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- pro: 5
- proti: 0
- zdrž: 0
Znalecký posudek č. 37/799/22 ze dne 4.7.2022 o ceně v čase a místě obvyklé vyhotovený
znalcem ze schváleného seznamu byl objednán a uhrazen statutárním městem Pardubice.
Uhrazená částka za vyhotovení posudku činila 6.000,-Kč, poměrná část k úhradě činí 1.500,Kč (rozpočítaná mezi vlastníky RD čp. 116, čp. 162, čp. 62 a čp. 429 ul. generála Svobody.
Cena pozemků byla stanovena na 2.300,-Kč/m2.
Předpokládaný příjem 80.500,-Kč
Komise pro pozemky a reklamu dne 24.05.2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 9,
proti 0, zdrž. 0
Rada dne 18. 7. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 8, proti 0, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 005

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 605/5 o výměře cca 7 m2, v k.ú. Rosice nad
Labem z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní
cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č.37/799/22 ze dne
4.7.2022 ve výši 2.300,- 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, žadateli. Geometrický plán bude žadateli objednán u
společnosti GEORAM s.r.o., IČO: 28824032.
Žadatelé uhradí poměrnou část nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 1.500,Kč uhrazenou statutárním městem Pardubice za znalecký posudek.
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou
dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na
předmětném pozemku.
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.
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II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 605/5 o výměře cca
7 m2, v k.ú. Rosice nad Labem z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

XXXXXXXXXXXXX, žádají o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 605/5
o výměře cca 7 m2, v k.ú. Rosice nad Labem.
Zdůvodnění žadatele: jedná se o část pozemku zaplocenou již předchozími vlastníky domu.
Dle výpisu z KN jsou žadatelé vlastníky domu čp. 429 se st.p.č. 64/2 k.ú. Rosice nad Labem
dle kupní smlouvy ze dne 23. 2. 2021, právní účinky zápisu k okamžiku 25. 3. 2021, zápis
proveden dne 15. 4. 2021.
Pozn. OMI: na základě podané žádosti OPPN OMI zadalo vytyčovací protokol na zaměření
oplocení pozemků u RD čp. 116, čp. 162, čp. 62 a čp. 429 v ul. generála Svobody u
společnosti GEORAM s.r.o., IČO: 28824032.
Liniové stavby dle technické mapy: elektro, plyn sděl. vedení
Popis pozemku: zaplocený pozemek u RD
Vyjádření spol. CETIN a.s., IČO 04084063, ze dne 21. 2. 2022
Předmětné telekomunikační sítě byly realizovány za účinnosti zákona číslo 110/1964 Sb. o
telekomunikacích. Dle tohoto zákona (§ 12) jsou telekomunikační sítě věcným břemenem
váznoucím na nemovitosti, které se nezapisovalo do katastru nemovitostí. Majitel pozemku
je povinen toto věcné břemeno respektovat a stejně tak i ochranné pásmo
telekomunikačních sítí, které činí 0,5 m na všechny strany od krajního vedení. V tomto
pásmu mimo jiné nesmí být umisťovány pevné stavby či vysazovány trvalé porosty, které by
znemožňovaly či znesnadňovaly přístup k těmto sítím. V případě vzniku sjezdu a zpevněných
ploch nad trasou tel. sítí je nutné zvolit rozebíratelný povrch zpevněné plochy.
Za předpokladu respektování výše uvedeného nemá společnost CETIN a.s. námitek k prodeji
pozemků.
Vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, ze dne 25. 2. 2022:
Zřízení smlouvy na věcné břemeno pro narovnání majetkoprávních vztahů k dotčeným
pozemkům. Parc. č. 605/5 a 628/1 k.ú. Rosice nad Labem je předmětem prodeje třetí osobě
a zřízení věcného břemene proběhne před prodejem pozemků. Rozsah věcného břemene
bude na stávající inženýrské sítě v majetku spol. ČEZ Distribuce, a.s. na parc. č. 605/5 a 628/1
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k.ú. Rosice nad Labem dle přiložené situace s vyznačením VB. Jelikož byly tyto sítě
vybudovány před účinností zákona č. 458/2000 Sb. navrhujeme náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 2.000,- Kč + DPH. Věcné břemeno bude zřízeno i v případě, že prodej
pozemků nebude schválen. Žádost o zřízení věcného břemene byla podaná na OMI dne 25.
2. 2022.
Zveřejněno dne 25. 3. 2022, č. 10/2022
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- nemáme námitek, na uvedené části pozemku OD neeviduje v pasportu komunikací žádnou
místní ani účelovou komunikaci v majetku města. 30.3.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 29. 3. 2022
OHA
- dle platného ÚPm PCE se předmětný pozemek nachází v ploše s rozdílným způsobem
využití SP - Smíšené území předměstské; využití pozemku jako zahrady je v souladu s
platnou ÚPD;
Z hlediska koncepčního: pozemek je zřejmě zaplocený již delší dobu a v území je
stabilizovaná situace, není námitek k prodeji; toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas
nebo rozhodnutí podle stavebního zákona a správního řádu; 5.4.2022
OHA. koordinátor
- není námitek, prodej zaplocené části pozemku není investičním záměrem či celoměstským
záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s
investory, 1.4.2022
SÚ
- z hlediska stavebního zákona není námitek, dotčeným orgánem pro vydání závazného
stanoviska pro navržený záměr je odbor hlavního architekta,8.4.2022 (toto vyjádření není
rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- souhlasíme s odprodejem požadované a zaplocené části pozemku, 28.3.2022
OMI, odděl. ekonomické
v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena pozemku
navýšena o přísl. sazbu daně, 29.4.2022

21

OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 19.4.2022
právník OMI
- s ohledem na vyjádření ostatních odborů nejsou námitky, 3.5.2022
ORS
-nemá námitek, 08.04.2022
Usnesení RMO Pardubic VII ze dne 4. 5. 2022, č.: 545/46-5/2022:
RMO Pardubice VII projednala předloženou žádost o nemovitosti (pozemky) a rozhodla
následovně:
XXXXXXXXXXXXX, žádají o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 605/5
o výměře cca 7 m2, v k.ú. Rosice nad Labem.
Zdůvodnění žadatele: jedná se o část pozemku zaplocenou již předchozími vlastníky domu.
RMO Pardubice VII nemá k předložené žádosti námitky.
- pro: 5
- proti: 0
- zdrž: 0
Znalecký posudek č. 37/799/22 ze dne 4.7.2022 o ceně v čase a místě obvyklé vyhotovený
znalcem ze schváleného seznamu byl objednán a uhrazen statutárním městem Pardubice.
Uhrazená částka za vyhotovení posudku činila 6.000,-Kč, poměrná část k úhradě činí 1.500,Kč (rozpočítaná mezi vlastníky RD čp. 116, čp. 162, čp. 62 a čp. 429 ul. generála Svobody).
Cena pozemků byla stanovena na 2.300,-Kč/m2.
Předpokládaný příjem 16.100,-Kč.
Komise pro pozemky a reklamu dne 24.05.2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 9,
proti 0, zdrž. 0
Rada dne 18. 7. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 8, proti 0, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 006

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemku označeného jako st.p.č. 7067 o výměře 295 m2 v k.ú. Pardubice z
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v
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čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 27/789/22 ze dne 5. 5. 2022 ve
výši 2.300,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu
DPH.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako st.p.č. 7067 o výměře 295 m2 v
k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

XXXXXXXXXXXXX, žádá o prodej pozemku označeného jako st.p.č. 7067 o výměře 295 m2 v
k.ú. Pardubice za kupní cenu 2.300,- Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 27/789/22.
Zdůvodnění žadatele: pozemek pod stavbou žadatele.
Znalecký posudek č. 27/789/22 ze dne 5. 5. 2022 o ceně v čase a místě obvyklé vyhotovený
znalcem ze schváleného seznamu byl objednán a uhrazen žadatelem. Cena pozemku byla
stanovena na 2.300,- Kč/m2. ZP je uložen ve složce žádosti.
Pozn. OMI: dne 21. 2. 20219 ZmP nepřijalo návrh na níže uvedené usnesení:
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
odkoupení budovy č.p. 2021 – tech. vyb. stojící na pozemku označeném jako st. p. č. 7067
zastavěná plocha a nádvoří v části obce Zelené Předměstí, vše v k. ú. Pardubice, z vlastnictví
společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, se sídlem Opatovice nad Labem –
Pardubice 2, PSČ 53213, do vlastnictví statutárního města Pardubice za celkovou kupní cenu
ve výši 1,501.000,- Kč bez DPH, za podmínek uvedených v Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení
věcného břemene, která je přílohou usnesení. Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného
břemene bude uzavřena po schválení finančních prostředků v rozpočtu města.
Dle výpisu z KN je žadatel vlastníkem objektu čp. 2021 na st.p.č. 7076 k.ú. Pardubice dle
kupní smlouvy ze dne 18. 12. 2018, právní účinky zápisu k okamžiku 26. 3. 2019, zápis
proveden dne 16. 4. 2019.
Liniové stavby dle technické mapy: nejsou
Popis pozemku: pozemek pod stavbou žadatele
Zveřejněno dne 1. 6. 2022, č. 17/2022
Vyjádření odborů a obvodu:
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OD
- nemáme námitek, na uvedeném pozemku se nenachází žádná místní ani účelová
komunikace ve vlastnictví města. Na požadované části pozemku se nenachází žádná
komunikace ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 17.6.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 20. 6. 2022
OHA
- z hlediska platného ÚPm Pce se pozemek nachází v ploše s rozdílným způsobem využití BM
- bydlení vícepodlažní městské; budoucí využití musí být v souladu s regulativy příslušné
plochy
- z hlediska koncepčního: jedná se o pozemek pod stavbou objektu technické infrastruktury,
kde však lze tento objekt nebo jeho část využít i pro funkci dle regulativů ploch pro bydlení,
pokud se např. část objektů nevyužije pro stávající technologii. Tím, že město tyto objekty
odmítlo a koupil je jiný subjekt ztrácí možnost využít objekt na pozemku který je však ve
vlastnictví města. Prodej pozemku je tedy možný, čas ukáže, zda nová funkce je v daném
místě možná a nebude-li vyžadovat další plochy na pozemcích města; toto vyjádření
nenahrazuje souhlas, závazné stanovisko nebo rozhodnutí dle správního řádu; 17.6.2022
OHA, koordinátor
- prodej pozemku není investičním záměrem či celoměstským záměrem ve smyslu
schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, 27.6.2022
SÚ
- z hlediska stavebního zákona není námitek, dotčeným orgánem pro vydání závazného
stanoviska pro navržený záměr je odbor hlavního architekta,123.6.2022 (toto vyjádření není
rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- souhlasíme s prodejem pozemku pod výměníkem, 16.6.2022
OMI, odděl. ekonomické
- v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena pozemku
navýšena o přísl. sazbu daně, 20.7.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 11. 07. 2022
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právník OMI
- s ohledem na vyjádření ostatních odborů nejsou námitky, 4.8.2022
ORS
-nemá námitek, 20.06.2022
Usnesení RMO Pardubice I ze dne 25. 7. 2022, č. 798 77/07/22 (pro 4, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I souhlasí s prodejem pozemku označeného jako st .p. č.
7067 o výměře 295 m2 v k. ú. Pardubice XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu 2.300,- Kč/m2 dle
znaleckého posudku č. 27/789/22.
Předpokládaný příjem 678.500,- Kč.
Komise pro pozemky a reklamu dne 23. 8. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 9,
proti 0, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 007

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
budoucí bezúplatný převod a následný bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č.
2981/18 o výměře 5.885 m2, p.p.č. 2981/11 o výměře 232 m2, p.p.č. 2981/14 o výměře
903 m2, p.p.č. 2981/15 o výměře 1.675 m2, p.p.č. 2981/16 o výměře 83 m2, p.p.č. 2981/21
o výměře 8 m2, p.p.č. 2731/4 o výměře 136 m2, částí pozemků označených jako p.p.č.
902/13 o výměře cca 3.970 m2, p.p.č. 902/17 o výměře cca 98 m2, p.p.č. 902/19 o výměře
cca 53 m2 a p.p.č. 2984/2 o výměře cca 12 m2 vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví České
republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO
65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, do vlastnictví statutárního
města Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu a následně smlouvu o
bezúplatném převodu pozemků označených jako p.p.č. 2981/18 o výměře 5.885 m2, p.p.č.
2981/11 o výměře 232 m2, p.p.č. 2981/14 o výměře 903 m2, p.p.č. 2981/15 o výměře
1.675 m2, p.p.č. 2981/16 o výměře 83 m2, p.p.č. 2981/21 o výměře 8 m2, p.p.č. 2731/4 o
výměře 136 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 902/13 o výměře cca 3.970 m2,
p.p.č. 902/17 o výměře cca 98 m2, p.p.č. 902/19 o výměře cca 53 m2 a p.p.č. 2984/2 o

25

výměře cca 12 m2 vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví České republiky s příslušností
hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, do vlastnictví
statutárního města Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00
Praha 4, nabízí
-bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 2981/18 o výměře 5.885 m2, p.p.č.
2981/11
o výměře 232 m2, p.p.č. 2981/14 o výměře 903 m2, p.p.č. 2981/15 o výměře 1.675 m2,
p.p.č. 2981/16 o výměře 83 m2, p.p.č. 2981/21 o výměře 8 m2, p.p.č. 2731/4 o výměře 136
m2, p.p.č. 902/13 o výměře 5.411 m2, p.p.č. 902/17 o výměře 185 m2, p.p.č. 902/19 o
výměře 94 m2, vše
v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00
Praha 4, včetně části stavby silnice I/36 „Pardubická“, tj. úsek od UB 1342A003 (křižovatka
I/36 se silnicí II/355 do UB 1342A304 (OK Dubina), se všemi součástmi a příslušenstvím této
silnice
-bezúplatný převod části stavby silnice I/36 „Pardubická“, tj. úsek od UB 1342A003
(křižovatka I/36
se silnicí II/355 do UB 1342A304 (OK Dubina), se všemi součástmi a příslušenstvím této
silnice
na pozemcích nebo jejich částech označených jako p.p.č. 2981/23 o výměře 126 m2, p.p.č.
2981/24
o výměře 9.375 m2, p.p.č. 832/24 o výměře 1.546 m2, p.p.č. 2742/36 o výměře 13.534 m2,
vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, IČO 00274046,
a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě (návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě
je uložen ve složce žádosti).
Zdůvodnění žadatele:
Pokud bude k platnému převodu pozemků zastavěných převáděnou silnicí I/36 dle smlouvy o
budoucí darovací smlouvě nezbytné jejich geometrické zaměření, geometrický plán zajistí na
svůj náklad budoucí dárce.
Smlouva o budoucí darovací smlouvě bude uzavřena, ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č.
13/1997Sb. (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), jednak pro naplnění zákonných
podmínek pro budoucí změnu třídy úseku silnice I/36 „Pardubická“, tj. úsek od UB 1342A003
(křižovatka I/36 se silnicí II/355 do UB 1342A304 (OK Dubina), který na základě žádosti
statutárního města Pardubice přestane sloužit jako silnice I. třídy a dále pro budoucí převod
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tohoto silničního úseku budoucímu obdarovanému a jeho zařazení do kategorie místních
komunikací.
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- nemáme námitek. 25.4.2022
S převodem pozemků souhlasíme. Bylo by vhodné ukončit bezúplatný převod pozemků se
všemi součástmi a příslušenstvím před kruhovou křižovatkou Dubina z důvodu budoucí
údržby či následných oprav předávané komunikace.
Dle § 3 zákona 13/1997 Sb. zákona o pozemních komunikacích odst. 3 „V případě, kdy
změna kategorie nebo třídy pozemní komunikace vyžaduje změnu vlastnických vztahů k
pozemní komunikaci, může příslušný silniční správní úřad vydat rozhodnutí o změně
kategorie nebo třídy pouze na základě smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického
práva k dotčené pozemní komunikaci uzavřené mezi stávajícím vlastníkem a budoucím
vlastníkem. Do doby převodu vlastnického práva k dotčené pozemní komunikaci vykonává
všechna práva a povinnosti k této pozemní komunikaci její dosavadní vlastník.“ Tímto
paragrafem se zavazujeme, že následně uzavřeme s ŘSD smlouvu o budoucí darovací
smlouvě na převod dopravní infrastruktury včetně všech součástí a příslušenství, proto,
abychom mohli pozemní komunikaci zařadit do pasportu místních komunikacích.
13. 7. 2022
Ještě po konzultaci s MO Pardubice III jako budoucím správcem pozemní komunikace, by
bylo vhodné ukončit převod pozemků před prstencem kruhové křižovatky a pozemky za
kruhovou křižovatkou směr Hůrka již nechtít viz příloha.
Snímek č. 1 jsou jimi určené pozemky
Snímek č. 2 je námi přidána část pozemku p.č. 2984/2 v k.ú. Pardubice. 11. 8. 2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 26. 4. 2022
OHA
- z hlediska platného ÚPm Pce se jedná o pozemky, které jsou součástí stavby dopravní
infrastruktury nebo jejího těsného sousedství;
- z hlediska koncepčního - jedná se o převod pozemků a stavby komunikací, sloužící zejména
pro potřeby města, převod je vhodný; tento názor nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí dle správního řádu a stavebního zákona, 25.4.2022
OHA, koordinátor
- není námitek, majetkoprávní vypořádání pozemků není investičním záměrem či
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celoměstským záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro
spolupráci s investory, 27.4.2022
SÚ
- z hlediska stavebního zákona není námitek, dotčeným orgánem pro vydání závazného
stanoviska pro navržený záměr je odbor hlavního architekta,27.4.2022 (toto vyjádření není
rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- z majetkového hlediska nemáme námitek pro budoucí převod pozemků nebo jejich částí do
majetku města s podmínkou souhlasu Odboru dopravy s převzetím staveb na nich se
nacházejících do své správy a majetku. 20.4.2022
OMI, odděl. ekonomické
- bezúplatný převod pozemků a části stavby silnice, nemá vliv na rozpočet, 11.5.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 09.05.2022
právník OMI
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací je podmínkou pro vydání rozhodnutí
příslušného silničního správního úřadu o vyřazení komunikace ze sítě silnic I. třídy. Po
převodu pozemků a komunikace bude dle ujednání ve smlouvě komunikace zařazena do sítě
silnic II. třídy.
7.6.2022
ORS
- nemá námitek, 19.04.2022
Usnesení RMO Pardubice III ze dne 23. 5. 2022, Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat
(rozprava: 1; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -)
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a souhlasí
a)s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 2981/18 o výměře 5 885 m2, parc. č. 2981/11 o
výměře 232 m2, parc. č. 2981/14 o výměře 903 m2, parc. č. 2981/15 o výměře 1 675 m2,
parc. č. 2981/16 o výměře 83 m2, parc. č. 2981/21 o výměře 8 m2, parc. č. 2731/4 o výměře
136 m2, parc. č. 902/13 o výměře 5 411 m2, parc. č. 902/17 o výměře 185 m2, parc. č.
902/19 o výměře 94 m2, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se
sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, včetně části stavby silnice I/36
„Pardubická“, tj. úsek od UB 1342A003 (křižovatka I/36 se silnicí II/355 do UB 1342A304 (OK
Dubina), se všemi součástmi a příslušenstvím této silnice do vlastnictví statutárního města
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Pardubice, IČO 00274046;
b)s bezúplatným převodem části stavby silnice I/36 „Pardubická“, tj. úsek od UB 1342A003
(křižovatka I/36 se silnicí II/355 do UB 1342A304 (OK Dubina), se všemi součástmi a
příslušenstvím této silnice na pozemcích nebo jejich částech parc. č. 2981/23 o výměře 126
m2, parc. č. 2981/24 o výměře 9 375 m2, parc. č. 832/24 o výměře 1 546 m2, parc. č.
2742/36 o výměře 13 534 m2, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví statutárního města
Pardubice, IČO 00274046;
c)s uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě. Návrh smlouvy o budoucí darovací
smlouvě je
přílohou této zprávy.
Odůvodnění : Rada městského obvodu Pardubice III navrhuje aby změna silnice č. I/36 na
místní komunikaci I.třídy byla ukončena před okružní křižovatkou Dubina (viz zákres v
situaci) a okružní křižovatka včetně pozemků pod ní (pozemky parc. č. 908/17, parc. č.
902/19 a část parc. č. 902/13 vše v kat. území Pardubice) zůstala nadále ve vlastnictví České
republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR a její
správu zajišťovala Správa a údržba silnic Pardubického kraje.
Komise pro pozemky a reklamu doporučila převod pozemků a staveb dle vyjádření odboru
dopravy, převod dle žádosti nedoporučila.
Komise pro pozemky a reklamu dne 23. 8. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 9,
proti 0, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 008

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 129/15 o výměře 53 m2 (dle GP č. 1382167/2021 st.p.č. 1345) v k.ú. Studánka z vlastnictví statutárního města Pardubice do
podílového vlastnictví ve výši podílu 1/5 vzhledem k celku XXXXXXXXXXXXX a do
podílového vlastnictví ve výši podílu 1/10 vzhledem k celku XXXXXXXXXXXXX za kupní
cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č.1347/4/22 ze dne
3.3.2022 ve výši 1.241,- 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.
Kupní smlouva bude uzavřena po doložení:
- zápisu ze schůze společenství obsahující souhlas ostatních vlastníků s převodem
předmětného pozemku pouze na žadatele,
- podílového vlastnictví žadatelů k této stavbě,
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- listiny opravňující zápis stavby umístěné na předmětném pozemku do katastru
nemovitostí.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 129/15 o výměře
53 m2 (dle GP č. 1382-167/2021 st.p.č. 1345) v k.ú. Studánka z vlastnictví statutárního
města Pardubice do podílového vlastnictví ve výši podílu 1/5 vzhledem k celku
XXXXXXXXXXXXX a do podílového vlastnictví ve výši podílu 1/10 vzhledem k celku
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

XXXXXXXXXXXXX žádají o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 129/15 o výměře 53
m2 (dle GP č. 1382-167/2021 st.p.č. 1345) v k.ú. Studánka, v podílu ve výši 1/5 pro každého
ze žadatelů
XXXXXXXXXXXXX žádají o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 129/15 o výměře 53
m2 (dle GP č. 1382-167/2021 st.p.č. 1345) v k.ú. Studánka, v podílu ve výši 1/10 pro každého
ze žadatelů,
za kupní cenu ve výši 65.770,- Kč, dle znaleckého posudku č. 1347/4/22.
Zdůvodnění žadatele: Prodej pozemku, na kterém stojí stavba budovaná v rámci bytového
domu od roku 1965. V současné době slouží pro uložení (garážování) kol, kočárků, apod. o
pěti boxech. Původně byl vystaven společně s BD čp. 359 361 v roce 1965-1967 jako krytý
přístřešek na TKO, později byl přestavěn na prostory s 5ti uzamykatelnými vraty.
Znalecký posudek č. 1347/4/22 ze dne 3. 3. 2022 o ceně v čase a místě obvyklé byl
vyhotovený znalcem ze schváleného seznamu a byl objednán a uhrazen na náklady žadatele.
Cena pozemku byla stanovena na 65.770,- Kč, tj. 1.241,-Kč/m2. ZP je uložen ve složce
žádosti.
Pozn. OMI: na základě místního šetření pracovníků ÚMO Pardubice III bylo zjištěno, že u
bytového domu čp. 359 na pozemku města je objekt, který není zapsán v KN. Z uvedeného
důvodu bylo Společenství vlastníků jednotek domu čp. 359-361, Rumunská, Pardubice, IČO
25973096 vyzváno o sdělení, zda společenství nebo někdo z jeho členů uvedený objekt
vlastní a užívá. Žádost o prodej části pozemku podalo 6 členů společenství, kteří objekt
užívají.
Liniové stavby dle technické mapy: horkovod
Popis pozemku: pozemek zastavěn zděným objektem bez st. parcely a část je připlocena k
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domu, objekt není zapsán v KN
Zveřejněno dne 2. 5. 2022, č. 14/2022
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- nemáme námitek. Na uvedené části pozemku neevidujeme v pasportu komunikací žádnou
místní ani účelovou komunikaci. 29.4.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 28. 4. 2022
OHA
- z hlediska platného ÚPm Pce se požadovaná část pozemku nachází v ploše s rozdílným
způsobem určení BS - Bydlení vícepodlažní sídlištní; využití musí být v souladu s ÚPm Pce;
Z hlediska koncepčního: objekt je zjevně na pozemku delší dobu a situace v místě je
stabilizovaná, není námitek; tento názor nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí dle
správního řádu a stavebního zákona; 2.5.2022
OHA, koordinátor
- není námitek, majetkoprávní vypořádání pozemků není investičním záměrem či
celoměstským záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro
spolupráci s investory, 27.4.2022
SÚ
- z hlediska stavebního zákona není námitek, 27.4..2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani
opatřením stavebního úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- souhlasíme s prodejem dle žádosti, 27.4.2022
OMI, odděl. ekonomické
- v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena pozemku
navýšena o přísl. sazbu daně, 11.5.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 09.05.2022
právník OMI
- Proti prodeji části pozemku p.p.č. 129/15 k.ú. Pardubice o výměře 53m2, která je
geometrickým plánem označená jako st.p.č. 1345 nejsou s ohledem na vyjádřená ostatních
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odborů námitky.
6.6.2022
ORS
- nemá námitek, 16.05.2022
Usnesení RMO Pardubice III ze dne 23. 5. 2022, č. R/588/2022
(rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -)
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a souhlasí s prodejem
části pozemku parc. č. 129/15 o výměře 53 m2 v katastrálním území Studánka ve vlastnictví
Statutárního města Pardubice do vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX
kteří žádají o prodej části pozemku parc. č. 129/15 o výměře 53 m2
(dle GP č. 1382-167/2021 st.p.č. 1345) v k.ú. Studánka, v podílu ve výši 1/5 pro každého ze
žadatelů
XXXXXXXXXXXXX
kteří žádají o prodej části pozemku parc. č. 129/15 o výměře 53 m2
(dle GP č. 1382-167/2021 st.p.č. 1345) v k.ú. Studánka, v po dílu ve výši 1/10 pro každého ze
žadatelů.
Předpokládaný příjem 65.773,- Kč.
Komise pro pozemky a reklamu dne 28. 6. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 8,
proti 0, zdrž. 0
Rada dne 18. 7. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 8, proti 0, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 009

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
bezúplatný převod části pozemku označeného jako p.p.č. 373/1 o výměře cca 3.700 m2 v
k.ú. Černá za Bory z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Pardubického
kraje, IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02
Pardubice. Výměra části pozemku bude upřesněna geometrickým plánem.
Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO
25262572, odborem dopravy MmP a Městským obvodem Pardubice IV.
Ve smlouvě o bezúplatném převodu bude zakotveno:
- ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o
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telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných pozemcích,
- ustanovení o akceptaci sítí (plynárenského zařízení) ve vlastnictví spol. GasNet, s.r.o., IČO
27295567, uložených do předmětných pozemků,
- závazek budoucího vlastníka uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na část pozemku
označeného jako p.p.č. 373/1 v k.ú. Černá za Bory včetně závazku objednání a úhrady
geometrického plánu na zaměření rozsahu věcného břemene se společností Služby města
Pardubic a.s., IČO 25262572, za náhradu 500,00 Kč bez DPH.
Smlouva o bezúplatném převodu bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, a
společností ČEZ Distribuce, a.s., 24729035, a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do
katastru nemovitostí.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 418/10 o výměře 20 m2, p.p.č. 418/11
o výměře 19 m2, p.p.č. 418/12 o výměře 159 m2, p.p.č. 418/13 o výměře 29 m2, p.p.č.
418/14 o výměře 23 m2, vše v k.ú. Černá za Bory z vlastnictví Pardubického kraje, IČO
70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice,
s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic
Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, do
vlastnictví statutárního města Pardubice.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu části pozemku označeného jako p.p.č. 373/1 o
výměře cca 3.700 m2 v k.ú. Černá za Bory z vlastnictví statutárního města Pardubice do
vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o bezúplatném převod pozemků označených jako p.p.č. 418/10 o výměře
20 m2, p.p.č. 418/11 o výměře 19 m2, p.p.č. 418/12 o výměře 159 m2, p.p.č. 418/13 o
výměře 29 m2, p.p.č. 418/14 o výměře 23 m2, vše v k.ú. Černá za Bory z vlastnictví
Pardubického kraje, IČO 70892822, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje
pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, do vlastnictví statutárního
města Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
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Důvodová zpráva

1. Pardubický kraj, IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré
Město, 530 02 Pardubice, žádá o bezúplatný převod pozemku označeného jako p.p.č. 373/1
o výměře 7.289 m2 v k.ú. Černá za Bory ve vlastnictví statutárního města Pardubice, IČO
00274046
2. statutární město Pardubice, IČO 00274046, žádá o bezúplatný převod pozemků
označených jako p.p.č. 418/10 o výměře 20 m2, p.p.č. 418/11 o výměře 19 m2, p.p.č. 418/12
o výměře 159 m2, p.p.č. 418/13 o výměře 29 m2, p.p.č. 418/14 o výměře 23 m2, vše v k.ú.
Černá za Bory, 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
Zdůvodnění žadatelů: majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikacemi – silnicí II/355
a cyklostezkou ČB-Žižín.
Liniové stavby dle technické mapy: p.p.č. 373/1 k.ú. Černá za Bory – elektro, vodovod a
kanalizace, plyn, sděl. vedení
Popis pozemku: p.p.č. 373/1 k.ú. Černá za Bory – silnice, chodníky včetně přilehlé zeleně,
p.p.č. 418/10, p.p.č. 418/11, p.p.č. 418/12, p.p.č. 418/13, p.p.č. 418/14, vše v k.ú. Černá za
Bory - část cyklostezky, nájezdy
Vyjádření spol. GasNet, s.r.o., IČO 27295567, ze dne 2. 5. 2022:
Předmětný pozemek je dotčen více druhy sítí (plynárenského zařízení) ve vlastnictví a správě
GasNet, s.r.o. Jestliže má být novým nabyvatelem vlastnického práva k pozemku Pardubický
kraj, IČO 70892822, pak nepožadujeme zřízení VB před realizací prodeje. Žádáme však, aby
byl nabyvatel informován o existenci sítí v rámci uzavírané kupní smlouvy. V případě, že nás
vyzve ke zřízení VB po realizace prodeje, nabídneme samozřejmě součinnost.
Vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a.s., 24729035, ze dne 16. 5. 2022:
Zřízení smlouvy na věcné břemeno pro narovnání majetkoprávních vztahů k dotčenému
pozemku. Část parc. č. 373/1 v k.ú. Černá za Bory je předmětem prodeje třetí osobě a zřízení
věcného břemene proběhne před prodejem pozemku. Rozsah věcného břemene bude na
stávající inženýrské sítě v majetku spol. ČEZ Distribuce, a.s. na parc. č. 373/1 v k.ú. Černá za
Bory dle přiložené situace s vyznačením VB. Jelikož byly tyto sítě vybudovány před účinností
zákona č. 458/2000 Sb. navrhujeme náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.000,- Kč +
DPH. Věcné břemeno bude zřízeno i v případě, že prodej pozemku nebude schválen. Žádost
o zřízení věcného břemene byla podaná na OMI dne 16. 5. 2022
Vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, ze dne 15.6. 2022:
Zřízení věcného břemene za úplatu 1,000,- Kč bez DPH/pozemek, dle "zásad" - k uložení sítí
došlo před 20. 4. 2020. Z důvodu ochrany inženýrských sítí při změně vlastníka nemovitosti.
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Zák. č. 89/20212 Sb., obč. zák. §1257 a následující. Pozemek je dotčen vodovodem PVC d 110
a kanalizací KAM 400, BET 400 a PVC 80. Žádost o zřízení věcného břemene podaná na OMI
dne 15. 6. 2022.
Vyjádření spol. CETIN a.s., IČO 04084063, ze dne 9. 5. 2022:
Předmětné telekomunikační sítě byly realizovány za účinnosti zákona číslo 110/1964 Sb. o
telekomunikacích. Dle tohoto zákona (§ 12) jsou telekomunikační sítě věcným břemenem
váznoucím na nemovitosti, které se nezapisovalo do katastru nemovitostí. Majitel pozemku
je povinen toto věcné břemeno respektovat a stejně tak i ochranné pásmo
telekomunikačních sítí, které činí 0,5 m na všechny strany od krajního vedení. V tomto
pásmu mimo jiné nesmí být umisťovány pevné stavby či vysazovány trvalé porosty, které by
znemožňovaly či znesnadňovaly přístup k těmto sítím.
Za předpokladu respektování výše uvedeného nemá společnost CETIN a.s. námitek k
převodu pozemku.
Vyjádření spol. Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, ze dne 6. 5. 2022:
V příloze Vám zasíláme zpět situaci zájmového území, do které jsme zakreslili stávající trasu
veřejného osvětlení (dále jen VO) v majetku SmP a.s. podle stavu k 1.5.2022. Souborem VO
je předmětný pozemek dotčen.
SmP a.s. souhlasí s převodem požadovaného pozemku p.p.č. 373/1 o výměře 7.289 m2 v k.ú.
Černá za Bory pouze za předpokladu, že na kabelové vedení VO vč. jeho ochranného pásma
1m žadatel zajistí na své náklady zpracování geometrického plánu a dále zajistí uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch SmP a.s. za
cenu 500,00 Kč bez DPH, a to pro zajištění správy, údržby a rekonstrukce souboru VO.
Dle našeho názoru by bylo také vhodné ponechat komunikaci IV. třídy, tedy chodník
přiléhající ke komunikaci II/355 v majetku města.
Zveřejněno dne 2. 5. 2022, č. 14/2022, 15. 8. 2022, č. 24/2022
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- nemáme námitek, souhlasíme s majetkoprávním vypořádáním pozemků. Na pozemku
373/1 v k.ú. Černá za Bory máme po obou stranách veden v pasportu chodník (místní
komunikaci IV. třídy), který je v majetku města Pardubic. Vhodné by bylo v intravilánu směnit
komunikaci v šířce od obruby k obrubě. Tam kde není chodník, jsou vjezdy k nemovitostem,
které jsou také v majetku města Pardubic.
Na p.p.č. 418/12 v k.ú. Černá za Bory se nachází cyklostezka (místní komunikace IV. třídy)
Na p.p.č. 418/10, 418/11, 418/13, 418/14 v k.ú. Černá za Bory se nacházejí nájezdy na
cyklostezku. 7.7.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
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rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 13. 5. 2022
OHA
- z hlediska platného ÚPm Pce se požadovaná část pozemku nachází zejména v plochách s
rozdílným způsobem určení BP- bydlení nízkopodlažní předměstské, D- systém silniční;
pozemky, které požaduje Město převážně v plochách s rozdílným způsobem určení ZI - zeleň
izolační a D- systém silniční dopravy; využití musí být v souladu s ÚPm Pce;
Z hlediska koncepčního: jde o převod pozemku pod komunikací a pozemků podél
komunikace potřebných pro cyklostezku, není připomínek; tento názor nenahrazuje
vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního zákona; 9.5.2022
OHA, koordinátor
- není námitek, navržený převod pozemků není investičním záměrem či celoměstským
záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s
investory, 10.5.2022
SÚ
- z hlediska stavebního zákona není námitek, dotčeným orgánem pro vydání závazného
stanoviska pro navržený záměr je odbor hlavního architekta,16.5.2022 (toto vyjádření není
rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- souhlasíme s navrženým majetkoprávním vypořádáním, 5.5.2022
OMI, odděl. ekonomické
- bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi nemá vliv na rozpočet, 2.6.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- eviduji investiční akci CS Černá za Bory - Žižín, 19.05.2022
právník OMI
- dle výpisu na LV je věcné břemeno ve prospěch VO na pozemku p.p.č. 373/1 k.ú. Černá za
Bory již zřízeno.
Prosím o doplnění vyjádření OD, zda je na pozemku p.p.č. 373/1 k.ú. Černá za Bory evidován
nějaký chodník či jiná komunikace ve vlastnictví města, nebo jiné osoby. Stejně tak doplnit
informace i ve vztahu k ostatním pozemkům, které mají být předmětem převodu.
16.6.2022
ORS
-nemá připomínek a námitek, 19.05.2022
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Usnesení RMO Pardubice IV ze dne 13. 6. 2022, č. 617/56 -VI/2022 (4 pro)
Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí Pardubického kraje, IČO 70892822,
se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, který žádá o
bezúplatný převod pozemku označeného jako p.p.č. 373/1 o výměře 7.289 m2 v k.ú. Černá
za Bory ve vlastnictví statutárního města Pardubice, IČO 00274046, a to za podmínky, že části
pozemků, na kterých se nachází stavby chodníků, budou ponechány ve vlastnictví
Statutárního města Pardubice.
Usnesení RMO Pardubice IV ze dne 13. 6. 2022, č. 618/56 -VI/2022 (4 pro)
Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí Statutárního města Pardubice, IČO
00274046, které žádá o bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 418/10 o
výměře 20 m2, p.p.č. 418/11 o výměře 19 m2, p.p.č. 418/12 o výměře 159 m2, p.p.č. 418/13
o výměře 29 m2, p.p.č. 418/14 o výměře 23 m2, vše v k.ú. Černá za Bory, 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
Komise pro pozemky a reklamu doporučila převod pouze části pozemku označeného jako
p.p.č. 373/1 o výměře cca 3.700 m2 v k.ú. Černá za Bory pouze pod komunikací dle vyjádření
OD.
Komise pro pozemky a reklamu dne 23. 8. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 9,
proti 0, zdrž. 0,

Návrh usnesení č. 010

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3718/63 o výměře cca 5 m2 v k.ú. Pardubice z
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v
čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1350/7/22 ze dne 30. 6. 2022
ve výši 1.816,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu
DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené
části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve
výši 4.500,- Kč uhrazené statutárním městem Pardubice za znalecký posudek.
Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č. 3718/63 o
výměře cca 5 m2 v k.ú. Pardubice z nájemní smlouvy uzavřené se společností OMV Česká
republika, s.r.o., IČO 48038687.
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene se
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společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a GasNet, s.r.o., IČO 27295567,na
předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru
nemovitostí.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3718/63 o výměře
cca 5 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

XXXXXXXXXXXXX, žádá o prodej níže uvedeného pozemku dle varianty č. 1 nebo č. 2:
Varianta č. 1
-prodej pozemku označeného jako p.p.č. 3718/63 o výměře 167 m2 v k.ú. Pardubice
Varianta č. 2
-prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3718/63 o výměře cca 5 m2 v k.ú. Pardubice
Zdůvodnění žadatele: 1.scelení pozemků, 2.scelení pozemků pod parkovištěm žadatele
Dle výpisu z KN je žadatel vlastníkem sousedních pozemků označených jako p.p.č. 2718/62 a
p.p.č. 2718/61 v k.ú. Pardubice.
Dle výpisu z obchodního rejstříku je žadatel jednatelem spol. V i k i n g spol. s r.o., IČO
46507329, která je dle výpisu z KN LV č. 62863 vlastníkem sousedních nemovitostí p.p.č. č.
3718/60 a st.p.č. 10374, jejíž součástí je stavba čp. 554, obchod, vše v k.ú. Pardubice,
Pozn. OMI: v současné době je pozemek p.p.č. 3718/63 o výměře 167 m2 k.ú. Pardubice
dotčen nájemní smlouvou (NS_0654/MO2) uzavřenou se spol. OMV Česká republika, s.r.o.,
IČO 48038687, (provozování čerpací stanice) a smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene (119-0517-2019) uzavřenou se spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035.
Vyjádření spol. OMV Česká republika, s.r.o., IČO 48038687 ze dne 6. 4. 2022:
Reaguji na vaši žádost zaslanou dne 29.3.2022 ohledně vyjádření k prodeji pozemku č.
3718/63 umístněný v k.ú. Pardubice, který společnost OMV Česká republika, s.r.o. (dále jen
„OMV“) užívá na základě nájemní smlouvy uzavřenou se Statutárním město Pardubice
(NS_654/MO2) a kde provozuje čerpací stanici č. 2211 OMV Pardubice.
K vámi zaslané žádosti musíme uvést, že s prodejem celého nebo jen části pozemku
nesouhlasíme. Prodejem by došlo k nedodržení bezpečnostních hledisek čerpací stanici OMV
Pardubice, protože na pozemek se vztahuje bezpečnostní pásmo rekuperace. Děkujeme Vám
za pochopení.
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Liniové stavby dle technické mapy: VO, plyn, kanalizace
Popis pozemku: na pozemku se nachází odvětrací potrubí nádrží + ochranné pásmo, VO
(osvětlení) vč. kabeláže, sorpční odlučovač, klec s PB lahvemi, 5 m2 - část parkoviště
žadatele, zeleň
Vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO ze dne 4. 4. 2022:
Zájmového území p.č. 3718/63 není dotčeno kanalizací ani vodovodem v našem majetku.
Pouze se zde nachází kanalizační přípojky. V příloze zasílám orientační výkres.
Vyjádření spol. GasNet, s.r.o., IČO 27295567, ze dne 6. 4. 2022:
pozemek p.č. 3718/63, k.ú. Pardubice je dotčen uložením STL plynárenského zařízení, které
bylo realizováno jako přeložka stávajícího plyn. vedení v rámci stavby Supermarket LIDL v r.
2002 (investorem byl Lidl ČR v.o.s.). V návaznosti na tuto skutečnost navrhujeme zřízení VB
smluvně před realizací prodeje.
Vyjádření spol. Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, ze dne 10. 5. 2022:
V příloze Vám zasíláme zpět situaci zájmového území, do které jsme zakreslili stávající trasu
veřejného osvětlení (dále jen VO) v majetku SmP a.s. podle stavu k 1.5.2022. Souborem VO
je dotčen pozemek p.č.3718/63 k.ú. Pardubice.
SmP a.s. by souhlasili pouze s prodejem části tohoto pozemku nezatíženého souborem VO, a
to včetně ochranného pásma VO. Tedy prostor min. 1m od kabelového vedení a stožáru VO.
Část pozemku se souborem VO vč. uvedeného ochranného pásma je třeba geodeticky
oddělit a ponechat v majetku statutárního města Pardubice, a to z důvodu zajištění správy,
údržby a rekonstrukce souboru VO.
Při oddělování pozemků je vhodné zajistit vytýčení kabelových tras VO SmP a.s. (466 260
854) z důvodu přesného vymezení průběhu podzemního vedení veřejného osvětlení.
K odsouhlasení na SmP a.s. je třeba doložit návrh nového geodetického oddělení pozemků,
ve kterém bude zakreslena trasa stávajícího kabelového vedení VO.
Proti prodeji části p.p.č. 3718/63 k.ú. Pardubice o výměře cca 5 m2 nemáme námitek.
Zveřejněno dne 6. 4. 2022, č. 11/2022
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
1. nemáme námitky, na uvedeném pozemku neevidujeme v pasportu komunikací žádnou
místní ani účelovou komunikaci, je třeba respektovat vyjádření SmP a.s. v souvislosti s VO,
7.4.2022
2. nemáme námitky, na uvedeném pozemku neevidujeme v pasportu komunikací žádnou
místní ani účelovou komunikaci. 7.4.2022
OŽP
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1. z hlediska ŽP nesouhlasíme – část veřejná zeleň. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření,
souhlas nebo rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 13. 4. 2022
2. z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 13. 4. 2022
OHA
Dle platného ÚPm PCE se předmětný pozemek nachází v ploše s rozdílným způsobem využití
OVp - občanská vybavenost vyšší v rozvojové ploše 69/z - Z; využití musí být v souladu s
platnou ÚPD;
Z hlediska koncepčního:
1. Nesouhlasíme s prodejem celého pozemku, který je zelení v silně zastavěném území a
tvoří přirozené odclonění jednotlivých objektů a zlepšuje mikroklima v místě.
2. lze souhlasit s prodejem části pozemku která je zadlážděna, otázkou zůstává jak zde byla
zřízena parkovací stání a zda by nemělo být dopočítáno zpětně nájemné za danou část
pozemku a jeho užívání.Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí
podle stavebního zákona a správního řádu; 11.4.2022
OHA, koordinátor
1. není námitek, prodej pozemku není investičním záměrem či celoměstským záměrem ve
smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, 1.4.2022
2. není námitek, prodej části pozemku není investičním záměrem či celoměstským záměrem
ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory,
1.4.2022
SÚ
1. vzhledem k vyjádření OMV nesouhlas - bezpečnostní pásmo. 14.4.2022
2. dtto
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
1. nesouhlasím s prodejem , 11.4.2022
2. souhlasíme s prodejem požadované části pod parkovištěm žadatele, 11.4.2022
OMI, odděl. ekonomické
1. +2 - v případě, že prodej pozemků bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena pozemků
navýšena o přísl. sazbu daně, 29.4.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
1. neeviduji investiční akci, 28.4.2022
2. neeviduji investiční akci, 28.4.2022
právník OMI

40

1. s odkazem na vyjádření ostatních odborů nelze doporučit,
2. z hlediska bezpečnostního pásma rekuperace by nemělo prodejem části pozemku dojít ke
změně, kdy pozemky jsou i v současné době užívány k parkování vozidel, žadatel má zájem o
scelení pozemků. Nejsou námitky. Součástí kupní smlouvy by mělo být vyrovnání
bezdůvodného obohacení za užívání pozemku bez smluvního vztahu.
6.5.2022
ORS
1. nedoporučuje prodej pozemků s veřejnou zelení, 14.04.2022
2. nemá námitek, 14.04.2022
Usnesení RMO Pardubice II ze dne 25. 4. 2022 č. 556
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost XXXXXXXXXXXXXa nesouhlasí s
variantou č. 1 (prodej pozemku označeného jako p.p.č. 3718/63 o výměře 167 m2 v k.ú.
Pardubice) a souhlasí s variantou č. 2 (tj. prodej části pozemku označeného jako p.p.č.
3718/63 o výměře cca 5 m2 v k.ú. Pardubice pod parkovištěm žadatele).
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 2
Usnesení bylo přijato.
Komise pro pozemky a reklamu doporučila prodej pouze části pozemku označeného jako
p.p.č. 3718/63 o výměře cca 5 m2 v k.ú. Pardubice.
Znalecký posudek č. 1350/7/22 ze dne 30. 6. 2022 o ceně v čase a místě obvyklé vyhotovený
znalcem ze schváleného seznamu byl objednán a uhrazen statutárním městem Pardubice.
Cena pozemku byla stanovena na 1.816,- Kč/m2. Uhrazená částka za vyhotovení posudku
činila 4.500,-Kč.
Komise pro pozemky a reklamu dne 24.05.2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 9,
proti 0, zdrž. 0
Předpokládaný příjem 9.080,-Kč

Návrh usnesení č. 011

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 693/1 o výměře cca 2.800 m2 v k.ú. Staré
Čívice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti M-TRADE
CHRUDIM s.r.o., IČO 14435195, se sídlem Vaňkova 1347, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, za
kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2473-09/22 ze
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dne 23.5.2022 ve výši 1.460,- 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.
Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO
25262572.
Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci správního rozhodnutí na umístění
stavby provozovny - administrativa, dílna, sklad podle stavebního zákona.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 693/1 o výměře cca
2.800 m2 v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
společnosti M-TRADE CHRUDIM s.r.o., IČO 14435195.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

Společnost M-TRADE CHRUDIM s.r.o., IČO 14435195, se sídlem Vaňkova 1347, Chrudim IV,
537 01 Chrudim, jejímž jednatelem je XXXXXXXXXXXXX, žádá o prodej části pozemku
označeného jako p.p.č. 693/1 o výměře cca 2.800 m2 v k.ú. Staré Čívice.
Původní žádost byla podána XXXXXXXXXXXXX na výměru cca 3.000 m2. Po projednání žádosti
v komisi pro pozemky a reklamu požádal XXXXXXXXXXXXX o změnu žadatele na společnost
M-TRADE CHRUDIM s.r.o., IČO 14435195, a souhlasí s projednáním žádosti dle doporučení
komise, tzn. nájem a prodej části pozemku o výměře 2.800 m2.
Zdůvodnění žadatele: stavba provozovny firmy KLIMASYSTEMS – administrativa, dílna, sklad.
Doplnění žadatele ze dne 6. 6. 2022: Dobrý den, ještě k prodeji pozemku. Souhlasím s
názorem OHA, vymezit území pro náš budoucí záměr tak, aby zasahovalo pouze do ploch VLF
a nikoliv i do KZ.
Liniové stavby dle technické mapy: plyn - VB, vodovod a kanalizace -VB, elektro, VO,
Popis pozemku: travnatá plocha, dřeviny
Vyjádření spol. Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, ze dne 16. 5. 2022:
V příloze Vám zasíláme zpět situaci zájmového území, do které jsme zakreslili stávající trasu
veřejného osvětlení (dále jen VO) v majetku SmP a.s. podle stavu k 1.5.2022. Souborem VO
je dotčen pozemek p.č. 693/1 k.ú. Staré Čívice.
SmP a.s. by souhlasili pouze s prodejem části tohoto pozemku nezatíženého souborem VO, a
to včetně ochranného pásma VO. Tedy prostor min. 1m od kabelového vedení a stožáru
VO. Část pozemku se souborem VO vč. uvedeného ochranného pásma je třeba geodeticky
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oddělit a ponechat v majetku statutárního města Pardubice, a to z důvodu zajištění
správy, údržby a rekonstrukce souboru VO.
Při oddělování pozemků je vhodné zajistit vytýčení kabelových tras VO SmP a.s. (466 260
854, mail: svaton@smp-pce.cz) z důvodu přesného vymezení průběhu podzemního vedení
veřejného osvětlení.
K odsouhlasení na SmP a.s. je třeba doložit návrh nového geodetického oddělení pozemků,
ve kterém bude zakreslena trasa stávajícího
Vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 10. 1. 2022:
V prodávané části se nenachází zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s., z tohoto důvodu
nebudeme zřizovat věcné břemeno. S prodejem souhlasíme.
Zveřejněno dne 16. 3. 2022, č. 9/2022
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- nemáme námitek, na uvedené části pozemku OD neeviduje v pasportu komunikací žádnou
místní ani účelovou komunikaci v majetku města. 18.3.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nesouhlasíme se zásahem do LBK 50 /2, jinak nemáme námitek. Toto
vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 28. 3.
2022
OHA
- z hlediska platného ÚPm Pce se požadovaná část pozemku nachází v plochách s rozdílným
způsobem určení VLf- Výroba lehká v lokalitě Městské industriální zóny v rozvojové ploše
10/z - Z a částečně zasahuje do ploch KZ - zeleň krajinná a do územního systému ekologické
stability LBK50/2; využití musí být v souladu s ÚPm Pce;
Z hlediska koncepčního: doporučujeme upravit vymezené území pro budoucí záměr pouze
do ploch VLf; tento názor nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí dle správního
řádu a stavebního zákona; 24.3.2022
OHA, koordinátor- stavební záměr je investičním záměrem ve smyslu schválených Zásad
statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory (nad 200 m2 do 2 000 m2 hrubé
podlažní plochy), případně celoměstským záměrem (nad 2 000 m2 hrubé podlažní plochy),
1.4.2022
SÚ
- z hlediska stavebního zákona není námitek, dotčeným orgánem pro vydání závazného
stanoviska pro navržený záměr je odbor hlavního architekta,5.4.2022 (toto vyjádření není
rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu)
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OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- doporučovali bychom nejdříve projednat na OHA studii záměru žadatele a podle toho
teprve žádat o prodej pozemků, 18.3.2022
OMI, odděl. ekonomické
- v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena pozemku
navýšena o přísl. sazbu daně, 1.4.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 06.04.2022
právník OMI
- S ohledem na vyjádření OHA nutno upravit rozsah pozemku tak, aby nezasahoval ostatních
funkčních ploch (vyjma VlF). 9.5.2022
S ohledem na vyjádření SmP doporučuji prodej pouze té části pozemku, která není zasažena
VO, případně je nutno vyřešit přeložku VO (dle technického předpisu schváleného městem
Pardubice " Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic" není povoleno
umisťovat stavby ani parkovací stání na kabelovém vedení VO.)
21.6.2022
ORS
- nutno upravit rozsah, nelze zasahovat do LBK50/2, doporučuje na OHA předložit
zpracovaný návrh stavby, 31.03.2022
Usnesení RMO Pardubice VI ze dne 11. 4. 2022, č. R2022-766
Rada MO Pardubice VI bere na vědomí záměr prodeje části pozemku označeného jako p. p.
č. 693/1 o výměře cca 3.000 m2 v k.ú. Staré Čívice, ve vlastnictví statutárního města
Pardubice, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, do vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX (5 pro)
Komise pro pozemky a reklamu:
- doporučila pouze část pozemku mimo části zatížené souborem veřejného osvětlení včetně
jeho ochranného pásma a mimo části zasahující do KZ- zeleň krajinná a LBK 50/2, tj. cca
2.800 m2,
- doporučila kupní cenu ve výši 1.460,- Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 2473-09/22 ze dne
23.5.2022, kterým byla určena cena pro sousední část předmětného pozemku,
- nedoporučila prodej po projednání v ZmP, doporučila nájem na dobu neurčitou a prodej po
nabytí právní moci správního rozhodnutí na umístění stavby podle stavebního zákona.
Komise pro pozemky a reklamu dne 28.06.2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 7,
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proti 0, zdrž. 1
Předpokládaný příjem 4.088.000,-Kč

Návrh usnesení č. 012

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Ruší
usnesení č. 'Z/3047/2022'.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 745/3 o výměře cca 13 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.36/798/22 ze dne 1.6.2022 ve
výši 1.800,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu
DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené
části pozemku, žadatelem.
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 4.000,- 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
předmětném pozemku.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 745/3 o výměře cca
13 m2 v k.ú. Svítkov z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023

Důvodová zpráva

XXXXXXXXXXXXX, žádá o změnu níže uvedeného usnesení z důvodu narovnání hranic
pozemků na základě geometrického zaměření.
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Dne 23. 6. 2022 Zastupitelstvo města Pardubic přijalo usnesení č. Z/3047/2022:
Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 745/3 o výměře cca 16 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.36/798/22 ze dne 1.6.2022 ve výši
1.800,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po
doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části
pozemku, žadatelem.
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 4.000,- 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
předmětném pozemku.
XXXXXXXXXXXXX původně požádal o prodej částí pozemku označeného jako p.p.č. 745/3 v
k.ú. Svítkov o výměře cca 5 m2 z důvodu posunutí brány a o výměře cca 11 m2 – zaplocená
část původními majiteli rodinného domu, tj. cca 16 m2 – schváleno usnesením č.
Z/3047/2022.
Po geometrickém zaměření bylo zjištěno, že část pozemku označeného jako st.p.č 36 v k.ú.
Svítkov ve vlastnictví žadatele zasahuje částí za oplocenou část pozemku označeného jako
p.p.č. 745/3 v k.ú. Svítkov ve vlastnictví města.
Na základě tohoto zjištění žadatel navrhuje změnu u prodeje zaplocené části pozemku
označeného jako p.p.č. 745/3 v k.ú. Svítkov dle předloženého návrhu geometrického
zaměření s tím, že by po prodeji vybudoval nové oplocení na hranici předmětného pozemku.
Dle geometrického zaměření výměra části pozemku označeného jako p.p.č. 745/3 v k.ú.
Svítkov pro posunutí brány činí 5 m2 a výměra části pozemku označeného jako p.p.č. 745/3 v
k.ú. Svítkov zahrnující zaplocenou část a část pro narovnání hranic pozemků činí 8 m2.
Zdůvodnění žadatele: nechal jsem si zpracovat geodetických plán a zjistil, že poslední 2
sloupky plotu neodpovídají hranici mého pozemku. Rád bych nový plot narovnal, prosím o
dodatečné schválení hranice odkupovaného pozemku. V příloze zasílám návrh včetně
zakresleného stávajícího plotu a fotografie s naznačením hranic křídou. Omlouvám se za
komplikaci, děkuji za schválení.
Liniové stavby dle technické mapy: nejsou
Popis pozemku: vjezd k domu – zámková dlažba
Zveřejněno dne 15. 8. 2022, č. 24/2022
Komise pro pozemky a reklamu dne 23. 8. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 9,
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proti 0, zdrž. 0
Předpokládaný příjem 23.400,-Kč

Návrh usnesení č. 013

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
přerušení procesování kupní smlouvy na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 4390 o
výměře 1.292 m2 v k.ú., Pardubice schváleného usnesením Z/3052/2022.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
předložit žádost společnosti Axes Capital Europe s.r.o., IČO 01643924, se sídlem
Sokolovska 94/61, Karlín, 186 00 Praha 8, zastoupené na základě plné moci
XXXXXXXXXXXXX, advokátem Advokátní kanceláře Emil Flegel s.r.o., IČO 06013988, se
sídlem
K Chaloupkám 3170/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, včetně již schváleného usnesení
Z/3052/2022 orgánům města (Komise pro pozemky a reklamu, Rada města Pardubic,
Zastupitelstvo města Pardubic) k projednání.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

Dne 5. 9. 2022 byla na OMI MmP doručena žádost společnosti Axes Capital Europe s.r.o., IČO
01643924, se sídlem Sokolovska 94/61, Karlín, 186 00 Praha 8, zastoupené na základě plné
moci XXXXXXXXXXXXX, advokátem Advokátní kanceláře Emil Flegel s.r.o., IČO 06013988, se
sídlem
K Chaloupkám 3170/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, o prodej pozemku označeného jako p.č.
4390 o výměře 1.292 m2 v k.ú. Pardubice, za cenu ve výši 2 600.000,00 Kč.
Pozn. OMI: dne 23. 6. 2022 Zastupitelstvo města Pardubice přijalo usnesení č. Z/3052/2022
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 4390 o výměře 1.292 m2, v k.ú. Pardubice z
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase
a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1345/2/22 ze dne 4.2.2022 ve výši
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1.300.850,- Kč + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH.
Kupní smlouva bude uzavřena:
- po uzavření smlouvy o převodu pozemků označených jako p.p.č. 1026/7 o výměře 578 m2,
p.p.č. 1026/8 o výměře 487 m2, vše v k.ú. Staré Hradiště z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do
vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, a po vkladu této smlouvy do katastru
nemovitostí,
-po vyjmutí pozemku označeného jako p.p.č. 4390 o výměře 1.292 m2 v k.ú. Pardubice z
nájemní smlouvy uzavřené se společností ZEAS a.s. Pod Kunětickou horou, IČO 48154954.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 4390 o výměře 1.292 m2, v
k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Společnosti ZEAS a.s. Pod Kunětickou horou byl zaslán dodatek na vyjmutí pozemku
označeného jako p.p.č. 4390 o výměře 1.292 m2 v k.ú. Pardubice z nájemní smlouvy.
Smlouva o převodu pozemků označených jako p.p.č. 1026/7 o výměře 578 m2, p.p.č. 1026/8
o výměře 487 m2, vše v k.ú. Staré Hradiště z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví
Ředitelství silnic a dálnic ČR byla uzavřena, pozemky jsou ve vlastnictví ŘSD ČR od 22.7.2022.
Zdůvodnění žadatele:
Nabídka odkoupení pozemku p.č. 4390 o výměře 1.292 m2, v k.ú. Pardubice:
Axes Capital Europe s.r.o., IČO01643924, se sídlem Sokolovska 94/61, 186 00 Praha 8,
zastoupený XXXXXXXXXXXXX, advokátem Advokátní kanceláře Emil Flegel s.r.o., IČ 06013988,
se sídlem K chaloupkám 2, Praha 10, 106 00 zastoupená XXXXXXXXXXXXX (dále jen „žadatel“)
podává tímto Nabídku odkoupení pozemku p.č. 4390 o výměře 1.292 m2, v k.ú. Pardubice za
cenu ve výši 2,600,000.00 korun českých,
jakou odůvodňuje následovně:
Zastupitelstvo města Pardubice schválilo prodej pozemku označeného jako p.p.č. 4390 o
výměře 1.292 m2, v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1345/2/22 ze dne
4.2.2022
„ve výši 1.300.850,- Kč + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu
DPH“.
Podmínky uzavření kupní smlouvy jsou:
a) uzavření smlouvy o převodu pozemků označených jako p.p.č. 1026/7 o výměře 578 m2,
p.p.č. 1026/8 o výměře 487 m2, vše v k.ú. Staré Hradiště do vlastnictví Ředitelství silnic a
dálnic ČR, IČO 65993390, a po vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí,
b) vyjmutí pozemku označeného jako p.p.č. 4390 o výměře 1.292 m2 v k.ú. Pardubice z
nájemní smlouvy uzavřené se společností ZEAS a.s. Pod Kunětickou horou, IČO 48154954.
Podle § 2 odst. 1 a odst. 2 obecního zřízení "obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní
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majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto
vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů;
při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem."
Podle § 38 odst. 1 obecního zřízení "majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v
souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je
povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede účetnictví podle zákona o
účetnictví."
Podle § 39 odst. 1 a odst. 2 obecního zřízení "záměr obce prodat, směnit, darovat,
pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo
je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví
obce obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce
vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit
své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr
nezveřejní, je právní jednání neplatné. Nemovitá věc se v záměru označí údaji podle
zvláštního zákona platnými ke dni zveřejnění záměru. Při úplatném převodu majetku se cena
sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu
regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než
obvyklou. Není-li odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna, je právní jednání neplatné."
Záměr prodeje pozemku p.č. 4390 o výměře 1.292 m2, v k.ú. Pardubice zveřejněný ve smyslu
ust. § 39 zákona o obcích neobsahoval podmínky, jakými podmínilo prodej později
zastupitelstvo. Kupní smlouva, kterou by obec uzavřela v rozporu se zveřejněným záměrem,
je neplatná (viz. Nejvyšší soud pod č.j. 32 Cdo 721/2010). Usnesení zastupitelstva o
podmínění uzavření smlouvy dalšími smlouvami vnímám proto jako změnu publikovaného
záměru podle § 39 zákona o obcích.
Dosaženou cenu považuji za nevýhodnou a nepřiměřeně nízkou, s přihlédnutím k situování a
využitelnosti pozemku. Znalecký posudek XXXXXXXXXXXXX z 4.2.2022 uvádí, že pozemek je
nezastavitelný z důvodu existence věcných břemen. Dochází k ceně jen 1000 Kč/m2
pozemku, což je u zastavitelného pozemku této velikosti a této strategické a klíčové poloze
uprostřed zastavitelného území v Pardubicích mimořádně nízká cena. Tržní ceny začínají v
okolí Pardubic za obdobně velké pozemky nejméně na dvojnásobku ceny.
Dne 5.11.2021 vyzvala zástupkyně prodávajícího XXXXXXXXXXXXX z odboru majetku
Magistrátu zájemce XXXXXXXXXXXXX, aby doložil souhlasy vlastníků okolních pozemků, ty
byly doloženy však jen u parc.č. 4389 k.ú. Pardubice, nikoli u sousední parc.č. 4358 k.ú.
Pardubice. Tvrzení zájemce o koupi o jejich získání bylo tak nepravdivé.
Společnost Axes Capital Europe s.r.o. se zabývá projektovým managementem,
developmentem a poradenskými službami a byla zmocněna majiteli sousedního pozemku
p.č. 4358 k.ú. Pardubice, jako klíčovými vlastníky pozemků v lokalitě Nová Cihelna, aby v
jejich zastoupení zajistila řízení projektu v souladu s platnou ÚPD a Územní studií. Cílem je
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vytvořit moderní městskou čtvrť s dostupným bydlením, občanskou vybaveností a službami.
Z toho důvodu činí tuto nabídku, aby nedošlo k průtahům při developmentu území, scelení
klíčových pozemků a zejm. k prodeji pozemku pod cenou za nižní cenu, než je cena obvyklá a
dosažitelná. Tříštění vlastnických vztahů v území může mít výsledek riziko spekulativního
chování nových vlastníků, s cílem blokování celého projektu. Právě takovému riziku chceme
předejít naší nabídkou. Věříme, že zájmem obyvatel Pardubic je rozvoj lokality, nabídka
nového moderního bydlení, a tím potencionální snížení
existujících vysokých cen za bydlení v městě Pardubice.
Nabídnutá kupní cena „ve výši 1.300.850,- Kč + DPH v případě, že pozemek bude spadat do
režimu podléhajícímu DPH“, která se odchyluje od ceny obvyklé, dosud nebyla řádné
zdůvodněna, prodej pozemku danému zájemci může nežádoucím způsobem zpomalit, nebo
úplně zablokovat development lokality a tím přispět k dalšími navýšení cen nemovitostí v
městě Pardubice, proto navrhujeme přistoupit k revokaci usnesení zastupitelstva a vypsání
nového výběrového řízení, popř. prodej pozemku vyšší nabídce námi učiněné, popř.
ponechání tohoto klíčového pozemku v majetku města Pardubice, aby mělo rozhodující vliv
na další fáze povolování projektu a rozvoje lokality.
Příloha: Plná moc
29.8. 2022 Axes Capital Europe s.r.o.
právník OMI Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jenom ZoO), vymezuje v ust. § 39 dvě
základní povinnosti obce při nakládání s obecním majetkem – jednak povinnost zveřejnit na
úřední desce záměr dispozice, kterou má obec v úmyslu s nemovitostí učinit (prodat, směnit,
darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo
stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby) a jednak
povinnost disponovat majetkem při úplatném převodu za cenu v místě a čase obvyklou, resp.
povinnost zdůvodnit případnou odchylku.
1) Náležitosti záměru
Povinné náležitosti záměru rovněž vyplývají z ust. § 39 odst. 1 ZoO a z dikce zákona je
zřejmé, že se jedná o náležitosti povinné – a to povinnost konkrétně identifikovat
nemovitosti označením, které odpovídá katastrálnímu zákonu a uvedení konkrétního
způsobu, jakým hodlá obec s majetkem naložit (vyjádření vůle obce, že má v úmyslu majetek
prodat, směnit atd.) Jiné povinné náležitosti záměru zákon nestanoví, a proto je ani nelze
extenzivně rozšiřovat a následně z jejich absence dovozovat absolutní neplatnost. Judikatura
i komentář se shodují v tom, že zákon neukládá obci povinnost uvádět ve zveřejněném
záměru bližší podmínky zamýšlené dispozice, ani podstatné náležitosti zamýšlené smlouvy.
S ohledem na výše uvedené lze mít za to, že záměr byl zveřejněn v souladu se Zásadami pro
nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve
vlastnictví statutárního města Pardubice, a to na základě žádosti žadatele o odkoupení
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pozemku. Záměr obsahuje zákonem vyžadované náležitosti.
2) Odchylka od obvyklé ceny
Z hlediska způsobu určení obvyklé ceny zákon nestanoví, že musí být vždy určena podle
zákona o oceňování majetku a takové závěry nelze z právní úpravy ani dovodit. Obvyklou
cenu je možné zjistit různými způsoby, přičemž je na obci, který ze způsobů zvolí. Obec si
může nechat zpracovat znalecký posudek, ale také může výpočet podle zákona o oceňování
majetku provést sama, příp. je možno majetek ocenit např. srovnáním nabídek z realitních
kanceláří, hypoteticky i na základě nabídek doručených ke zveřejněnému záměru. Z hlediska
ocenění majetku je však zásadní, aby obec byla schopna způsob určení obvyklé ceny vždy
adekvátně doložit.
Je-li majetek oceněn znaleckým posudkem o ceně obvyklé, lze tomuto určení ceny přisuzovat
určitou míru presumpce správnosti. Pokud není ocenění provedeno zjevně chybně, svědčí
obci dobrá víra v obsah znaleckého posudku a může z něj vycházet. Je-li obsah posudku
zpochybněn, musí být tyto pochybnosti předem odstraněny, v opačném případě nelze mít za
to, že bylo jednáno s péčí řádného hospodáře. V případě, že nevyvstaly žádné relevantní
skutečnosti, které správnost posudku zpochybňují, o porušení péče řádného hospodáře by
nešlo ani v případě, že by se později ukázalo, že posudek neurčil obvyklou cenu správně.
V daném případě byla kupní cena určena na základě znaleckého posudku o ceně obvyklé,
který nebyl zpochybněn a na první pohled neobsahuje žádné významné vady, které by
zakládaly pochybnosti o jeho správnosti. Při prodeji nemovitosti nedošlo k odchylce od ceny
obvyklé, kterou by bylo nutné odůvodnit.
3) Projednání nabídky a výběr z více nabídek.
Z ust. § 35 ani § 38 zákona o obcích neplyne pro obec povinnost jednat konkrétním právním
způsobem. Obec nemá povinnost při prodeji pozemku oslovit cíleně konkrétní osoby, či
zajistit si souhlas vlastníků sousedních pozemků. V souladu se zásadou autonomie vůle je
obec oprávněna samostatně zvážit, zda vůbec a případně se kterým žadatelem a za jakých
smluvních podmínek k uzavření příslušné smlouvy přistoupí. V rámci této úvahy nelze
vyloučit ani hodnocení širších hledisek, které obec jako vlastník nemovitostí musí zohlednit.
V této souvislosti je nutno uvést, že v případě již schváleného prodeje byla jednou z hlavních
zohledňovaných skutečností právě ta skutečnost, že p. XXXXXXXXXXXXX vlastnil pozemky,
které jsou nezbytné pro realizaci investiční akce ŘSD (stavba SV obchvatu), přičemž město a
ŘSD uzavřely smlouvu o spolupráci, v rámci které obě strany deklarovaly společný zájem na
urychlení přípravy stavby I/36, SV obchvat, a to zejména s důrazem na pomoc při výkupu
pozemků. Pan XXXXXXXXXXXXX při jednání s městem deklaroval, že v případě schválení
prodeje převede pozemky potřebné pro stavu obchvatu na ŘSD a tato podmínka byla
obsažena i ve schváleném usnesení. Pozemky jsou k dnešnímu dni již ve vlastnictví ŘSD,
podmínka tedy byla splněna.
Záměr prodat pozemek označený jako p.p.č. 4390 o výměře 1.292m2 v k.ú. Pardubice byl
zveřejněn na úřední desce od 29.9.2021 do 15.10.2021. Zveřejnění záměru není veřejným
příslibem ani vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, ale svou povahou se jedná
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o informativní úkon, na jehož základě mohou další osoby předložit obci své nabídky, návrhy
či jiné připomínky a výhrady. Město nebylo povinno zajistit souhlasy vlastníků sousedních
pozemků (příp. spoluvlastníků), neboť ti mohli své výhrady obci zaslat již na základě
zveřejněného záměru.
Z hlediska účinků zveřejněného záměru se má zato, že ty pominou především tam, kde
příslušný orgán o zamýšleném majetkoprávním jednání po zveřejnění rozhodoval, avšak
uzavření smlouvy výslovně odmítl. Tím zpravidla dojde k přerušení vůle obce být vázaná v
souladu s dříve zveřejněným záměrem. V tomto případě záměr nebyl odmítnut, naopak bylo
o něm rozhodnuto a prodej byl schválen. Usnesení zastupitelstva však nepůsobí navenek a
nezakládá právně vynutitelný závazek obce schválenou smlouvu uzavřít, ale představuje
pouhý projev vůle obce (hospodářskou dispozici, nikoliv právní jednání). Usnesení nenabývá
právní moci a může být kdykoliv změněno, zvláště je-li taková změna v zájmu obce.
S ohledem na skutečnost, že zveřejněný záměr nebyl odmítnut a kupní smlouva k dnešnímu
dni ještě nebyla uzavřena, žadateli nic nebrání v tom, aby obci předložil svou nabídku, která
je učiněna v souladu se zveřejněným záměrem, přičemž činí nabídku z ekonomického
hlediska podstatně výhodnější (žadatel nabízí 2násobek již schválené prodejní ceny (ceny
obvyklé)). Obec sice nemá s ohledem na hlavní úkoly její činnosti povinnost přijmout vždy
pouze ekonomicky nejvýhodnější nabídku, avšak při výběru méně ekonomicky výhodné
nabídky je povinna v souladu s ust. § 38 ZoO tento výběr náležitě odůvodnit. V současné
době navíc judikatura požaduje po obcích schopnost existenci určitých důvodů tvrdit a
prokázat, přičemž důraz na kvalitu odůvodnění má být přímo úměrný odchylce od ceny, resp.
v obecné rovině odchylce od ekonomické výhodnosti – čím méně výhodné, tím pádnější
důvody by obec měla mít (viz např. rozsudek NS ze dne 4. 11. 2015, sp. zn. 5 Tdo 316/2015,
příp. NSS ze dne 17. 1. 2018, č. j. 3 As 302/2016-43).
Z výše uvedených důvodů lze doporučit, aby byl proces uzavření kupní smlouvy dle již dříve
přijatého usnesení pozdržen a v obě nabídky (tj. stávající schválená i nová nabídka) společně
projednány a porovnány z hlediska jejich výhodnosti.
8.9.2022

Návrh usnesení č. 014

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
budoucí odkoupení a následného odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 719/1 o
výměře 1.312 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 348/1 o výměře cca 75 m2, p.p.č.
365/2 o výměře cca 576,3 m2, p.p.č. 719/3 o výměře cca 84 m2, vše v k.ú. Svítkov z
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v
čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1351/8/2022 ze dne 27.7.2022
ve výši 287,- Kč/m2 u pozemků označených jako p.p.č. 719/1, p.p.č. 365/2, p.p.č. 719/3,
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vše v k.ú. Svítkov a ve výši 63,- Kč/m2 u pozemku označeného jako p.p.č. 348/1 v k.ú.
Svítkov, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na
vybudovanou stavbu „Propojení lávek Svítkov - Rosice“ (investiční akce Úřadu městského
obvodu Pardubice VI) a po geometrickém zaměření předmětných částí pozemků.
Budoucí kupní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky ode dne oboustranného
podpisu smlouvy a bude v ní zakotven souhlas vlastníka pozemků XXXXXXXXXXXXXpro
územní a stavební řízení investiční akce „Propojení lávek Svítkov - Rosice“.
Kupní smlouva bude uzavřena po:
- po vydání kolaudačního souhlasu respektive souhlasu na výše uvedenou stavbu
„Propojení lávek Svítkov - Rosice“,
- vyhotovení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí
pozemků.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvu na odkoupení
pozemku označeného jako p.p.č. 719/1 o výměře 1.312 m2, částí pozemků označených
jako p.p.č. 348/1 o výměře cca 75 m2, p.p.č. 365/2 o výměře cca 576,3 m2, p.p.č. 719/3 o
výměře cca 84 m2, vše v k.ú. Svítkov z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví
statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem č. 1351/8/2022 ze dne 27.7.2022 ve výši 287,- Kč/m2 u pozemků
označených jako p.p.č. 719/1, p.p.č. 365/2, p.p.č. 719/3, vše v k.ú. Svítkov a ve výši 63,Kč/m2 u pozemku označeného jako p.p.č. 348/1 v k.ú. Svítkov.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

XXXXXXXXXXXXX, nabízí odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 719/1 o výměře 1.312
m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 348/1 o výměře cca 75 m2, p.p.č. 365/2 o výměře
cca 576,3 m2, p.p.č. 719/3 o výměře cca 84 m2, vše v k.ú. Svítkov, za kupní cenu 1.500,Kč/m2 a žádá o uzavření budoucí kupní smlouvy.
Zdůvodnění žadatele: odkoupení pozemků v rámci investiční akce ÚMO Pardubice VI
„Propojení lávek Svítkov - Rosice“. Uzavření budoucí kupní smlouvy a po kolaudaci stavby
kupní smlouvy. Platnost budoucí kupní smlouvy na dva roky od data podpisu smlouvy.
Budoucí kupní smlouva bude použita jako souhlas vlastníka pro územní a stavební řízení.
Liniové stavby dle technické mapy: nejsou
Popis pozemku: cesta, přilehlá zeleň, stromy, keře, náletové dřeviny
Vyjádření odborů a obvodu:
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OD
- doporučujeme, záměr MO Pardubice VI k provedení akce "Propojení lávek Svítkov - Rosice".
13.5.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 17. 5. 2022
OHA
- z hlediska platného ÚPm Pce se požadované části pozemků nachází v plochách s rozdílným
způsobem určení KZ - zeleň krajinná; využití musí být v souladu s ÚPm Pce;
Z hlediska koncepčního: nemáme námitek k odkupu částí pozemků potřebných pro
cyklostezku; tento názor nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu
a stavebního zákona; 23.5.2022
OHA, koordinátor
- není námitek, odkup pozemků pro investiční akci městského obvodu není investičním
záměrem či celoměstským záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města
Pardubice pro spolupráci s investory, 12.5.2022
SÚ
- z hlediska stavebního zákona není námitek, dotčeným orgánem pro vydání závazného
stanoviska pro navržený záměr je odbor hlavního architekta,20.5.2022 (toto vyjádření není
rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- souhlasíme s odkupem pozemků ve smyslu žádosti, prosím jasné stanovisko ÚMO VI, jestli
požadovaná dvouletá platnost budoucí kupní smlouvy je pro realizaci stavby dostatečná,
19,5,2022
OMI, odděl. ekonomické
- odkoupení pozemků není kryto rozpočtem, jedná se o investiční akci obvodu, 17.6.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 03.06.2022
právník OMI
- Doporučuji prodej za cenu v čase a místě obvyklou, stanovenou na základě znaleckého
posudku.
V rámci vyvlastňovacích řízeních, ve kterých město vystupuje jako vyvlastnitel byla cena
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obvyklá za obdobní pozemky - k.ú. Pardubice, mimo zastavitelné území, funkční plocha
krajinná zeleň určena na základě znaleckého posudku ve výši cca 470,-Kč/m2.
Z povinnosti zachovávat péči řádného hospodáře vyplývá, že nákup pozemků za cenu vyšší
než je cena obvyklá musí být (zvláště s přihlédnutím k probíhajícím vyvlastňovacím řízením)
náležitě odůvodněn, zejména v případě, kdy by taková cena byla několikanásobně vyšší, než
je cena v čase a místě obvyklá. Dle závěrů soudní praxe by takové odůvodnění mělo být
zaznamenáno v zápise z jednání ZmP, nebo doloženo jiným adekvátním způsobem.
20.6.2022
ORS
-nemá připomínek a námitek, 19.05.2022
Usnesení RMO Pardubice V ze dne 30. 5. 2022, č. R2022-802:
Rada MO Pardubice VI souhlasí s odkoupením pozemku označeného jako p.p.č. 719/1 o
výměře 1.312 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 348/1 o výměře cca 75 m2, p.p.č.
365/2 o výměře cca 576,3 m2, p.p.č. 719/3 o výměře cca 84 m2, vše v k.ú. Svítkov, od
XXXXXXXXXXXXX5, za kupní cenu 1.500,- Kč/m2 a s uzavřením budoucí kupní
smlouvy.
Komise pro pozemky a reklamu dne 28.6.2022 doporučila prodej dle znaleckého posudku,
nedoporučila prodej dle návrhu žadatelky.
Na základě projednání v Komisi pro pozemky a reklamu ze dne 28. 6. 2022 byl objednán a
uhrazen městem znalecký posudek č. 1351/8/2022 ze dne 27. 7. 2022 o ceně v čase a místě
obvyklé vyhotovený znalcem ze schváleného seznamu. Cena částí pozemků p.p.č. 719/1,
265/2, 719/1 k.ú. Svítkov byla stanovena na 287,- Kč/m2, částí p.p.č. 348/1 k.ú. Svítkov byla
stanovena na 63,- Kč/m2. ZP je uložen ve složce žádosti.
Žádost byla se znaleckým posudkem znovu předložena k projednání komisi pro pozemky a
reklamu dne 23. 8. 2022. Komise doporučila prodej za kupní ceny dle výše uvedeného
posudku.
Komise pro pozemky a reklamu dne 23. 8. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 9,
proti 0, zdrž. 0
Předpokládaný výdej dle návrhu žadatele 3 070.950,- Kč, dle znaleckého posudku 570.775,Kč.

Návrh usnesení č. 015
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Zastupitelstvo města Pardubic
Ruší
usnesení č. 'Z/2764/2022'.
Důvodová zpráva

Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 24.02.2022 přijalo níže uvedené
usnesení:
Přijaté usnesení č. Z/2764/2022
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 2784/28 o výměře 27.669 m2, p.p.č.
2784/36 o výměře 21.823 m2, p.p.č. 1803/11 o výměře 102 m2, vše v k.ú. Pardubice z
vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, 128 00 Praha 2, do vlastnictví statutárního města Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemků označených jako p.p.č. 2784/28 o výměře
27.669 m2, p.p.č. 2784/36 o výměře 21.823 m2, p.p.č. 1803/11 o výměře 102 m2, vše v k.ú.
Pardubice z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, do vlastnictví statutárního
města Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 28. 2. 2023
V rámci projednávání vyhlášení jasanu ztepilého (jasan za Albertem), rostoucího solitérně na
p. p. č. 1800/2 a 1798/1 k.ú. Pardubice, které jsou v majetku společnosti NewCo Immo CZ
GmbH, se sídlem In der Buttergrube 9, 99428; zastoupené odštěpným závodem NewCo
Immo CZ GmbH se sídlem Obchodní zóna 266, Otvice, 431 11 Jirkov 1, IČ 04325893. za
památný, přišly zelené iniciativy s návrhem, aby město usilovalo o převod pozemků v oblasti
významného krajinného prvku Podkova do majetku města Pardubice, aby se omezilo dalšímu
zastavování území v lokalitě. Město žádosti vyhovělo a podalo žádost o bezúplatný převod
pozemků označených jako p.p.č. 2784/28 o výměře 27.669 m2, p.p.č. 2784/36 o výměře
21.823 m2, p.p.č. 1803/11 o výměře 102 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví České
republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových (dále úřad) do majetku města Pardubice. Jedná se o vodní plochu
Podkovy a malého pozemku mezi nimi viz příloha č. 1.
Zástupci OMI OPPN a Odbor životního prostředí MmP jednali v uvedené záležitosti s
vlastníkem pozemků, tj. paní ředitelkou ÚZSVM – územní pracoviště Pardubice. Následně
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byla vlastníkovi zaslána písemná žádost o bezúplatný převod předmětných pozemků do
vlastnictví města.
Následně město obdrželo od ÚZSVM žádost o bližší vyjádření a doplnění žádosti ve smyslu:
- stávajícího a budoucího využití lokality dle schváleného územního plánu
- zda tyto pozemky nejsou ve schválené územně plánovací dokumentaci vymezeny pro
veřejně prospěšnou stavbu dopravní nebo technické infrastruktury
- jak město bude řešit vlastnické vztahy k okolním pozemků, které přímo sousedí s pozemky
ve vlastnictví ČR
- zda má město zpracovanou studii k dalšímu využití pozemků v lokalitě
Na základě vyjádření OHA je budoucí využití ochranný režim území (ÚSES), což předurčuje
lokalitu k ochraně přírodních hodnot území, zachování krajinného rázu nivy Labe a podpoře
biodiverzity, platný územní plán počítá s územím jako se zelení krajinnou navázanou na
sídelní zeleň, v platném územním plánu je nastíněn záměr ekoparku a nutnost pořízení
územní studie pro území, s funkcí krajinné zeleně a potřebou ochrany území počítá i návrh
nového územního plánu. Převážná část dotčených pozemků je ve stávajícím i navrhovaném
územním plánu součástí krajinné zeleně, LBC Podkova.
Ohledně VPS dopravní nebo technické infrastruktury na předmětných pozemků nás OHA
informoval o následujících VPS na předmětných pozemcích:
- p.p.č.. 2784/36 částečně zasahuje VPS VI/VD/2a MÚK U Trojice – již se realizuje VPS 35
protipovodňová hrázka (VPS vodní hospodářství)
- p.p.č. 2784/28 částečně zasahuje VPS VI/VD/2a MÚK U Trojice a VPS 35 protipovodňová
hrázka (VPS vodní hospodářství)
- p.p.č. 1803/11 celé zasahuje VPS VI/VD/2a MÚK U Trojice
Veřejně prospěšná stavba VI/VD/2a rozšíření komunikace I/37 v úseku MÚK Palackého –
MÚK Závodiště, vč. úprav a doplnění křižovatky MÚK U Trojice je nyní již v realizaci a na
částech předmětných pozemků byly zřejmě již realizovány související technické objekty
(např.: přeložky vedení elktro, apod.). Jedná se o jižní části pozemků. Investorem je stát
prostřednictvím ŘSD, která přesně zná nutnou část pozemku, kterou pro tuto VPS potřebuje.
OHA žádalo v požadavcích do rozpočtu na rok 2022 (v říjnu 2021) finance (450tis Kč) na
pořízení Územní studie Podkova (tedy celého území slepého ramene řeky Labe mezi silnicí 37
a zástavbou při ulici Kpt. Bartoše včetně pozemků, které jsou předmětem převodu). Lokalita
představuje významnou plochu krajinné zeleně zasahující do zastavěného území. Jedná se o
velkorysou plochu říční nivy, ve které se prolíná funkce ekologická, estetická, hygienická i
rekreační.
Územní plán v zásadách uspořádání sportu a rekreace (§8) definuje v této lokalitě jako
doplňkové přípustné využití speciální rekreační aktivity v podobě ekoparku a podmiňuje
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využití území zpracováním územní studie. OHA předpokládalo zpracování územní studie jako
rekreačně-krajinářského území v nivě řeky Labe s důrazem na ekologickou výchovu. Součástí
zpracování měly být i průzkumy a rozbory včetně biologického a krajinářského hodnocení
území.
Finanční prostředky nebyly OHA pro rok 2022 poskytnuty, město studii na lokalitu zatím
nemá.
Shodou okolností Odbor životního prostředí obdrželo od počátku r. 2022 několik upozornění
z řad veřejnosti, že v dané lokalitě je velké množství odpadů a staveb bezdomovců. Tato
lokalita byla jedna z prvních, kde se před lety bezdomovci usídlili. Při místních šetřeních
provedenými OŽP bylo toto potvrzeno. Byl zjištěn značný výskyt odpadu ve vodní ploše
zejména u břehů a v porostu mezi oběma vodními plochami viz fota v příloze. Dle charakteru
odpadu a jeho výskytu v porostu, by jeho odklizení stálo nemalé finanční prostředky,
odhadem řádově statisíce až milion korun. Nehledě na administrativní složitost zajištění
odstranění odpadu: udělení výjimek z ochrany přírody (chránění živočichové, povolení
kácení) při účasti zelených spolků při správních řízeních, projednání přístupu k vlastnímu
zajištění odklizení odpadu s vlastníky okolních pozemků apod.
Z hlediska ochrany přírody je irelevantní, kdo pozemky ve VKP Podkova vlastní. Požívají
stejný stupeň ochrany bez ohledu, zda pozemky vlastní úřad nebo město. Dle zpracovatele a
předkladatele této zprávy je zakotvené funkční využití „krajinné zeleně“ v ÚP dostatečnou
ochranou.
Město nevlastní okolní pozemky a níže předkládáme situaci zobrazující vlastnictví pozemků
městem (zeleně vyznačené) a zákres majetkových vztahů v území. Převod těchto zbývajících
pozemků na město tak, aby byl vytvořen celistvý územní celek ve vlastnictví města, by byl
značně nákladný a v současné době nerealizovatelný v důsledku úmrtí jednoho z majoritních
vlastníků. Pro ilustraci uvádíme, že celková výměra dalších pozemků „uvnitř podkovy“ činí
necelých 5 hektarů (cenu za m2 v dané lokalitě odhadujeme v rozmezí 1.000,- až 2.000,- Kč).
Zastupitelstvo města Pardubic dne 23.6.2022 usnesením č. Z/3057/2022 uložilo zástupcům
města jednat se zástupci ÚZSVM a Povodí Labe st.p. o možnosti převodu pozemků tzv.
Podkovy na Povodí Labe st.p. a o možné revitalizaci.
Dne 27.7.2022 se uskutečnilo jednání ohledně uvedeného mezi zástupci ÚZSVM, vedením st.
p. Povodí Labe st.p. Roudnice nad Labem a vedením města. Zde byly mj. potvrzeny
požadavky ÚZSVM ohledně podmínek případného bezúplatného převodu lokality na město.
Zároveň bylo mezi zúčastněnými dohodnuto, že ÚZSVM bude nadále jednat ohledně
převodu lokality s Povodím Labe st.p., jako budoucím a logickým správcem lokality
„Podkova“.
Na základě výše uvedeného je předkládán návrh na zrušení přijatého usnesení zastupitelstva
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o bezúplatném převodu z následujících důvodů:
- nelze zcela splnit požadavky a podmínky Úřadu pro zastupování státu pro bezúplatný
převod pozemků a tudíž by v úvahu připadal pouze úplatný převod od státu
- z hlediska péče řádného hospodáře nelze požadovaný převod odůvodnit, byť se jedná o
bezúplatný převod pozemků, když jen odklizení současného odpadu je v řádově statisících
korun. Náklady spojené s případnou údržbou předmětných pozemků nedokážeme v
současné době vyčíslit. Navíc v dané lokalitě se dlouhodobě zdržuje komunita lidi bez
domova, která případnou revitalizaci území bude značně komplikovat.
- pro získání celistvého území Podkovy od současných vlastníků by byly požadavky na
rozpočet města v řádu až sto milionů korun
Z výše uvedených důvodů je předkládán návrh na zrušení usnesení.

Návrh usnesení č. 016

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
bezúplatný převod pozemku označeného jako st.p.č. 34 o výměře 21 m2, jehož součástí je
stavba bez čp/če, jiná stavba (zvonice), pozemků označených jako p.p.č. 19 o výměře 1.303
m2, p.p.č. 26/3 o výměře 7 m2, vše v k.ú. Hostovice u Pardubic z vlastnictví
Římskokatolické farnosti Dašice, IČO 64243516, se sídlem Havlíčkova 1, 533 04 Sezemice,
do vlastnictví statutárního města Pardubice a zřízení zákazu zcizení jako věcného práva k
pozemku označenému jako st.p.č. 34 o výměře 21 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če,
jiná stavba (zvonice), pozemkům označeným jako p.p.č. 19 o výměře 1.303 m2, p.p.č. 26/3
o výměře 7 m2, vše v k.ú. Hostovice u Pardubic ve prospěch Římskokatolické farnosti
Dašice, IČO 64243516, na dobu určitou - po dobu existence zvonice a hřbitova na
předmětných pozemcích.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemku označeného jako st.p.č. 34 o výměře 21
m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba (zvonice), pozemků označených jako
p.p.č. 19 o výměře 1.303 m2, p.p.č. 26/3 o výměře 7 m2, vše v k.ú. Hostovice u Pardubic z
vlastnictví Římskokatolické farnosti Dašice, IČO 64243516, do vlastnictví statutárního
města Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023

59

Důvodová zpráva

Římskokatolická farnost Dašice, IČO 64243516, se sídlem Havlíčkova 1, 533 04 Sezemice,
nabízí bezúplatný převod pozemků označených jako st.p.č. 34 o výměře 21 m2, jejíž součástí
je stavba bez čp/če, jiná stavba (zvonice), p.p.č. 19 o výměře 1.303 m2, p.p.č. 26/3 o výměře
7 m2, vše v k.ú. Hostovice u Pardubic do vlastnictví statutárního města Pardubice (doklady k
žádosti jsou uloženy ve složce žádosti v PDF).
Zdůvodnění žadatele: Dopis adresovaný na ÚMO Pardubice VIII:
Vážená paní místostarostko, obracím se na Vás v návaznosti na naši komunikaci z počátku
prosince 2021.
Po projednání této záležitosti na biskupství a s jeho souhlasem nabízím převedení zvonice
stojící na pozemku st.p.č. 34 i obou pozemků hřbitova, tedy p.p.č. 19 a p.p.č. 26/3, vše v k.ú .
Hostovice u Pardubic, bezúplatně do vlastnictví statutárního města Pardubice, které zajišťuje
správu tohoto hřbitova. Pietní charakter tohoto místa zůstane zachován, zvonice bude
nadále přirozenou dominantou Vašeho městského obvodu a vlastník bude moci lépe využít
dotační programy na údržbu tohoto nemovitého majetku.
Jako jedinou podmínku tohoto převodu navrhuji ponechat farnosti možnost vyjádřit se k
případné změně vlastníka v budoucí době, a to prostřednictvím zákazu zcizení.
Přípravu smlouvy může zajistit Biskupství královéhradecké, majetkové oddělení odboru
správy majetku XXXXXXXXXXXXX). S díkem za Vaši spolupráci, za Římskokatolickou farnost
Dašice, XXXXXXXXXXXXX, administrátor
Žádost MO Pardubice VIII adresovaná na Římskokatolickou farnost Dašice:
Důstojný pane,
obracím se na Vás v záležitosti zvoničky, stavby, která se nachází na pozemku p.č. 34 v k.ú.
Hostovice u Pardubic. Tento objekt nyní spadá pod Římskokatolickou farnost Dašice.
Zvonice se nachází v naší obci a je již poslední vzpomínkou na bohatou duchovní historii.
Abych svá slova podpořila fakty, dovolte mi ve stručnosti tuto historii připomenout slovy
místních kronikářů:
„V Hostovicích je filiální kostel sv. Jakuba na pěkně upraveném, širokým schodištěm, zděným
terasem a železným plotem opatřeném návrší. Býval farním již r. 1350, přikostelenými
obcemi byly Zminný a Žižín. Fara dle pověsti stávala na gruntech nynější zahrady
kostelníkovy. Zanikla bezpochyby v bouřích husitských.
V relaci z r. 1677 uvádí se hostovický kostel již jako filiální do Dašic. Vsi k němu patřící:
Mnětice, Žižín, Zminný. Taktéž r. 1615 a r. 1654 uvádí se již co filiální do Dašic. Starý kostel
dle inventáře z r. 1699 býval dřevěný se zvonicí stojící opodál, na které visely tři zvony. Ale r.
1707 blesk udeřil do něho a vzniklý oheň spálil jej i se zvonicí. R. 1715 dohotoven byl nynější
chrám kamenný, klenutý a r. 1716 druhou neděli v adventě svěcený od pardubického děkana
a vikáře Adama Sinecia. R. 1863 blesk udeřil opět do vížky nad kostelem, klenutí poškodil a
kryt spálil, načež místo dřívější vysoké střechy nynější plochá pořízena a plechem i s vížkou
byla pobita. Velký oltář uvnitř má obraz sv. Jakuba apoštola od malíře Šrůdka r. 1853
opravený. Sloupové jeho ozdoby se řezbářskou prací a sochou P.
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Marie zhotovil rodák hostovický Teplý, pocházející z čís. 1, jež dosud náleží rodině téhož
jména.
U oltáře je dřevěná kazatelna, ozdobená na poprsí sochami čtyř evangelistů a arabeskami,
dle úsudku znalců výtečného díla řezbářského. Postranní oltáře sv. Václava a sv. Anny jsou
zřízeny r. 1870 za sebrané peníze mezi osadníky, obrazy jejich maloval chrudimský Papáček.
Zvony na věži byly z let: 1761, 1709 a 1705, umíráček na vížce nad kostelem z r. 1854,
všechny s nápisy a dva z nich s obrazy.
Mocným dojmem působilo odebrání zvonů se zdejší zvonice. Jako tisíce jiných i hostovické
stihl nelítostný osud - a byl to jímavý okamžik, když okolím rozlil se poslední je jich hlahol píseň -jíž se s námi loučily. Slavné hrany sobě odzváněly.
Dobila jejich železná srdce, kladivo kováře rozruší/o jejich těla, trosky odvezli.
Nový zvon pořízen na věž kostelní a vysvěcen dne 11. 5. 1930 nese nápis: „Co světová válka
vzala, to ruka šlechetná věnovala."
Kostel se bohužel nedochoval do dnešních dnů. Po druhé světové válce chátral, v roce 1956
došlo ke zřícení klenby v lodi. Potom byl kostel provizorně staticky zajištěn, trhliny se však
dále rozšiřovaly a ta k 13. 9. 1961 došlo k jeho demolici.
Jak jsem uved l a v úvod u, zvonička, jejíž fotografii Vám posílám, je poslední vzpomínkou na
tuto historii, o kterou bychom nechtěli přijít. Z tohoto důvod u se na Vás obracím s žádostí,
zda by byly možné na objektu provést alespoň udržovací práce, aby stavba
nechátrala. Samozřejmě bychom byli moc rádi, kdyby bylo možné troch u víc a z této stavby
tak bylo možné udělat malý duchovní stánek, kde by na př. v interiéru byly umístěny dobové
fotografie s popisem historie. Toto místo by se tak mohlo stát důstojnou vzpomínkou,
zachovanou budoucím generacím.
Důstojný pane, děkuji Vám za Váš čas strávený nad tímto dopisem a současně také vyjadřuji
naději ve Vaši odpověď. XXXXXXXXXXXXX, místostarostka MO Pardubice VIII.
Žádost MO Pardubice VIII adresovaná na primátora statutárního města Pardubice:
Vážený pane primátore,
dovoluji se na Vás obrátit s níže popsanou záležitostí týkající se Zvonice v Hostovicích.
Jménem našeho městského obvodu jsem se obrátila na vlastníky Zvonice, tj. Biskupství
královéhradecké, následně pak přímo na Římskokatolickou farnost Dašice s žádostí o
provedení alespoň udržovacích prací na této stavbě. Z dopisu, který jsem farnosti adresovala
a který Vám v příloze zasílám, vyplývá, že tato stavba má pro náš obvod historický význam a
jako takovou bychom ji chtěli zanechat dalším generacím.
Farnost Dašice naši žádost projednala a nabízí bezúplatný převod Zvonice do vlastnictví
Statutárního města Pardubice vč. pozemků hřbitova, na kterém jsou mj. pochováni zemřelí z
transportu vězňů z koncentračního tábora v Polsku.
Nabídku bezúplatného převodu jednohlasně přijalo zastupitelstvo našeho městského
obvodu na svém jednání dne 30. 3. 2022.
Vážený pane primátore, tímto Vás prosím, zda můžete nabídku Římskokatolické farnosti
Dašice zvážit, případně ji postoupit k jednání města tak, abychom mohli farnosti na jejich
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návrh odpovědět.
Věřím, že přijetím nabídky farnosti, tj. získáním tohoto majetku do vlastnictví města, bychom
mohli zachovat naději, že stavba nebude nadále chátrat a nebude tak následovat osud
našeho kostela sv. Jakuba, který byl nakonec v důsledku neutěšeného stavu odsouzen k
demolici. Fotografii Zvonice, tč. ještě s kostelem sv. Jakuba přikládám.
Vážený pane primátore, děkuji za zvážení všech těchto, zejména pak historických okolností.
Jsem s panem starostou připravena, v případě Vašeho zájmu, k osobnímu jednání, popř.
setkání na místě samotném. Děkuji Vám za Váš čas a odpověď. S pozdravem
XXXXXXXXXXXXX místostarosta, MO Pardubice VIII Hostovice
Vyjádření spol. Služby města Pardubic a.s. IČO 25262572, (současný správce hřbitova), ze
dne 28. 6. 2022:
K nabídce Římskokatolické farnosti Dašice, IČO 64243516, o bezúplatný převod pozemků
označených jako st.p.č. 34 o výměře 21 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba
(zvonice), p.p.č. 19 o výměře 1.303 m2, p.p.č. 26/3 o výměře 7 m2, vše v k.ú. Hostovice u
Pardubic do majetku města vám sdělujeme, že jako správce hřbitova nemáme k převodu
žádných námitek, naopak by byla správa majetku jednodušší. Pouze upozorňujeme, že je
třeba po dokončení převodu pozemků i s uvedenou stavbou správu hřbitova s uvedenou
zvonicí (která možná bude v zájmu památkové péče) nově smluvně ošetřit.
Liniové stavby dle technické mapy: nejsou
Popis pozemku: hřbitov včetně oplocení, stavba zvonice
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- nemáme námitek, na uvedeném pozemku se nenachází žádná místní ani účelová
komunikace ve vlastnictví města. Na požadované části pozemku se nenachází žádná
komunikace ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 29.6.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 29. 6. 2022
OHA
- z hlediska platného ÚPm Pce se předmětné pozemky nachází v ploše s rozdílným způsobem
určení ZH - hřbitovy; využití pozemku je v souladu s ÚPD;
Z hlediska koncepčního: doporučujeme převod pro lepší a jednodušší správu hřbitova,
doporučujeme tento pozemek získat do majetku města; tento názor nenahrazuje vyjádření,
souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního zákona; 1.7.2022
OHA, koordinátor
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- majetkoprávní vypořádání není investičním záměrem či celoměstským záměrem ve smyslu
schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, 27.6.2022
SÚ
- z hlediska stavebního zákona není námitek, 11.7.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani
opatřením stavebního úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- souhlasíme s převodem ve smyslu žádosti, 23.6.2022
OMI, odděl. ekonomické
- bezúplatný převod pozemků včetně stavby-zvonice nemá vliv na rozpočet a po převodu
bude nutné navýšení rozpočtu o zajištění údržby této stavby, 20.7.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, upozorňujeme na nutné zajištění finančních prostředků na údržbu,
zajištění bezpečnosti apod., 08. 08. 2022
právník OMI
- bez námitek, zákaz zcizení je odůvodněn zájmem hodným právní ochrany.
Zákaz zcizení může být zřízen pouze na dobu určitou, ev. lze tyto zájmy dárce chránit
zřízením předkupního práva. 5.8.2022
ORS
-nemá námitek, 30.06.2022
Usnesení ZMO Pardubice VIII ze dne 30. 3. 2022, č. 3:
ZMO Pardubice VIII souhlasí s návrhem královohradeckého Biskupství s bezúplatným
převodem zvonice stojící na pozemku st.p.č. 34 i obou pozemků hřbitova, tedy p.p.č. 19 a
p.p.č. 26/3, vše v k.ú. Hostovice u Pardubic, do vlastnictví statutárního města Pardubice s
cílem zabránit další degradaci této stavby zachovat ji jako dominantu Hostovice a pro další
generace.
Komise pro pozemky a reklamu dne 23. 8. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 9,
proti 0, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 017
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I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
směnu pozemku označeného jako p.p.č. 2240/12 o výměře 160 m2 v k.ú. Pardubice, ve
vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo
obrany, IČO 60162694, se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, s
příslušností k organizační složce právnické osoby pro Agenturu hospodaření s nemovitým
majetkem MO – oddělení územní správy nemovitého majetku Pardubice, IČO 60162694005, se sídlem Teplého 1899, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice, za pozemky označené
jako p.p.č. 193/3 o výměře 10 m2, p.p.č. 393/7 o výměře 149 m2, vše v k.ú. Popkovice, ve
vlastnictví statutárního města Pardubice, IČO 00274046, s finančním vyrovnáním ze strany
Ministerstva obrany.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít směnnou smlouvu na směnu pozemku označeného jako p.p.č. 2240/12 o výměře
160 m2 v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s
majetkem státu pro Ministerstvo obrany, IČO 60162694, se sídlem Tychonova 221/1,
Hradčany, 160 00 Praha 6, s příslušností k organizační složce právnické osoby pro Agenturu
hospodaření s nemovitým majetkem MO – oddělení územní správy nemovitého majetku
Pardubice, IČO 60162694-005, se sídlem Teplého 1899, Zelené předměstí, 530 02
Pardubice, za pozemky označené jako p.p.č. 193/3 o výměře 10 m2, p.p.č. 393/7 o výměře
149 m2, vše v k.ú. Popkovice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, IČO 00274046.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO – oddělení územní správy nemovitého
majetku Pardubice, IČO 60162694-005, se sídlem Teplého 1899, Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice, žádá o směnu pozemku označeného jako p.p.č. 2240/12 o výměře 160 m2 v k.ú.
Pardubice, ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro
Ministerstvo obrany, IČO 60162694, se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, s
příslušností k organizační složce právnické osoby pro Agenturu hospodaření s nemovitým
majetkem MO – oddělení územní správy nemovitého majetku Pardubice, IČO 60162694-005,
se sídlem Teplého 1899, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice,
za pozemky označené jako p.p.č. 193/3 o výměře 10 m2, p.p.č. 393/7 o výměře 149 m2, vše
v k.ú. Popkovice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, IČO 00274046.
Zdůvodnění žadatele k původní žádosti o odkoupení pozemku: Vážení, obracím se na Vás v
rámci námi připravovaného převodu pozemku p.p.č. 2240/12 v k.ú. Pardubice se žádostí o
stanovisko, zda máte či nemáte zájem, jako vlastník sousedního pozemku o převod uvedené
nemovitosti do vlastnictví statutárního města Pardubice.
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V roce 2011 Vám byl na základě kupní smlouvy ev. č. 1018353283 ze dne 30.12.2010
převeden pozemek p.p.č. 2240/2 v k.ú. Pardubice, ze kterého byl dle geometrického plánu
oddělen právě nabízený pozemek o výměře 160 m2 v k.ú. Pardubice, který měl být převeden
do příslušnosti hospodařit tehdejšího Vojenského vlečkového úřadu. Následně převzala
správu a provozování vleček Armádní servisní příspěvková organizace, která v současné době
již zájem o převod předmětného pozemku do své příslušnosti hospodařit nemá. Stejně se
vyjádřila i námi oslovená Správa železnic s.o., jež má v příslušnosti hospodařit se sousedními
pozemky v „kolejišti“.
Předmětný pozemek zasahuje do ochranného pásma vlečky a prochází jím plynárenské
zařízení vysokotlakého plynovodu ve vlastnictví GasNet Služby s.r.o.
Na základě výše uvedených skutečností Vás oslovuji, s nabídkou přímého prodeje
p.p.č.2240/12 za cenu stanovenou znaleckým posudkem v souladu se zákonem č. 219/2000
Sb. o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ZMS). Na základě podmínek stanovených ZMS se nejeví reálná možnost předat městu
pozemek bezúplatně. Znalecký posudek bude zadán k vypracování v letošním roce, poté by
Vám, v případně Vašeho zájmu, byla sdělena výše kupní ceny. V příloze zasílám ortofoto
mapu s vyznačením předmětného pozemku.
Liniové stavby dle technické mapy: plyn
Popis pozemku: p.p.č.193/3 – pozemek uprostřed pozemku žadatele – letiště
Zveřejněno dne 6. 4. 2022, č. 11/2022
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- nemáme námitek, na uvedeném pozemku OD neeviduje v pasportu komunikací žádnou
místní ani účelovou komunikaci v majetku města. 30.3.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 29. 3. 2022
OHA
-z hlediska územního plánování: dle Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR PK) dle
3. aktualizace, která nabyla účinnosti dne 12. 9. 2020 veden koridor veřejně prospěná stavba
s označením D04 – koridor pro umístění stavby D04 – silnice I/37 Pardubice – Medlešice,
rozšíření; dle platného ÚPm PCE se předmětné pozemky nachází v ploše s rozdílným
způsobem využití DHL - Hlavní plochy dopravních systémů-letecká doprava, p.p.č.393/7 i v
záplavovém území Jesenčanka Q100 a pozemek 193/3 v v záplavových zónách Bylanka Q100,
Q20, Q5 a v hlukovém pásmu letiště C - LAmax více než 95dB: „Vymístění zdravotnických a
školských zařízení, neodkladně bude prověřena reálnost a účinnost protihlukových opatření
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na objektech. Neodkladně budou provedena opatření zajišťující nepřekročení hygienických
limitů v interiéru budov s trvalým pobytem osob. V této zóně bude úplná stavební uzávěra
pro výstavbu objektů s trvalým pobytem osob (pro výstavbu nových bytů, zdravotnických,
školských a rekreačních objektů)“; využití pozemku musí být v souladu s platnou ÚPD;
z hlediska koncepčního: proti směně není námitek; toto vyjádření nenahrazuje vyjádření,
souhlas nebo rozhodnutí podle stavebního zákona a správního řádu; 5.4. 2022Koordinátor není námitek, směna pozemků není investičním záměrem či celoměstským záměrem ve
smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, 1.4.2022
SÚ
- z hlediska stavebního zákona není námitek, dotčeným orgánem pro vydání závazného
stanoviska pro navržený záměr je odbor hlavního architekta,8.4.2022 (toto vyjádření není
rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- na základě našeho požadavku nabídlo MOČR předkládanou vzájemnou směnu pozemků,
souhlasíme s návrhem, 28.3.2022
OMI, odděl. ekonomické
- doporučuji směnu pozemků v případě, že hodnota směňovaných pozemků je dle
znaleckého posudku stanovená ve stejné výši, bez finančního vyrovnání a převod pozemku
města nebude předmětem daně z přidané hodnoty, 29.4.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 19.4.2022
právník OMI
- s ohledem na vyjádření ostatních odborů bez námitek, 3.5.2022
ORS
-nemá námitek, 08.04.2022
Usnesení RMO Pardubice VI ze dne 11. 4. 2022, č. R2022-768
Rada MO Pardubice VI souhlasí se směnou pozemku p. č. 2240/12 o výměře 160 m2 v k.ú.
Pardubice, ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro
Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha, IČ:60162694, s
příslušností k organizační složce právnické osoby pro Agenturu hospodaření s nemovitým
majetkem MO – oddělení územní správy nemovitého majetku Pardubice, se sídlem Teplého
1899, 530 02 Pardubice, IČ:60162694-005, za pozemky p. č. 193/3 o výměře 10 m2 a p. č.
393/7 o výměře 149 m2, vše v k. ú. Popkovice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice,
se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046.
(5 pro)
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Komise pro pozemky a reklamu dne 24.05.2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 8,
proti 0, zdrž. 0
Znaleckým posudkem č. 4012-16/2022 ze dne 22. 8. 2022 vyhotovený znalcem ze
schváleného seznamu byla pro pozemek označený jako p.p.č. 2240/12 o výměře 160 m2 v
k.ú. Pardubice ve vlastnictví Ministerstva obrany určena cena zjištěná ve výši 101.680,-Kč,
cena obvyklá ve výši 136.000,-Kč.
Znaleckým posudkem č. 4008-15/2022 ze dne 24. 8. 2022 vyhotovený znalcem ze
schváleného seznamu byla pro pozemky označené jako p.p.č. 193/3 o výměře 10 m2, p.p.č.
393/7 o výměře 149 m2, vše v k.ú. Popkovice ve vlastnictví města určena cena zjištěná ve
výši 139 370,-Kč, cena obvyklá ve výši 325.000,-Kč.
Vyjádření žadatele:
V případě směny dle § 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., stát pozbývá majetek - p.p.č.
2240/12 v k.ú. Pardubice za cenu nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá,
tedy vždy za cenu vyšší (z ceny obvyklé a ceny stanovené dle oceňovací vyhlášky) což je dle
ZP č. 4012-16/2022 ze dne 22.8.2022 částka 136.000,- Kč.
Naopak dle § 12 odst. 4 ZMS stát nabývá majetek – p.p.č. 193/3 a p.č. 393/7 v k.ú. Popkovice
za cenu pouze do výše rovnající se ocenění podle zvláštního právního předpisu, tedy
oceňovací vyhlášky což je dle ZP č. 4008-15/2022 ze dne 24.8.2022 částka 139.370,- Kč.
Rozdílná částka tedy činí částku 3.370,- Kč s doplatkem Ministerstva obrany.
Předpokládaný příjem 3.370,-Kč

Návrh usnesení č. 018

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
vzdání se předkupního práva zřízeného ve prospěch statutárního města Pardubice k
pozemku označenému jako st.p.č. 11 o výměře 506 m2, jehož součástí je stavba č.p. 14,
obč. vyb., a k pozemkům označeným jako p.p.č. 27/2 o výměře 716 m2 a p.p.č. 27/4 o
výměře 137 m2, vše v k.ú. Ohrazenice ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
vydat potvrzení o zániku předkupního práva zřízeného ve prospěch statutárního města
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Pardubice k pozemku označenému jako st.p.č. 11 o výměře 506 m2, jehož součástí je
stavba č.p. 14, obč. vyb., a k pozemkům označeným jako p.p.č. 27/2 o výměře 716 m2 a
p.p.č. 27/4 o výměře 137 m2, vše v k.ú. Ohrazenice ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

XXXXXXXXXXXXX, jako vlastníci pozemků označených jako st.p.č. 11 o výměře 506 m2, jehož
součástí je stavba č.p. 14, obč. vyb., p.p.č. 27/2 o výměře 716 m2 a p.p.č. 27/4 o výměře 137
m2, vše v k.ú. Ohrazenice, žádají statutární město Pardubice o vzdání se předkupního práva,
které bylo zřízeno na základě odst. III kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva
uzavřené dne 4. 1. 2007 a na základě odst. IV kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního
práva uzavřené dne 10. 12. 2007, u výše uvedených nemovitostí ve prospěch statutárního
města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice.
Zdůvodnění žadatele: Žádáme o využití/nevyužití předkupního práva k uvedeným pozemkům
a stavbě. Přikládáme souhrn vynaložených nákladů na rekonstrukci stavby a předmětných
pozemků.
Celkové finanční náklady ve výši 18 950.965,- Kč. Kupní smlouvy a rozpis nákladů je uložen ve
složce žádosti.
Pozn. OMI: XXXXXXXXXXXXX
Dne 7. 2. 2006 ZmP přijalo usnesení č. ZM/32/2006
Zastupitelstvo města Pardubic
S c h v a l u j e
1. prodej stp.č.11 o výměře 506 m2, p.p.č.27/2 o výměře 716 m2 a p.p.č.27/4 o výměře 137
m2 k.ú.Ohrazenice XXXXXXXXXXXXX za cenu dle znaleckého posudku tj. 857.605,- Kč po
nabytí právní kolaudačního rozhodnutí na rekonstrukci objektu na stp.č.11 k.ú.Ohrazenice
2. prodej objektu čp. 14 na stp.č. 11 k.ú. Ohrazenice XXXXXXXXXXXXX po předložení
kompletní žádosti o vydání stavebního povolení za účelem rekonstrukce objektu na
zdravotnické zařízení (stomatologického centra) na příslušný stavební úřad a před vydáním
stavebního povolení za cenu dle znaleckého posudku tj. 1,743.115,- Kč, v kupní smlouvě
uvést předkupní právo.
V důvodové zprávě výše uvedeného usnesení bylo uvedeno: Komise pro nebytové prostory
doporučila v kupní smlouvě uvést předkupní právo. Toto bude v kupní smlouvě uvedeno jako
právo věcné, a to na dobu do předložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí na
provedené stavební úpravy za účelem zřízení zdravotnického zařízení (stomatologického
centra).
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Tato podmínka doporučená komisí pro nebytové prostory nebyla uvedena v usnesení ani v
kupní smlouvě.
Kolaudační rozhodnutí na stavbu „Stavební úprava a změna užívání č.p. 174 ul. Hradišťská,
Pardubice – Ohrazenice - Stomatologické centrum“ čj. SÚ 242/07/Str. ze dne 02.10. 2007
nabylo právní moci dne 4. 10. 2007.
Popis pozemku: objekt zdravotnického zařízení – centrum stomatologie, parkovací plocha
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- nemáme námitek se vzdáním se předkupního práva. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření,
souhlas nebo rozhodnutí podle předpisů OD, 17.8.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek se vzdáním se předkupního práva. Toto vyjádření
nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 16. 8. 2022
OHA
- z hlediska platného ÚPm Pce se pozemky nachází v ploše s rozdílným způsobem určení OZ občanská vybavenost základní, využití pro zdravotnické středisko je přípustné dle regulativů
dané plochy;
Z hlediska koncepčního: vzdání se předkupního práva je smysluplné, pokud je pozemek
využíván jako zdravotnické středisko, otázkou je, zda by nebylo vhodné se dohodnout s
majiteli o odkupu těch částí pozemků, na kterých je zeleň, komunikace tedy min. část
pozemku 27/2 ze severní a západní strany, kde zabírá část veřejných prostranství; tento
názor nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního
zákona; 18.8.2022
OHA, koordinátor
- využití či nevyužití předkupního práva není investičním záměrem či celoměstským záměrem
ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory,
doporučuji nevyužít předkupního práva, 16.8.2022
SÚ
- Objekt byl rekonstruován na zdravotnické zařízení. SÚ proto nemá námitek ke vzdání se
předkupního práva . 17.8.2022
OMI, oddělení bytových domů a nebytových prostor
- navrhujeme předkupního práva nevyužít, předmětný majetek se z našeho pohledu jeví jako
nepotřebný pro město, 15.8.2022
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OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- nesprávně napsaná kupní smlouva a samotný zápis práva v katastru, nereflektující na
požadavek KNP zavést předkupní právo pouze do doby doložení kolaudačního rozhodnutí.
Dle uvedeného mělo být výmaz předkupního právo již dávno proveden. Z uvedených důvodů
souhlasíme s nevyužitím předkupního práva. 11.8.2022
OMI, odděl. ekonomické
- odkoupení objektu-využití předkupního práva, není kryto rozpočtem, 18.8.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 17. 08. 2022
právník OMI
- při projednávání prodeje objektu bylo Komisí pro nebytové prostory doporučeno zřídit
časově omezené předkupní právo, a to do doby předložení pravomocného kolaudačního
rozhodnutí. Dle schváleného usnesení bylo zřízeno časově neomezené předkupního právo.
Zákon o obcích stanoví, že komise plní iniciativní a poradní úlohu ve vztahu k radě obce. S
ohledem na poradní úlohu nelze ze zákona předpokládat ani dovozovat, že by rada
automaticky měla vyhovět všem návrhům či přáním vzešlým z komisí, zvláště v případech,
kdy konečné rozhodnutí ve věci převodů pozemků náleží ZmP (a usnesení bylo řádně přijaté),
proto je nutné tuto žádost řádně projednat a posoudit (viz vyjádření ORS).
Z právního hlediska lze, v případě že je objekt pro účely města nevyužitelný a nepotřebný,
žádost doporučit ke schválení.
15.8.2022
ORS
- doporučuje nejdříve posoudit ze strany města možnou využitelnost a potřebnost objektu
pro město (příspěvkové organizace, společnosti města atd.), 12.08.2022
Usnesení RMO Pardubic VII ze dne 31. 8. 2022, č.: 599/50-8/2022, bod 4:
RMO Pardubice VII projednala předloženou žádost o nemovitosti (pozemky) a rozhodla
následovně:
Manželé XXXXXXXXXXXXX, jako vlastníci pozemků označených jako st.p.č. 11 o výměře 506
m2, jehož součástí je stavba č.p. 14, obč. vyb., p.p.č. 27/2 o výměře 716 m2 a p.p.č. 27/4 o
výměře 137 m2, vše v k.ú. Ohrazenice, žádají statutární město Pardubice o vzdání se
předkupního práva, které bylo zřízeno na základě odst. III kupní smlouvy a smlouvy o zřízení
předkupního práva uzavřené dne 4. 1. 2007 a na základě odst. IV kupní smlouvy a smlouvy o
zřízení předkupního práva uzavřené dne 10. 12. 2007, u výše uvedených nemovitostí ve
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prospěch statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1,
Pardubice. Zdůvodnění žadatele: Žádáme o využití/nevyužití předkupního práva k uvedeným
pozemkům a stavbě.
RMO Pardubice VII nemá k předložené žádosti námitky.
- pro: 4
- proti: 0
- zdrž: 0
Komise pro pozemky a reklamu dne 23. 8. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 9,
proti 0, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 019

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uznání vlastnického práva statutárním městem Pardubice k pozemku označeného jako
p.p.č. 166/2 o výměře 15 m2 k.ú. Studánka ve prospěch XXXXXXXXXXXXX.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva statutárním městem Pardubice k
pozemku označeného jako p.p.č. 166/2 o výměře 15 m2 k.ú. Studánka ve prospěch
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

XXXXXXXXXXXXX
-nabízejí bezúplatný převod pozemku označeného jako st.p.č. 297/2 o výměře 4 m2 v k.ú.
Studánka do vlastnictví statutárního města Pardubice
- žádají o vydržení pozemku označeného jako p.p.č. 166/2 o výměře 15 m2 k.ú. Studánka
Zdůvodnění žadatele: Narovnání vlastnických vztahů. K nezapsání do katastru nemovitostí
bylo způsobeno opomenutím obou zúčastněných stran: SBD Družba i manželů
XXXXXXXXXXXXX Po vyměření a vypracování geometrického plánu ani jedna strana nepodala
žádost na katastr nemovitostí k zapsání změny majitelů směny parcel. Hranice pozemku byly
vytyčeny i provedena změna opocení kolem rodinného domu v roce 1985. Pozemky jsou od
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tohoto datumu využívány oběma stranami.
Přílohy k žádosti: geometrický plán 5-168-5-506 z roku 1985, dohoda o částečném zrušení
práva bezplatného užívání části pozemku ze dne 10. 10. 1985, dopis SBD Družba Pardubice
ze dne 9. 9. 1985.
Liniové stavby dle technické mapy: sděl. vedení
Popis pozemku: st.p.č. 297/2 – travnatý pozemek – veřejná zeleň
p.p.č. 166/2 – pozemek připlocený k RD čp. 261 – drátěný plot s podezdívkou, vzrostlé thúje
Vyjádření spol. CETIN a.s., IČO 04084063, ze dne19. 4. 2022:
Předmětné telekomunikační sítě, byly realizovány za účinnosti zákona číslo 110/1964 Sb. o
telekomunikacích. Dle tohoto zákona (§ 12) jsou telekomunikační sítě věcným břemenem
váznoucím na nemovitosti, které se nezapisovalo do katastru nemovitostí. Majitel pozemku
je povinen toto věcné břemeno respektovat a stejně tak i ochranné pásmo
telekomunikačních sítí, které činí 0,5 m na všechny strany od krajního vedení. V tomto
pásmu mimo jiné nesmí být umisťovány pevné stavby či vysazovány trvalé porosty, které by
znemožňovaly či znesnadňovaly přístup k těmto sítím. V případě vzniku sjezdu a zpevněných
ploch nad trasou tel. sítí je nutné zvolit rozebíratelný povrch zpevněné plochy.
Za předpokladu respektování výše uvedeného nemá společnost CETIN a.s. námitek k
převodu pozemku.
Zveřejněno dne 20. 4. 2022, č. 12/2022
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- nemáme námitek. Na pozemcích není v pasportu komunikací evidována žádná místní ani
účelová komunikace. 25.4.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 26. 4. 2022
OHA
- z hlediska platného ÚPm Pce se požadované části pozemku nachází v ploše s rozdílným
způsobem určení BP - Bydlení nízkopodlažní předměstské; využití jako zahrada RD je v
souladu s ÚPm Pce;
Z hlediska koncepčního: situace je v území již stabilizovaná - nemáme námitek k
požadovanému bezúplatnému převodu a vydržení části pozemku dle žádosti; tento názor
nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního zákona;
26.4.2022
OHA, koordinátor
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- není námitek, majetkoprávní vypořádání pozemků není investičním záměrem či
celoměstským záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro
spolupráci s investory, 27.4.2022
SÚ
- z hlediska stavebního zákona není námitek, 27.4..2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani
opatřením stavebního úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- nemáme námitek, doporučujeme řešit oboustrannou darovací smlouvou, 3.5.2022
OMI, odděl. ekonomické
- bezúplatný převod pozemku na město a převod pozemku z vlastnictví města na základě
vydržení, nemá vliv na rozpočet, 11.5.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 09.05.2022
právník OMI
- Žadatelé minimálně od roku 1985 na základě geometrického plánu věděli, že pozemek není
v jejich vlastnictví. Vzhledem k zákonné koncepci vydržení dle občanského zákoníku č.
40/1964 Sb., a následně i dle zákona č. 89/2012 Sb., nemohlo dojít k řádnému vydržení.
Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., nově upravuje institut mimořádného vydržení. Z hlediska
zákonných podmínek mimořádného vydržení chybí judikatura vyšších (i nižších) soudů a
komentářová literatura nemá jednotný názor. Při aplikaci jednoho z tvrzených výkladů je
možno dojít k závěru, že žadatelé splnili podmínky pro mimořádné vydržení a stali se
vlastníky předmětného pozemku. Důvodem je skutečnost, že v případě mimořádného
vydržení zákon vyžaduje pro vydržení pouze uplynutí doby min. 20 let, ledaže by byl dokázán
nepoctivý úmysl. Soudní praxí doposud nebylo vyjasněno, jak bude vykládán pojem
"nepoctivý úmysl" a jak bude prokazován, ani zda jej lze vykládat jako opak pojmu "poctivý
držitel". Z tohoto důvodu lze jednoznačný závěr získat pouze na základě rozhodnutí soudu.
S ohledem na výše uvedené lze doporučit narovnat majetkoprávní vztahy směnou pozemků.
6.6.2022
ORS
- nemá připomínek, 26.04.2022
Usnesení RMO Pardubice III ze dne 20. 6. 2022, Níže uvedený návrh u snesení nebyl přijat
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(rozprava: 2; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -)
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a souhlasí
a)s bezúplatným převodem pozemku parc. č. stav. 297/2 o výměře 4 m2 v k.ú. Studánka ve
vlastnictví XXXXXXXXXXXXXdo vlastnictví Statutárního města Pardubice, IČO 00274046, se
sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice – Staré Město, 530 02 Pardubice;
b)s vydržením pozemku parc. č. 166/2 o výměře 15 m2 v k.ú. Studánka ve vlastnictví
Statutárního města Pardubice, IČO 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice –
Staré Město, 530 02 Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX
Odůvodnění: Rada městského obvodu Pardubice III nesouhlasí s bezúplatným převodem
pozemku parc. č. stav. 297/2 o výměře 4 m2 v k.ú. Studánka, neboť předmětný pozemek
nenavazuje na pozemky města a okolo jsou pozemky ve vlastnictví třetích osob, které tento
pozemek i užívají.
Komise pro pozemky a reklamu nedoporučila bezúplatný převod, doporučila uznání
vlastnického práva.
Komise pro pozemky a reklamu dne 23. 8. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 8,
proti 0, zdrž. 1

Návrh usnesení č. 020

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemků označených jako p.p.č. 412/12 o výměře 282 m2 a st.p.č. 1465 o výměře
18 m2, vše v k.ú. Pardubičky 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.
Žadatelka uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem
znaleckého posudku statutární město Pardubice.
Kupní smlouva bude uzavřena po doložení vlastnictví objektu umístěného na pozemku
označeném jako st.p.č. 1465 v k.ú. Pardubičky a po ukončení nájemní smlouvy na
předmětné pozemky uzavřené s XXXXXXXXXXXXX.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 412/12 o výměře 282 m2
a st.p.č. 1465 o výměře 18 m2, vše v k.ú. Pardubičky z vlastnictví statutárního města
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Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

XXXXXXXXXXXXX žádá o prodej pozemků označených jako p.p.č. 412/12 o výměře 282 m2 a
st.p.č. 1465 o výměře 18 m2, vše v k.ú. Pardubičky.
Zdůvodnění žadatele: V případě schválení prodeje se dohodnu se současným vlastníkem
zahradní chatky na jejím prodeji. Pozemek se bude užívat za účelem rekreace a zahrady.
Sloučení s vedlejším pozemkem.
Žádost doručena na OMI dne 21. 4. 2022.
Pozn. OMI: dle výpisu z KN - LV č. 16558 je na pozemku označeném jako st.p.č. 1465 k.ú.
Pardubičky stavba bez čp /če, jiná stavba (zahradní chatka) ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
V současné době je s XXXXXXXXXXXXX, uzavřena nájemní smlouva na pozemky označené
jako p.p.č. 412/12 o výměře 282 m2 a st.p.č. 1465 o výměře 18 m2, vše v k.ú. Pardubičky, na
dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za nájemné 18,- Kč/m2/rok, za účelem užívání
pozemků pro rekreaci - zahrada s rekreační chatkou.
Vyjádření XXXXXXXXXXXXX ze dne 31. 3. 2022:
Dobrý den, chatičku jsem zdědil po svojí babičce, která užívala chatičku i pozemek bez
jakýchkoliv problémů přes 40 let. Hodlám splnit slib, který jsem babičce dal, a to že se budu o
zahradu dále starat. Jezdím tam s rodinou odpočívat. A proto se nehodlám chatky zbavovat.
Nerad bych přišel o možnost pronajímat si nadále tento pozemek. S pozdravem a přáním
hezkého dne XXXXXXXXXXXXX
Požadované pozemky p.p.č. 412/12 a st.p.č. 1465, vše v k.ú. Pardubičky jsou dotčeny žádostí
p. XXXXXXXXXXXXX o jejich prodej. Žádost doručena na OMI dne 17. 2. 2022.
Liniové stavby dle technické mapy: nejsou
Popis pozemku: oplocená zahrada s chatkou ve vlastnictví Jiřího Felgra
Zveřejněno dne 6. 4. 2022, č. 11/2022
Vyjádření odborů a obvodu: Do příslušného řádku vložte vyjádření a datum
OD
- nemáme námitek. V pasportu komunikací neevidujeme žádnou místní ani účelovou
komunikaci. 29.4.2022
OŽP
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- z hlediska ŽP nemáme námitek, ale doporučujeme ponechat nájemní vztah s majitelem
chaty. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle předpisů v
oblasti ŽP. 28. 4. 2022
OHA
- z hlediska platného ÚPm Pce se požadovaná část pozemku nachází v ploše s rozdílným
způsobem určení BP - bydlení nízkopodlažní předměstské; využití pro plochy zahrad je v
souladu s ÚPm Pce;
Z hlediska koncepčního: nedoporučujeme prodej přímo na žádost; jde o pozemek určený k
zástavbě pro bydlení a je zde nájemce se stavbou chatky; pokud by ten neměl zájem dále
tento pozemek využívat a chatku by odstranil, doporučujeme prodej formou dražby; tento
názor nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního
zákona; 2.5.2022
OHA, koordinátor
- není námitek, majetkoprávní vypořádání pozemků není investičním záměrem či
celoměstským záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro
spolupráci s investory, 27.4.2022
SÚ
- z hlediska stavebního zákona není námitek, 27.4..2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani
opatřením stavebního úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- nesouhlasíme z důvodu nesouhlasu současného vlastníka nemovitosti na pozemku,
27.4.2022
OMI, odděl. ekonomické
- v případě, že prodej pozemků bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena pozemků
navýšena o přísl. sazbu daně, 11.5.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 09.05.2022
právník OMI
- Nedoporučuji, a to s odkazem na vyjádření ostatních odborů i na vyjádření vlastníka
zahradní chatky. S ohledem na existující nájemní vztah je pozemek využíván hospodárně.
V případě zájmu města pozemek prodat, nedoporučuji přímý prodej. Jedná se o pozemek v
zastavěném území využitelný ke stavbě pro bydlení, o který již projevilo zájem několik
subjektů. Vzhledem k současné nabídce nemovitostí se jedná o pozemek žádaný. V případě
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prodeje lze doporučit pouze prodej prostřednictvím veřejné dražby, která je transparentní a
zachovává rovné postavení mezi občany.
Vlastník zahradní chatky má ve vztahu k pozemku předkupní právo. Při dražbě nemovitostí
má zvýhodněnou pozici, kdy nemusí navyšovat nabízenou cenu, ale postačí, pokud bude
kupní cenu dorovnávat. Předkupní právo by mělo být uplatněno před zahájením dražby.
Nevyužitím předkupního práva nedojde k jeho zániku, ale zanikne teprve scelením vlastnictví
pozemku a stavby v jedné osobě.
6.6.2022
ORS
- doporučuje nejdříve vyjasnit rozdílné informace žadatele a vlastníka chatky, 16.05.2022
Usnesení RMO Pardubice II ze dne 16. 5. 2022 č. 604/55 -V/2022 (3 proti)
Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí XXXXXXXXXXXXX, která žádá o
prodej pozemků označených jako p.p.č. 412/12 o výměře 282 m2 a st.p.č. 1465 o výměře 18
m2, vše v k.ú. Pardubičky a s žádostí souhlasí.
Důvod nesouhlasu: Pozemek je v současnosti pronajat panu XXXXXXXXXXXXX, který má ve
svém vlastnictví objekt umístěný na jednom z požadovaných pozemků.
Komise pro pozemky a reklamu dne 28. 6. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0,
proti 8, zdrž. 0
Rada dne 18. 7. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 1, proti 7, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 021

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca 44 m2, v k.ú. Pardubice
z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu
navrženou žadatelem ve výši 800,-Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky budou spadat do
režimu podléhajícímu DPH. Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětné části z
nájemní smlouvy č. NS_1470/MO3 uzavřené se Základní organizací Českého
zahrádkářského svazu Halda II Pardubice, IČO 71161791.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
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uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře
cca 44 m2, v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

XXXXXXXXXXXXX žádají o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca
44 m2, v k.ú. Pardubice za kupní cenu 800,- Kč/m2.
Zdůvodnění žadatele: Požadovaná část je přilehlá k pozemku č. 1042/62, LV č. 72831, který
je ve vlastnictví žadatelů. Část pozemku je v nájmu ZO Českého zahrádkářského svazu, je
oddělená plotem s betonovou podezdívkou a je využívána žadateli jako zahrádka. V
současnosti je řešen samostatný přívod elektrické energie napojením na kabel vedoucí podél
plotu a na odkoupeném pozemku by bylo zřízeno odběrné místo s možností odečtu stavu
bez nutnosti vstupovat na pozemek. Nedošlo by ke změně současného faktického stavu,
postup by byl shodný, jako již u prodaných pozemků p.p.č. 2988/2, 4, 6, 8, 11 a zejména
p.č.2988/16. Prodejem části pozemku by došlo k narovnání faktického stavu, kdy stávající
oplocení pozemků bylo na hranici původního celého pozemku před rozdělením na jednotlivé
parcely (zahrádky). Při digitalizaci došlo k posunutí celého pozemku tak, že jeho část
zasahovala až do vodního toku Halda (nyní součást pozemků některých zahrádek). Tato
chyba nebyla následně dosud odstraněna a navrhované řešení ji jen napraví bez nutnosti
řešit nápravu složitěji přes katastrální úřad.
Pozn. OMI: v současné době je část pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca 44
m2, v k.ú. Pardubice dotčena nájemní smlouvou (NS_1470/MO3) uzavřenou se Základní
organizací Českého zahrádkářského svazu Halda II Pardubice, IČO 71161791, na dobu
neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou, za účelem užívání pozemků pro zahrádkářské účely,
výše nájmu 9,- Kč/m2/rok.
Vyjádření nájemce: ze dne 9. 5. 2022
Nemám nic proti tomu, aby si členové naší zahrádkářské organizace zakoupili části
městského pozemku. Úpravu nebo zrušení nájemní smlouvy bude však nutné projednat na
výboru naší ZO.
Liniové stavby dle technické mapy: nejsou
Popis pozemku: zaplocená část pozemku k zahrádce žadatele
Zveřejněno dne 2. 5. 2022, č. 14/2022
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
nedoporučujeme. V pasportu komunikací sice neevidujeme na předmětném pozemku
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žádnou místní ani účelovou komunikaci, ale odkoupením předmětného pozemku dojde ke
zúžení prostoru pro případné vybudování nové dopravní infrastruktury tj. nové místní
komunikace s VO, které by po odprodání nebylo možno vybudovat. 17.5.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 28. 4. 2022
OHA
- z hlediska platného ÚPm Pce se požadovaná část pozemku nachází v ploše s rozdílným
způsobem určení D - systém silniční dopravy, v rozvojové ploše XVIIb/75 určené pro rozšíření
obslužné komunikace; využití pro plochy zahrad je v rozporu s ÚPm Pce;
Z hlediska koncepčního: nesouhlasíme s prodejem části pozemku, který je zřejmě zaplocen
jinak, než je v evidenci katastru nemovitostí; je to však jeden z přístupů do rozvojové lokality
pro bydlení, která právě vlivem komplikovaného jednání o přístupu zatím nebyla naplněna. I
v novém územním plánu je zde navrhována úprava komunikace (rozšíření), proto by každý
prodej z majetku města byl komplikací, kdy by se do budoucna těžce zpět vykupoval; lze
souhlasit s nájmem zaplocené části pozemku; tento názor nenahrazuje vyjádření, souhlas
nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního zákona; 2.5.2022
OHA, koordinátor
- není námitek, majetkoprávní vypořádání pozemků není investičním záměrem či
celoměstským záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro
spolupráci s investory, 27.4.2022
SÚ
- z hlediska stavebního zákona není námitek, 27.4..2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani
opatřením stavebního úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- souhlasíme s prodejem zaplocené části pozemků za cenu dle znaleckého posudku o ceně
obvyklé, 27.4.2022
OMI, odděl. ekonomické
- v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena pozemku
navýšena o přísl. sazbu daně, 11.5.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 09.05.2022
právník OMI
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- s ohledem na vyjádření OD, OHA nelze doporučit prodej požadované části
pozemku. Prodej nebyl schválen ani v případě žádosti týkající se pozemku 1042/21, k.ú.
Pardubice. 7.6.2022
ORS
- nemá námitek, 16.05.2022
Usnesení RMO Pardubice III ze dne 23. 5. 2022, Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat
(rozprava: 1; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -)
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a souhlasí s prodejem
části pozemku parc. č. 2988/1 o výměře cca 44 m2 v katastrálním území Pardubice Jiřímu
XXXXXXXXXXXXX
Odůvodnění : Rada městského obvodu Pardubice III nedoporučuje odprodávat části
pozemku ve vlastnictví města a ponechat užívání pozemku na základě nájemní smlouvy za
účelem užívání pozemků pro zahrádkářské účely s tím, že odběrné místo elektrické energie
bude vybudováno na pozemku žadatelů.
Prodejem části pozemku by došlo k zúžení stávajícího prostoru účelové komunikace. Lze
předpokládat, že zde v budoucnu budou stavby sloužící k trvalému bydlení (v dané lokalitě již
trvale někteří občané bydlí) a bude nutné vybudovat komunikaci k obslužnosti daných
staveb, která bude odpovídat parametrům místní komunikace, včetně infrastruktury (veřejné
osvětlení, vodovodní a kanalizační řád atd.).
Předpokládaný příjem dle návrhu žadatele: 35.200,- Kč.
Komise pro pozemky a reklamu dne 28. 6. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0,
proti 8, zdrž. 0
Rada dne 18. 7. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 1, proti 7, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 022

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2511/16 o výměře cca 90 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, žadatelem. Žadatel uhradí
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náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého
posudku statutární město Pardubice.
Kupní smlouva bude uzavřena po:
- ukončení nájemní smlouvy č. NS_1199/MO5 uzavřené s Jiřím Schulzem, nar. 20. 8. 1939,
trvale bytem Železničního pluku 1634, Pardubice,
- doložení písemného souhlasu vlastníků pozemku označeného jako p.p.č. 2511/15 v k.ú.
Pardubice s právem průchodu s ověřenými podpisy.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2511/16 o výměře
cca 90 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

XXXXXXXXXXXXX žádá o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2511/16 o výměře cca
90 m2 v k.ú. Pardubice.
Zdůvodnění žadatele: zahrádka k bytové jednotce v domě čp. 1635.
Souhlasy vlastníků sousedního pozemku p.p.č. 2511/15 k.ú. Pardubice s právem průchodu na
požadovanou část pozemku dodám dodatečně.
Pozn. OMI: část pozemku označeného jako p.p.č. 2511/16 o výměře 90 m2 v k.ú. Pardubice
je dotčena nájemní smlouvou (NS_1199/MO5) uzavřenou s XXXXXXXXXXXXX
Vyjádření nájemce ze dne 20. 5. 2022: nesouhlasím s prodejem části pozemku. Má zájem o
užívání dle uzavřené nájemní smlouvy. Vzhledem ke svému věku a zdravotním obtížím je
zahrádka jediným venkovním místem k odpočinku a relaxaci.
Liniové stavby dle technické mapy: nejsou
Popis pozemku: zahrádka, dřevěný sklad
Zveřejněno dne 2. 5. 2022, č. 14/2022
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- nemáme námitek, na uvedených pozemcích neevidujeme v pasportu komunikací žádnou
místní ani účelovou komunikaci v majetku města. 11.5.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
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rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 13. 5. 2022
OHA
- z hlediska platného ÚPm Pce se požadovaná část pozemku nachází v ploše s rozdílným
způsobem určení BM - bydlení vícepodlažní městské; využití musí být v souladu s ÚPm Pce;
Z hlediska koncepčního: nedoporučujeme prodej části pozemku, který je nyní používán jiným
nájemníkem; navíc žadatel má trvalé bydliště v objektu, který nemá přímý přístup k tomuto
pozemku; rozhodně neprodávat, nájem by pro účely zahrady měl postačit obdobně jako to
mají další na tomto pozemku, pokud vyřeší stav s přístupností a původní nájemce již nebude
mít o tuto část zájem; tento názor nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí dle
správního řádu a stavebního zákona; 9.5.2022
OHA, koordinátor
- není námitek, navržený prodej pozemku není investičním záměrem či celoměstským
záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s
investory, 10.5.2022
SÚ
- z hlediska stavebního zákona není námitek, dotčeným orgánem pro vydání závazného
stanoviska pro navržený záměr je odbor hlavního architekta,16.5.2022 (toto vyjádření není
rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- nedoporučujeme prodávat požadovanou část pozemku, 5.5.2022
OMI, odděl. ekonomické
- v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena pozemku
navýšena o přísl. sazbu daně, 2.6.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 19.05.2022
právník OMI
- nedoporučuji prodej pozemku žadateli, a to s ohledem na omezený přístup k tomu a
stávající smluvní vztahy.
V případě prodeje doporučuji nejdříve nabídnout SVJ bytového domu č.p. 1634 pro účely
správy domu a pozemku, a to v souladu s ust. § 1195 občanského zákoníku (Společenství
vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku),
příp. do spoluvlastnictví vlastníků jednotlivých jednotek.16.6.2022
ORS
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- doporučuje pronájem, nedoporučuje prodej, 19.05.2022
Usnesení RMO Pardubice V ze dne 2. 6. 2022, č. 296/2022 R, bod 1:
Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s prodejem části pozemku označeného jako p.
p. č. 2511/16 o výměře cca 90 m2, k. ú. Pardubice, žadatel: XXXXXXXXXXXXX odůvodnění:
zahrádka k bytové jednotce v domě čp. 1635,
Pro 0, zdržel se 0, proti 5
Komise pro pozemky a reklamu dne 28. 6. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0,
proti 8, zdrž. 0
Rada dne 18. 7. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 1, proti 7, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 023

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 857/18 o výměře cca 96 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
pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu,
kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí
náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého
posudku statutární město Pardubice.
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou
dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na
předmětném pozemku.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 857/18 o výměře
cca 96 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
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XXXXXXXXXXXXX, žádá o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 857/18 o výměře cca
96 m2 v k.ú. Pardubice.
Zdůvodnění žadatele: přikoupení části sousedního pozemku, na kterém udržujeme námi
vysazenou zeleň
Liniové stavby dle technické mapy: sděl. vedení
Popis pozemku: zeleň, jehličnaté stromy
Vyjádření spol. CETIN a.s., IČO 04084063 ze dne 21. 6. 2022.
Předmětné telekomunikační sítě byly realizovány za účinnosti zákona číslo 110/1964 Sb. o
telekomunikacích. Dle tohoto zákona (§ 12) jsou telekomunikační sítě věcným břemenem
váznoucím na nemovitosti, které se nezapisovalo do katastru nemovitostí. Majitel pozemku
je povinen toto věcné břemeno respektovat a stejně tak i ochranné pásmo
telekomunikačních sítí, které činí 0,5 m na všechny strany od krajního vedení. V tomto
pásmu mimo jiné nesmí být umisťovány pevné stavby či vysazovány trvalé porosty, které by
znemožňovaly či znesnadňovaly přístup k těmto sítím. V případě vzniku sjezdu a zpevněných
ploch nad trasou tel. sítí je nutné zvolit rozebíratelný povrch zpevněné plochy.
Za předpokladu respektování výše uvedeného nemá společnost CETIN a.s. námitek k prodeji
pozemků.
Zveřejněno dne 6. 5. 2022, č. 15/2022
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- nemáme námitek, na uvedeném pozemku se v pasportu komunikací nenachází žádná
místní ani účelová komunikace v majetku města. 11.5.2022
OŽP
-z hlediska ŽP nesouhlasíme s prodejem pozemku s veřejnou zelení. Toto vyjádření
nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 13. 5. 2022
OHA
- z hlediska platného ÚPm Pce se požadovaná část pozemku nachází v ploše s rozdílným
způsobem určení BS - Bydlení vícepodlažní sídlištní; využití musí být v souladu s ÚPm Pce;
Z hlediska koncepčního: nedoporučujeme prodej části pozemku, která je veřejným
prostranstvím se zelení, prodejem by se zmenšila plocha veřejné zeleně, která by v
soukromém vlastnictví již dále neplnila svou funkci; tento názor nenahrazuje vyjádření,
souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního zákona; 9.5.2022
OHA, koordinátor
- není námitek, navržený prodej pozemku není investičním záměrem či celoměstským
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záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s
investory, 10.5.2022
SÚ
- z hlediska stavebního zákona není námitek, dotčeným orgánem pro vydání závazného
stanoviska pro navržený záměr je odbor hlavního architekta,16.5.2022 (toto vyjádření není
rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- nesouhlasíme s prodejem požadované části veřejného prostranství, 5.5.2022
OMI, odděl. ekonomické
- v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena pozemku
navýšena o přísl. sazbu daně, 16.6.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
-neeviduji investiční akci, 19.05.2022
právník OMI
- nelze doporučit, s ohledem na vyjádření ostatních odborů nelze uzavřít, že se jedná o
pozemek pro činnost města nepotřebný dle ust. § 38 odst. 2 zákona o obcích, v platném
znění.
16.6.2022
ORS
- nedoporučuje prodej veřejných prostranství a zeleně, 19.05.2022
Usnesení RMO Pardubice III ze dne 23. 5. 2022, Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat
(rozprava: 1; hlasování: pro 2, proti 2, zdrž. -)
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a souhlasí s prodejem
části pozemku parc. č. 857/18 o výměře cca 96 m2 v katastrálním území Pardubice ve
vlastnictví Statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX
Odůvodnění : Rada městského obvodu Pardubice III nesouhlasí s prodejem části pozemku
parc. č. 857/18 o výměře cca 96 m2 a zabrat veřejné prostranství s výsadbou dřevin sloužící
jako klidový a odpočinkový prostor pro obyvatele přilehlých bytových domů v ulici
Sezemická, prodejem by došlo ke zmenšení plochy veřejné zeleně, která by v soukromém
vlastnictví již dále neplnila svou funkci.
Stromy rostou na okraji hřiště s košem na streetball. Prodejem pozemku a případným
posunutím oplocení na hranici pozemku by došlo k zásahu do sportoviště.
Jedná se o veřejné prostranství přístupné všem bez omezení a jistě není veřejným zájmem
jeho výměry nijak zmenšovat či omezovat.
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Komise pro pozemky a reklamu dne 28. 6. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0,
proti 8, zdrž. 0
Rada dne 18. 7. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 1, proti 7, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 024

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 216/1 o výměře cca 28 m2 (mimo část
zatíženou souborem veřejného osvětlení včetně jeho ochranného pásma) v k.ú. Pardubičky
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 žadateli. Žadatelé uhradí
náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého
posudku statutární město Pardubice.
Kupní smlouva bude uzavřena:
- po vyjmutí předmětné části ze smlouvy o výpůjčce č. V_0381/MO4 uzavřené se
společností Občanská a bytová výstavba s.r.o., IČO 47452111,
- po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Vodovody a kanalizace
Pardubice a.s., IČO 60108631, na předmětný pozemek a po vkladu práva vyplývajícího z
této smlouvy do katastru nemovitostí.
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou
dle zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na
předmětném pozemku.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 216/1 o výměře cca
28 m2 (mimo část zatíženou souborem veřejného osvětlení včetně jeho ochranného
pásma) v k.ú. Pardubičky z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
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XXXXXXXXXXXXX, žádají o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 216/1 o výměře cca
28 m2 v k.ú. Pardubičky.
Zdůvodnění žadatele: rozšíření zahrady.
Pozn. OMI: pozemek p.p.č. 216/1 k.ú. Pardubičky nabylo město bezúplatně z vlastnictví
Pozemkového fondu České Republiky - čl. IV. smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č.
1011990244 ze dne 26.7. 2002:
1) Pozemky se s ohledem na to, že jsou určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo
stavbou pro bydlení nebo k realizaci zeleně, převádějí na nabyvatele bezúplatně.
2) V případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění stavby,
na základě kterého došlo k bezúplatnému převodu pozemků do vlastnictví obce, pro kterou
by nebyly pozemky nebo jejich části využity k zastavění stavbou veřejně prospěšnou nebo
stavbou pro bydlení nebo k realizaci zeleně, je obec povinna zemědělské pozemky převést
zpět na převádějícího za stejných podmínek, za jakých byl na nabyvatele převeden, a to ve
lhůtě do 90 dnů od nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky obce o změně závazné části
územně plánovací dokumentace nebo nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby.
Jestliže nebude možné pozemky převést zpět na převádějícího, protože budou ve vlastnictví
třetí osoby, zavazuje se obec k tomu, že ve stejné lhůtě poskytne převádějícímu náhradu za
tyto pozemky v penězích. Výše náhrady bude rovna ceně pozemků ke dni uzavření smlouvy,
na jejímž základě byly pozemky nabyvateli převedeny, a to podle cenového předpisu
platného k témuž dni.
Pozemek p.p.č. 216/1 k.ú. Pardubičky je dotčen smlouvou o výpůjčce (V_0381/MO4)
uzavřenou se spol. Občanská a bytová výstavba s.r.o., IČO 47452111 – vybudování příjezdové
komunikace k p.p.č. 221 k.ú. Pardubičky
Vyjádření spol. Občanská a bytová výstavba s.r.o., IČO 47452111, ze dne 31. 5. 2022:
Zasílám Vám vyjádření k Vašemu přípisu ze dne 25.5.2022 ve věci žádosti o prodej části
pozemku p.p.č. 216/1 o výměře 28 m2 v k.ú. Pardubičky. S prodejem pozemku
nesouhlasíme, neboť na části pozemku je vybudován vjezd na naši parcelu p.p.č. 221 v k.ú.
Pardubičky na základě povolení MO 05 a Magistrátu města Pardubic. Vjezd byl předán do
majetku města Pardubic a v případě prodeje by byly narušeny výhledové trojúhelníky a
nedalo by se na parcelu bezpečně zajíždět.
Liniové stavby dle technické mapy: VO, elektro-VB, sděl. vedení, vodovod a kanalizace
Popis pozemku: zeleň
Vyjádření spol. Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, ze dne 8. 6. 2022:
V příloze Vám zasíláme zpět situaci zájmového území, do které jsme zakreslili stávající trasu
veřejného osvětlení (dále jen VO) v majetku SmP a.s. podle stavu k 1.6.2022. Souborem VO
je dotčen pozemek p.č. 216/1 k.ú. Pardubičky.
SmP a.s. by souhlasili pouze s prodejem části tohoto pozemku nezatíženého souborem VO, a
87

to včetně ochranného pásma VO. Tedy prostor min. 1 m od kabelového vedení a stožáru
VO. Část pozemku se souborem VO vč. uvedeného ochranného pásma je třeba geodeticky
oddělit a ponechat v majetku statutárního města Pardubice, a to z důvodu zajištění správy,
údržby a rekonstrukce souboru VO. A to i po úpravě VO, která by tam měla být provedena
Občanskou bytovou výstavbou s.r.o.
Při oddělování pozemků je vhodné zajistit vytýčení kabelových tras VO SmP a.s. (466 260
854) z důvodu přesného vymezení průběhu podzemního vedení veřejného osvětlení.
K odsouhlasení na SmP a.s. je třeba doložit návrh nového geodetického oddělení pozemků,
ve kterém bude zakreslena trasa stávajícího kabelového vedení VO.
Vyjádření spol. CETIN a.s., IČO 04084063, ze dne 26. 5. 2022:
Předmětné telekomunikační sítě byly realizovány za účinnosti zákona číslo 110/1964 Sb. o
telekomunikacích. Dle tohoto zákona (§ 12) jsou telekomunikační sítě věcným břemenem
váznoucím na nemovitosti, které se nezapisovalo do katastru nemovitostí. Majitel pozemku
je povinen toto věcné břemeno respektovat a stejně tak i ochranné pásmo
telekomunikačních sítí, které činí 0,5 m na všechny strany od krajního vedení. V tomto
pásmu mimo jiné nesmí být umisťovány pevné stavby či vysazovány trvalé porosty, které by
znemožňovaly či znesnadňovaly přístup k těmto sítím. V případě vzniku sjezdu a zpevněných
ploch nad trasou tel. sítí je nutné zvolit rozebíratelný povrch zpevněné plochy.
Za předpokladu respektování výše uvedeného nemá společnost CETIN a.s. námitek k prodeji
pozemku.
Vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, ze dne 15.6. 2022:
Zřízení věcného břemene za úplatu 1,000,- Kč bez DPH/pozemek, dle "zásad" - k uložení sítí
došlo před 20. 4. 2020. Z důvodu ochrany inženýrských sítí při změně vlastníka nemovitosti.
Zák. č. 89/20212 Sb., obč. zák. §1257 a následující. Pozemek je dotčen kanalizací PE 225, 300,
63 a vodovodem LT 600, PE 90 a elektrickým podzemním vedením, s prodejem nesouhlasíme
přes pozemek vede páteřní vodovod. Žádost o zřízení věcného břemene podaná na OMI dne
15. 6. 2022.
Zveřejněno dne 18. 5. 2022, č. 16/2022
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- nemáme námitek, nutné přihlédnout k připomínkám Služeb města Pardubic, a.s. 13.5.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 17. 5. 2022
OHA
- z hlediska platného ÚPm Pce se požadovaná část pozemku nachází v ploše s rozdílným
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způsobem určení BP - Bydlení nízkopodlažní předměstské, v rozvojové ploše 113/z; využití
musí být v souladu s ÚPm Pce;
Z hlediska koncepčního: nedoporučujeme prodávat tento pozemek pro rozšíření zahrady, na
pozemku je umístěna komunikace pro využití navazujícího pozemku 221 pro bytovou
výstavbu a je to pozemek charakteru veřejné zeleně podél komunikace a možný prostor pro
propojení na severněji umístěný pozemek 217/2 v majetku města, jak je to i řešeno v novém
Úp města jako plocha Veřejného prostranství - propojení; tento názor nenahrazuje vyjádření,
souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního zákona; 23.5.2022
OHA, koordinátor
- není námitek, prodej pozemku není investičním záměrem či celoměstským záměrem ve
smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, záměr
není koncepční, 12.5.2022
SÚ
- nedoporučuji, na pozemku je komunikace pro připravovanou bytovou výstavbu na
sousedním pozemku. Toto vyjádření nenahrazuje povolení dle stavebního zákona. 2.6.2022
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- nesouhlasíme s prodejem požadované části pozemku, na které se nachází zeleň.
Předpokládáme, že by sloužil pouze jako rozšíření parkovacího stání, 19.5.2022
OMI, odděl. ekonomické
- v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, kupní cena pozemku bude
navýšena o přísl. sazbu daně, 17.6.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
-neeviduji investiční akci, 03.06.2022
právník OMI
- s ohledem na vyjádření ostatních odborů nedoporučuji.
Prodej za účelem rozšíření zahrady je v rozporu se smlouvou o bezúplatném převodu
nemovitostí
pozemků č. 1011990244 ze dne 26.7. 2002. V případě projede by město bylo povinno uhradit
SPÚ náhradu za tento pozemek ve výši ceny pozemku ke dni uzavření smlouvy podle
cenového předpisu platného k témuž dni.20.6.2022
ORS
-nemá připomínek a námitek, 19.05.2022
Usnesení RMO Pardubice IV ze dne 13. 6. 2022č. 616/56 -VI/2022 (4 proti)

89

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí XXXXXXXXXXXXX, kteří žádají o
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 216/1 o výměře cca 28 m2 v k.ú. Pardubičky.
Důvod nesouhlasu: Nesouhlasíme s rozšiřováním soukromých pozemků na úkor veřejného
prostranství. Prodejem, by bylo zabráněno přístupu na zbytek pozemku.
Komise pro pozemky a reklamu dne 28. 6. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0,
proti 8, zdrž. 0
Rada dne 18. 7. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 1, proti 7, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 025

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 195/17 o výměře cca 38 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,
žadateli. Žadatelé uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 195/17 o výměře
cca 38 m2 v k.ú. Černá za Bory z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX .
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

XXXXXXXXXXXXX, žádají o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 195/17 o výměře cca
38 m2 v k.ú. Černá za Bory.
Zdůvodnění žadatele: Prodej za účelem připojení k mému rodinnému domu a tím zvýšení
bezpečnosti bydlení. Prodejem tohoto pozemku nebude zabráněno údržbě zeleně a přístup k
ostatním nemovitostem, které jdou přístupné z dalších stran. Z důvodu zamýšlené
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rekonstrukce topného systému uvažujeme o umístění tepelného čerpadla na tuto část
pozemku.
Liniové stavby dle technické mapy: nejsou
Popis pozemku: zeleň
Zveřejněno dne 18. 5. 2022, č. 16/2022
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- nemáme námitek, na uvedeném pozemku není v pasportu komunikací evidovaná žádná
místní ani účelová komunikace v majetku města- 13.5.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 17. 5. 2022
OHA
- dle platného ÚPm PCE se pozemek 195/17 v k.ú Černá za Bory nachází v ploše s rozdílným
způsobem využití BP - Bydlení nízkopodlažní předměstské; využití pozemků musí být v
souladu s platnou ÚPD,
- z hlediska koncepčního: pokud bude tato část pozemku 195/17 prodána, bude zrušen
dostupnost pozemku 195/10 ve vlastnictví města z východní strany, bude zrušeno
dostupnost samostatného pozemku 195/14 ve vlastnictví jiných vlastníků než je žadatel z
veřejné komunikace; žadatel již dříve žádal o tento pozemek a nebylo mu vyhověno; pokud
by se město rozhodlo prodávat tak potom by bylo vhodné jednat se všemi vlastníky, kteří s
daným pozemkem sousedí; pozemek se nacházejí v zastavěném území města; tento názor
nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního zákona;
23.5.2022
OHA, koordinátor
není námitek, prodej části pozemku není investičním záměrem či celoměstským záměrem ve
smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, záměr
není koncepční, 20.5.2022
SÚ
z hlediska stavebního zákona není námitek, dotčeným orgánem pro vydání závazného
stanoviska pro navržený záměr je odbor hlavního architekta,20.5.2022 (toto vyjádření není
rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- z majetkového hlediska nemáme námitky, 19.5.2022
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OMI, odděl. ekonomické
- v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, kupní cena pozemku bude
navýšena o přísl. sazbu daně, 17.6.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
-neeviduji investiční akci, 03.06.2022
právník OMI
- s ohledem na vyjádření RMO Pardubice IV nedoporučuji prodej části pozemku, který je
veřejným prostranstvím.
20.6.2022
ORS
-nemá připomínek a námitek, 19.05.2022
Usnesení RMO Pardubice IV ze dne 13. 6. 2022, č. 619/56 -VI/2022 (4 proti)
Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí XXXXXXXXXXXXX kteří žádají o
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 195/17 o výměře cca 38 m2 v k.ú. Černá za
Bory.
Důvod nesouhlasu: Nesouhlasíme s rozšiřováním soukromých pozemků na úkor veřejného
prostranství. Obdobná žádost projednána již několikrát.
Komise pro pozemky a reklamu dne 28. 6. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0,
proti 8, zdrž. 0
Rada dne 18. 7. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 1, proti 7, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 026

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 690/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Svítkov z
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a
místě obvyklé 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
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pozemku žadatelkou. Žadatelka uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud
bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 690/1 o
výměře cca 25 m2 v k.ú. Svítkov z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

XXXXXXXXXXXXX, žádá o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 690/1 o výměře cca 25
m2 v k.ú. Svítkov.
Zdůvodnění žadatele: rozšíření zahrady na přilehlém pozemku ve vlastnictví města z důvodu
lepší manipulace na zahradě, snadnější přístup na konec zahrady, obtížná realizace oplocení
pozemku v soukromém vlastnictví.
Liniové stavby dle technické mapy: nejsou
Popis pozemku: zeleň
Zveřejněno dne 18. 5. 2022, č. 16/2022
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- nemáme námitek, na uvedeném pozemku není v pasportu komunikací evidovaná žádná
místní ani účelová komunikace v majetku města. Na požadované části pozemku se nenachází
žádná komunikace ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 3.6.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nesouhlasíme s prodejem veřejného prostranství. Toto vyjádření nenahrazuje
vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 2. 6. 2022
OHA
- z hlediska územního plánování: dle platného ÚPm PCE se předmětná část pozemku nachází
v ploše s rozdílným způsobem využití BP- bydlení nízkopodlažní předměstské; využití
pozemku musí být v souladu s platnou ÚPD;
- z hlediska koncepčního: požadovaná část pozemku je veřejným prostranstvím, ostatní
komunikací; nesouhlasíme s odprodejem žádné části pozemku; je to důležité propojení v
území a žadatelka si kupovala pozemek s tím že má atypický tvar; tento pozemek je nezbytný
jako doplnění pěší obslužnosti území a navazuje na ulici Do Polí, a ubírání z šířky pozemku by
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jasně do budoucna zkomplikovalo využití např.: jako cyklostezky a veřejného prostranství
umožňujícího komunikační propojení území; toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas
nebo rozhodnutí podle stavebního zákona a správního řádu; 1.6.2022
OHA, koordinátor
- majetkoprávní vypořádání pozemků není investičním záměrem či celoměstským záměrem
ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory,
6.6.2022
SÚ
- nesouhlas s prodejem veřejného prostranství,3.6.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím
ani opatřením stavebního úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- nesouhlasíme s prodejem za požadovaným účelem, 25.5.2022
OMI, odděl. ekonomické
- v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, bude platba za prodej pozemku
navýšena o přísl. sazbu daně, 17.6.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 07. 06. 2022
právník OMI
- s ohledem na vyjádření ostatních odborů nelze doporučit, 21.7.2022
ORS
- nedoporučuje prodej veřejného prostranství, 06.06.2022
Usnesení RMO Pardubice VI ze dne 20. 6. 2022, č. R2022-823
Rada MO Pardubice VI nesouhlasí s prodejem části pozemku označeného jako p. č. 690/1 o
výměře cca 25 m2 v k. ú. Svítkov, ve vlastnictví statutárního města Pardubic, se sídlem
Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046, do vlastnictví paní XXXXXXXXXXXXX (5
pro)
Komise pro pozemky a reklamu dne 23. 8. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0,
proti 9, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 027

94

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca 39 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 žadatelem. Žadatel uhradí
náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého
posudku statutární město Pardubice.
Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemní smlouvy (NS_1470/MO3) uzavřenou
se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Halda II Pardubice, IČO 71161791.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře
cca 39 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

XXXXXXXXXXXXXžádá o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca 39
m2 v k.ú. Pardubice.
Zdůvodnění žadatele: prodej připlocené části pozemku k pozemku p.p.č. 1042/59 k. ú.
Pardubice, jež je v mém vlastnictví.
Pozn. OMI: v současné době jsou části pozemků označených jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca
235 m2 a p.p.č. 1042/18 o výměře 58 m2, vše, v k.ú. Pardubice dotčeny nájemní smlouvou
(NS_1470/MO3) uzavřenou se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Halda II
Pardubice, IČO 71161791, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou, za účelem užívání
pozemků pro zahrádkářské účely, výše nájmu 9,- Kč/m2/rok.
Vyjádření nájemce ze dne 9. 5. 2022:
Nemám nic proti tomu, aby si členové naší zahrádkářské organizace zakoupili části
městského pozemku. Úpravu nebo zrušení nájemní smlouvy bude však nutné projednat na
výboru naší ZO.
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Liniové stavby dle technické mapy: nejsou
Popis pozemku: zaplocená část pozemku k zahrádce žadatele
Zveřejněno dne 18. 5.2022, č. 16/2022
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- nedoporučujeme. V pasportu komunikací sice neevidujeme na předmětném pozemku
žádnou místní ani účelovou komunikaci, ale odkoupením předmětného pozemku dojde ke
zúžení prostoru pro případné vybudování nové dopravní infrastruktury, tj. nové místní
komunikace s VO, které by po odprodání nebylo možno vybudovat. 3.6.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 13. 6. 2022
OHA
- z hlediska platného ÚPm Pce se požadovaná část pozemku nachází v ploše s rozdílným
způsobem určení D - systém silniční dopravy, v rozvojové ploše XVIIb/75 určené pro rozšíření
obslužné komunikace; využití pro plochy zahrad je v rozporu s ÚPm Pce;
Z hlediska koncepčního: nesouhlasíme s prodejem části pozemku, který je zřejmě zaplocen
jinak, než je v evidenci katastru nemovitostí vlastnictví žadatele; je to však jeden z přístupů
do rozvojové lokality pro bydlení, která právě vlivem komplikovaného jednání o přístupu
zatím nebyla naplněna. I v novém územním plánu je zde navrhována úprava komunikace
(rozšíření), proto by každý prodej z majetku města byl komplikací, kdy by se do budoucna
těžce zpět vykupoval; lze souhlasit s nájmem zaplocené části pozemku; tento názor
nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního zákona;
2.6.2022
OHA, koordinátor
- majetkoprávní vypořádání pozemku není investičním záměrem či celoměstským záměrem
ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory,
2.6.2022
SÚ
- nesouhlas, přístupová komunikace. Dotčeným orgánem pro vydání závazného stanoviska
pro navržený záměr je odbor hlavního architekta, 3.6.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím
ani opatřením stavebního úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- souhlasíme s prodejem ve smyslu žádosti, 31.5.2022
OMI, odděl. ekonomické
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- v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, kupní cena pozemku bude
navýšena o přísl. sazbu daně, 17.6.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 17. 06. 2022
právník OMI
- S ohledem na možné budoucí rozšíření komunikace nedoporučuji prodej pozemku.
Pozemek se nachází v místě, kde je současná komunikace velmi úzká. Doporučuji postupovat
v celém území totožně (zejména stejně jako v případě sousedních pozemků), a to uzavřít
nájemní smlouvu. 22.7.2022
ORS
- nedoporučuje z důvodu znemožnění vybudování přístupové komunikace, 20.06.2022
Usnesení RMO Pardubice III ze dne 18. 7. 2022:
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat (rozprava: 0; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -)
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a souhlasí s prodejem
části pozemku parc. č. 2988/1 o výměře cca 39 m2 v katastrálním území Pardubice
XXXXXXXXXXXXX
Odůvodnění: Rada městského obvodu Pardubice III nesouhlasí s odprodejem části pozemku
ve vlastnictví města a ponechat užívání pozemku na základě nájemní smlouvy za účelem
užívání pozemků pro zahrádkářské účely. Prodejem části pozemku by došlo k zúžení
stávajícího prostoru účelové komunikace. Lze předpokládat, že zde v budoucnu budou stavby
sloužící k trvalému bydlení (v dané lokalitě již trvale někteří občané bydlí) a bude nutné
vybudovat komunikaci k obslužnosti daných staveb, která bude odpovídat parametrům
místní komunikace, včetně infrastruktury (veřejné osvětlení, vodovodní a kanalizační řád
atd.).
Komise pro pozemky a reklamu dne 23. 8. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0,
proti 9, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 028

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca 50 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
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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 žadatelkou. Žadatelka uhradí
náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého
posudku statutární město Pardubice.
Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemní smlouvy (NS_1470/MO3) uzavřenou
se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Halda II Pardubice, IČO 71161791.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře
cca 50 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

XXXXXXXXXXXXX, žádá o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca
50 m2 v k.ú. Pardubice.
Zdůvodnění žadatele: Žádám o prodej části pozemku p.p.č. 2988/1, která je nyní v pronájmu
a je přidružena k mé parcele č. 1042/64, chtěla bych zachovat stávající rozměr zahrádky v
zahrádkářské kolonii.
Pozn. OMI: v současné době jsou části pozemků označených jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca
235 m2 a p.p.č. 1042/18 o výměře 58 m2, vše, v k.ú. Pardubice dotčeny nájemní smlouvou
(NS_1470/MO3) uzavřenou se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Halda II
Pardubice, IČO 71161791, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou, za účelem užívání
pozemků pro zahrádkářské účely, výše nájmu 9,- Kč/m2/rok.
Vyjádření nájemce ze dne 9. 5. 2022:
Nemám nic proti tomu, aby si členové naší zahrádkářské organizace zakoupili části
městského pozemku. Úpravu nebo zrušení nájemní smlouvy bude však nutné projednat na
výboru naší ZO.
Liniové stavby dle technické mapy: nejsou
Popis pozemku: zaplocená část pozemku k zahrádce žadatele
Zveřejněno dne 1. 6. 2022, č. 17/2022
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
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- nedoporučujeme. V pasportu komunikací sice neevidujeme na předmětném pozemku
žádnou místní ani účelovou komunikaci, ale odkoupením předmětného pozemku dojde ke
zúžení prostoru pro případné vybudování nové dopravní infrastruktury tj. nové místní
komunikace s VO, které by po odprodání nebylo možno vybudovat. 3.6.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 13. 6. 2022
OHA
- z hlediska platného ÚPm Pce se požadovaná část pozemku nachází v ploše s rozdílným
způsobem určení D - systém silniční dopravy, v rozvojové ploše XVIIb/75 určené pro rozšíření
obslužné komunikace; využití pro plochy zahrad je v rozporu s ÚPm Pce;
Z hlediska koncepčního: nesouhlasíme s prodejem části pozemku, který je zřejmě zaplocen
jinak, než je v evidenci katastru nemovitostí vlastnictví žadatele; je to však jeden z přístupů
do rozvojové lokality pro bydlení, která právě vlivem komplikovaného jednání o přístupu
zatím nebyla naplněna. I v novém územním plánu je zde navrhována úprava komunikace
(rozšíření), proto by každý prodej z majetku města byl komplikací, kdy by se do budoucna
těžce zpět vykupoval; lze souhlasit s nájmem zaplocené části pozemku; tento názor
nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního zákona;
2.6.2022
OHA, koordinátor
- majetkoprávní vypořádání pozemku není investičním záměrem či celoměstským záměrem
ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory,
2.6.2022
SÚ
- nedoporučujeme, zásah do prostoru pro dopravní infrastrukturu.
Toto vyjádření není opatřením ani rozhodnutím dle stavebního zákona . 8.6.2022
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- souhlasíme s prodejem ve smyslu žádosti, 31.5.2022
OMI, odděl. ekonomické
v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, kupní cena pozemku bude
navýšena o přísl. sazbu daně, 17.6.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 17. 06. 2022
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právník OMI
- Žádost žadatelky se odlišuje od ostatních žádostí vlastníků o prodej připlocených částí
městského pozemku v tom, že se jedná o pozemek v širším místě a také se jedná o pozemek
situovaný mezi pozemky, kde již došlo k posunu hranice (vlastníci odkoupili připlocené části
od města). Při úpravě požadované části pozemku tak, aby navazovala na krajní body
sousedních pozemků, by mohlo dojít ke scelení vlastnické hranice a k částečnému narovnání
situace v území (odstraněním "výkusu" v hranicích pozemků). S ohledem na skutečnost, že
parametry budoucí komunikace nejsou známé, nelze jednoznačně doporučit. Prodej
pozemku může být realizován i kdykoliv v budoucnu, proto je vhodnější do doby vyřešení
situace v celém území uzavřít nájemní smlouvu. 22.7.2022
ORS
-nedoporučuje z důvodu znemožnění vybudování přístupové komunikace, 20.06.2022
Usnesení RMO Pardubice III ze dne 18. 7. 2022:
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat (rozprava: 0; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -)
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a souhlasí s prodejem
části pozemku parc. č. 2988/1 o výměře cca 50 m2 v katastrálním území Pardubice,
XXXXXXXXXXXXX
Odůvodnění: Rada městského obvodu Pardubice III nesouhlasí s odprodejem části pozemku
ve vlastnictví města a ponechat užívání pozemku na základě nájemní smlouvy za účelem
užívání pozemků pro zahrádkářské účely. Prodejem části pozemku by došlo k zúžení
stávajícího prostoru účelové komunikace. Lze předpokládat, že zde v budoucnu budou stavby
sloužící k trvalému bydlení (v dané lokalitě již trvale někteří občané bydlí) a bude nutné
vybudovat komunikaci k obslužnosti daných staveb, která bude odpovídat parametrům
místní komunikace, včetně infrastruktury (veřejné osvětlení, vodovodní a kanalizační řád
atd.).
Komise pro pozemky a reklamu dne 23. 8. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0,
proti 9, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 029

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Pardubice z
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu
navrženou žadateli ve výši 800,- Kč/m2 povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude
spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude
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upřesněna výměra výše uvedené části pozemku žadateli.
Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemní smlouvy (NS_1470/MO3) uzavřenou
se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Halda II Pardubice, IČO 71161791.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře
cca 20 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

XXXXXXXXXXXXX, žádají o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca
20 m2 v k.ú. Pardubice, za kupní cenu 800,- Kč/m2.
Zdůvodnění žadatele: prodej připlocené části pozemku k pozemku p.p.č. 1042/58 k. ú.
Pardubice, jež je v našem vlastnictví.
Pozn. OMI: v současné době jsou části pozemků označených jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca
235 m2 a p.p.č. 1042/18 o výměře 58 m2, vše, v k.ú. Pardubice dotčeny nájemní smlouvou
(NS_1470/MO3) uzavřenou se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Halda II
Pardubice, IČO 71161791, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou, za účelem užívání
pozemků pro zahrádkářské účely, výše nájmu 9,- Kč/m2/rok.
Vyjádření nájemce ze dne 9. 5. 2022:
Nemám nic proti tomu, aby si členové naší zahrádkářské organizace zakoupili části
městského pozemku. Úpravu nebo zrušení nájemní smlouvy bude však nutné projednat na
výboru naší ZO.
Liniové stavby dle technické mapy: nejsou
Popis pozemku: zaplocená část pozemku k zahrádce žadatele
Zveřejněno dne 18. 5. 2022, č. 16/2022
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- nedoporučujeme. V pasportu komunikací sice neevidujeme na předmětném pozemku
žádnou místní ani účelovou komunikaci, ale odkoupením předmětného pozemku dojde ke
zúžení prostoru pro případné vybudování nové dopravní infrastruktury tj. nové místní
komunikace s VO, které by po odprodání nebylo možno vybudovat. 3.6.2022
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OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 13. 6. 2022
OHA
- z hlediska platného ÚPm Pce se požadovaná část pozemku nachází v ploše s rozdílným
způsobem určení D - systém silniční dopravy, v rozvojové ploše XVIIb/75 určené pro rozšíření
obslužné komunikace; využití pro plochy zahrad je v rozporu s ÚPm Pce;
Z hlediska koncepčního: nesouhlasíme s prodejem části pozemku, který je zřejmě zaplocen
jinak, než je v evidenci katastru nemovitostí vlastnictví žadatele; je to však jeden z přístupů
do rozvojové lokality pro bydlení, která právě vlivem komplikovaného jednání o přístupu
zatím nebyla naplněna. I v novém územním plánu je zde navrhována úprava komunikace
(rozšíření), proto by každý prodej z majetku města byl komplikací, kdy by se do budoucna
těžce zpět vykupoval; lze souhlasit s nájmem zaplocené části pozemku; tento názor
nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního zákona;
2.6.2022
OHA, koordinátor
- majetkoprávní vypořádání pozemku není investičním záměrem či celoměstským záměrem
ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory,
2.6.2022
SÚ
- SÚ nedoporučujeme, zásah do prostoru pro dopravní infrastrukturu.
Toto vyjádření není opatřením ani rozhodnutím dle stavebního zákona . 8.6.2022
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- souhlasíme s prodejem za cenu dle znaleckého posudku, 31.5.2022
OMI, odděl. ekonomické
- v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, kupní cena pozemku bude
navýšena o přísl. sazbu daně, 17.6.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 17. 06. 2022
právník OMI
- S ohledem na možné budoucí rozšíření komunikace nedoporučuji prodej pozemku.
Pozemek se nachází v místě, kde je současná komunikace velmi úzká. Doporučuji postupovat
v celém území totožně (zejména stejně jako v případě sousedních pozemků), a to uzavřít
nájemní smlouvu. 22.7.2022
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ORS
-nedoporučuje z důvodu znemožnění vybudování přístupové komunikace, 20.06.2022
Usnesení RMO Pardubice III ze dne 18. 7. 2022:
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat (rozprava: 0; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -)
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a souhlasí s prodejem
části pozemku parc. č. 2988/1 o výměře cca 20 m2 v katastrálním území Pardubice,
XXXXXXXXXXXXX
Odůvodnění: Rada městského obvodu Pardubice III nesouhlasí s odprodejem části pozemku
ve vlastnictví města a ponechat užívání pozemku na základě nájemní smlouvy za účelem
užívání pozemků pro zahrádkářské účely. Prodejem části pozemku by došlo k zúžení
stávajícího prostoru účelové komunikace. Lze předpokládat, že zde v budoucnu budou stavby
sloužící k trvalému bydlení (v dané lokalitě již trvale někteří občané bydlí) a bude nutné
vybudovat komunikaci k obslužnosti daných staveb, která bude odpovídat parametrům
místní komunikace, včetně infrastruktury (veřejné osvětlení, vodovodní a kanalizační řád
atd.).
Komise pro pozemky a reklamu dne 23. 8. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0,
proti 9, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 030

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca 4 m2 a p.p.č. 1042/18 o
výměře cca 1 m2, vše 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 žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku,
pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemní smlouvy (NS_1470/MO3) uzavřenou
se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Halda II Pardubice, IČO 71161791.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
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uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 2988/1 o výměře
cca 4 m2 a p.p.č. 1042/18 o výměře cca 1 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního
města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

XXXXXXXXXXXXXžádá o prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca 4
m2 a p.p.č. 1042/18 o výměře cca 1 m2, vše v k.ú. Pardubice
Zdůvodnění žadatele: prodej připlocené části pozemku k pozemku p.p.č. 1042/38 k. ú.
Pardubice, jež je v mém vlastnictví.
Pozn. OMI: v současné době jsou části pozemků označených jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca
235 m2 a p.p.č. 1042/18 o výměře 58 m2, vše, v k.ú. Pardubice dotčeny nájemní smlouvou
(NS_1470/MO3) uzavřenou se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Halda II
Pardubice, IČO 71161791, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou, za účelem užívání
pozemků pro zahrádkářské účely, výše nájmu 9,- Kč/m2/rok.
Vyjádření nájemce ze dne 9. 5. 2022:
Nemám nic proti tomu, aby si členové naší zahrádkářské organizace zakoupili části
městského pozemku. Úpravu nebo zrušení nájemní smlouvy bude však nutné projednat na
výboru naší ZO.
Liniové stavby dle technické mapy: nejsou
Popis pozemku: zaplocená část pozemku k zahrádce žadatele
Zveřejněno dne 1. 6. 2022, č. 17/2022
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- nedoporučujeme. V pasportu komunikací sice neevidujeme na předmětném pozemku
žádnou místní ani účelovou komunikaci, ale odkoupením předmětného pozemku dojde ke
zúžení prostoru pro případné vybudování nové dopravní infrastruktury tj. nové místní
komunikace s VO, které by po odprodání nebylo možno vybudovat. 3.6.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 13. 6. 2022
OHA
- z hlediska platného ÚPm Pce se požadovaná část pozemku nachází v ploše s rozdílným
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způsobem určení D - systém silniční dopravy, v rozvojové ploše XVIIb/75 určené pro rozšíření
obslužné komunikace; využití pro plochy zahrad je v rozporu s ÚPm Pce;
Z hlediska koncepčního: nesouhlasíme s prodejem části pozemku, který je zřejmě zaplocen
jinak, než je v evidenci katastru nemovitostí vlastnictví žadatele; je to však jeden z přístupů
do rozvojové lokality pro bydlení, která právě vlivem komplikovaného jednání o přístupu
zatím nebyla naplněna. I v novém územním plánu je zde navrhována úprava komunikace
(rozšíření), proto by každý prodej z majetku města byl komplikací, kdy by se do budoucna
těžce zpět vykupoval; lze souhlasit s nájmem zaplocené části pozemku; tento názor
nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního zákona;
2.6.2022
OHA, koordinátor
- majetkoprávní vypořádání pozemku není investičním záměrem či celoměstským záměrem
ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory,
2.6.2022
SÚ
- nedoporučujeme, zásah do prostoru pro dopravní infrastrukturu.
Toto vyjádření není opatřením ani rozhodnutím dle stavebního zákona . 8.6.2022
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- souhlasíme s prodejem ve smyslu žádosti, 31.5.2022
OMI, odděl. ekonomické
- v případě, že prodej pozemků bude spadat do režimu DPH, kupní cena pozemků bude
navýšena o přísl. sazbu daně, 17.6.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 17. 06. 2022
právník OMI
- S ohledem na možné budoucí rozšíření komunikace nedoporučuji prodej pozemku.
Doporučuji postupovat v celém území totožně (zejména stejně jako v případě sousedních
pozemků), a to uzavřít nájemní smlouvu. 22.7.2022
ORS
-nedoporučuje z důvodu znemožnění vybudování přístupové komunikace, 20.06.2022
Usnesení RMO Pardubice III ze dne 18. 7. 2022:
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat (rozprava: 0; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -)
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a souhlasí
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s prodejem části pozemků parc. č. 2988/1 o výměře cca 4 m2 a parc. č. 1042/18 o výměře
cca 1 m2, vše v katastrálním území Pardubice, XXXXXXXXXXXXX
Odůvodnění: Rada městského obvodu Pardubice III nesouhlasí s odprodejem části pozemku
ve vlastnictví města a ponechat užívání pozemku na základě nájemní smlouvy za účelem
užívání pozemků pro zahrádkářské účely. Prodejem části pozemku by došlo k zúžení
stávajícího prostoru účelové komunikace. Lze předpokládat, že zde v budoucnu budou stavby
sloužící k trvalému bydlení (v dané lokalitě již trvale někteří občané bydlí) a bude nutné
vybudovat komunikaci k obslužnosti daných staveb, která bude odpovídat parametrům
místní komunikace, včetně infrastruktury (veřejné osvětlení, vodovodní a kanalizační řád
atd.).
Komise pro pozemky a reklamu dne 23. 8. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0,
proti 9, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 031

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca 43 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 žadatelkou. Žadatelka uhradí
náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého
posudku statutární město Pardubice.
Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemní smlouvy (NS_1470/MO3) uzavřenou
se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Halda II Pardubice, IČO 71161791.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře
cca 43 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
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Důvodová zpráva

XXXXXXXXXXXXX, žádá o
1. prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca 43 m2 v k.ú. Pardubice
v případě neschválení prodeje
2. souhlas s umístěním elektroměru na části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o
výměře 1 m2 v k.ú. Pardubice
Zdůvodnění žadatele: prodej připlocené části pozemku k pozemku p.p.č. 1042/63 k. ú.
Pardubice, jež je v mém vlastnictví. Provedení přípojky elektřiny, kabel je veden podél plotu
zahrádky.
Pozn. OMI: v současné době jsou části pozemků označených jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca
235 m2 a p.p.č. 1042/18 o výměře 58 m2, vše, v k.ú. Pardubice dotčeny nájemní smlouvou
(NS_1470/MO3) uzavřenou se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Halda II
Pardubice, IČO 71161791, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou, za účelem užívání
pozemků pro zahrádkářské účely, výše nájmu 9,- Kč/m2/rok.
Vyjádření nájemce ze dne 9. 5. 2022:
Nemám nic proti tomu, aby si členové naší zahrádkářské organizace zakoupili části
městského pozemku. Úpravu nebo zrušení nájemní smlouvy bude však nutné projednat na
výboru naší ZO.
Liniové stavby dle technické mapy: nejsou
Popis pozemku: zaplocená část pozemku k zahrádce žadatele
Zveřejněno dne 1. 6. 2022, č. 17/2022
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- nedoporučujeme. V pasportu komunikací sice neevidujeme na předmětném pozemku
žádnou místní ani účelovou komunikaci, ale odkoupením předmětného pozemku dojde ke
zúžení prostoru pro případné vybudování nové dopravní infrastruktury tj. nové místní
komunikace s VO, které by po odprodání nebylo možno vybudovat. 3.6.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 13. 6. 2022
OHA
- z hlediska platného ÚPm Pce se požadovaná část pozemku nachází v ploše s rozdílným
způsobem určení D - systém silniční dopravy, v rozvojové ploše XVIIb/75 určené pro rozšíření
obslužné komunikace; využití pro plochy zahrad je v rozporu s ÚPm Pce;
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Z hlediska koncepčního: nesouhlasíme s prodejem ani možností umístění elektrosloupku(lze
umístit na pozemku žadatelky) části pozemku, který je zřejmě zaplocen jinak, než je v
evidenci katastru nemovitostí vlastnictví žadatelky; je to však jeden z přístupů do rozvojové
lokality pro bydlení, která právě vlivem komplikovaného jednání o přístupu zatím nebyla
naplněna. I v novém územním plánu je zde navrhována úprava komunikace (rozšíření), proto
by každý prodej z majetku města byl komplikací, kdy by se do budoucna těžce zpět
vykupoval; lze souhlasit s nájmem zaplocené části pozemku s výpovědní lhůtou; tento názor
nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního zákona;
2.6.2022
OHA, koordinátor
- majetkoprávní vypořádání pozemku není investičním záměrem či celoměstským záměrem
ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory,
2.6.2022
SÚ
- SÚ nedoporučujeme, zásah do prostoru pro dopravní infrastrukturu.
Toto vyjádření není opatřením ani rozhodnutím dle stavebního zákona . 8.6.2022
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- souhlasíme s prodejem zaplocené části pozemku, 31.5.2022
OMI, odděl. ekonomické
- v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, kupní cena pozemku bude
navýšena o přísl. sazbu daně, 17.6.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 17. 06. 2022
právník OMI
- S ohledem na možné budoucí rozšíření komunikace nedoporučuji prodej pozemku.
Doporučuji postupovat v celém území totožně (zejména stejně jako v případě sousedních
pozemků), a to uzavřít nájemní smlouvu.
22.7.2022
ORS
-nedoporučuje z důvodu znemožnění vybudování přístupové komunikace, 20.06.2022
Usnesení RMO Pardubice III ze dne 18. 7. 2022:
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat (rozprava: 0; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -)
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a souhlasí
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a)s prodejem části pozemku parc. č. 2988/1 o výměře cca 43 m2 v katastrálním území
Pardubice XXXXXXXXXXXXX
b)s umístěním elektroměru na části pozemku parc. č. 2988/1 o výměře 1 m2 v k.ú.
Pardubice.
Odůvodnění: Rada městského obvodu Pardubice III nesouhlasí s odprodejem části pozemku
ve vlastnictví města a ponechat užívání pozemku na základě nájemní smlouvy za účelem
užívání pozemků pro zahrádkářské účely s tím, že odběrné místo elektrické energie bude
vybudováno na pozemku žadatelů.
Prodejem části pozemku by došlo k zúžení stávajícího prostoru účelové komunikace. Lze
předpokládat, že zde v budoucnu budou stavby sloužící k trvalému bydlení (v dané lokalitě již
trvale někteří občané bydlí) a bude nutné vybudovat komunikaci k obslužnosti daných
staveb, která bude odpovídat parametrům místní komunikace, včetně infrastruktury (veřejné
osvětlení, vodovodní a kanalizační řád atd.).
Komise pro pozemky a reklamu dne 23. 8. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0,
proti 9, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 032

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca 38 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 žadateli. Žadatelé uhradí
náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého
posudku statutární město Pardubice. Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemní
smlouvy (NS_1470/MO3) uzavřenou se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu
Halda II Pardubice, IČO 71161791.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře
cca 38 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX.

109

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

XXXXXXXXXXXXX, žádají o prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca
38 m2 v k.ú. Pardubice.
Zdůvodnění žadatele: prodej připlocené části pozemku k pozemku p.p.č. 1042/61 k. ú.
Pardubice, jež je v našem vlastnictví.
Pozn. OMI: v současné době jsou části pozemků označených jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca
235 m2 a p.p.č. 1042/18 o výměře 58 m2, vše, v k.ú. Pardubice dotčeny nájemní smlouvou
(NS_1470/MO3) uzavřenou se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Halda II
Pardubice, IČO 71161791, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou, za účelem užívání
pozemků pro zahrádkářské účely, výše nájmu 9,- Kč/m2/rok.
Vyjádření nájemce ze dne 9. 5. 2022:
Nemám nic proti tomu, aby si členové naší zahrádkářské organizace zakoupili části
městského pozemku. Úpravu nebo zrušení nájemní smlouvy bude však nutné projednat na
výboru naší ZO.
Liniové stavby dle technické mapy: nejsou
Popis pozemku: zaplocená část pozemku k zahrádce žadatele
Zveřejněno dne 1. 6. 2022, č. 17/2022
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
nedoporučujeme. V pasportu komunikací sice neevidujeme na předmětném pozemku
žádnou místní ani účelovou komunikaci, ale odkoupením předmětného pozemku dojde ke
zúžení prostoru pro případné vybudování nové dopravní infrastruktury tj. nové místní
komunikace s VO, které by po odprodání nebylo možno vybudovat. 3.6.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 13. 6. 2022
OHA
- z hlediska platného ÚPm Pce se požadovaná část pozemku nachází v ploše s rozdílným
způsobem určení D - systém silniční dopravy, v rozvojové ploše XVIIb/75 určené pro rozšíření
obslužné komunikace; využití pro plochy zahrad je v rozporu s ÚPm Pce;
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Z hlediska koncepčního: nesouhlasíme s prodejem části pozemku, který je zřejmě zaplocen
jinak, než je v evidenci katastru nemovitostí vlastnictví žadatele; je to však jeden z přístupů
do rozvojové lokality pro bydlení, která právě vlivem komplikovaného jednání o přístupu
zatím nebyla naplněna. I v novém územním plánu je zde navrhována úprava komunikace
(rozšíření), proto by každý prodej z majetku města byl komplikací, kdy by se do budoucna
těžce zpět vykupoval; lze souhlasit s nájmem zaplocené části pozemku; tento názor
nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního zákona;
2.6.2022
OHA, koordinátor
- majetkoprávní vypořádání pozemku není investičním záměrem či celoměstským záměrem
ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory,
2.6.2022
SÚ
- nedoporučujeme, zásah do prostoru pro dopravní infrastrukturu.
Toto vyjádření není opatřením ani rozhodnutím dle stavebního zákona . 8.6.2022
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- souhlasíme s prodejem zaplocené části pozemku, 31.5.2022
OMI, odděl. ekonomické
- v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, kupní cena pozemku bude
navýšena o přísl. sazbu daně, 17.6.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 17. 06. 2022
právník OMI
- S ohledem na možné budoucí rozšíření komunikace nedoporučuji prodej pozemku.
Pozemek se nachází v místě, kde je současná komunikace velmi úzká. Doporučuji postupovat
v celém území totožně (zejména stejně jako v případě sousedních pozemků), a to uzavřít
nájemní smlouvu. Případný prodej může být realizován kdykoliv v budoucnu, poté, co bude
komplexně vyřešena situace v území. 22.7.2022
ORS
-nedoporučuje z důvodu znemožnění vybudování přístupové komunikace, 20.06.2022
Usnesení RMO Pardubice III ze dne 18. 7. 2022:
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat (rozprava: 0; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -)
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a souhlasí s prodejem
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části pozemku parc. č. 2988/1 o výměře cca 38 m2 v katastrálním území Pardubice,
XXXXXXXXXXXXX
Odůvodnění: Rada městského obvodu Pardubice III nesouhlasí s odprodejem části pozemku
ve vlastnictví města a ponechat užívání pozemku na základě nájemní smlouvy za účelem
užívání pozemků pro zahrádkářské účely. Prodejem části pozemku by došlo k zúžení
stávajícího prostoru účelové komunikace. Lze předpokládat, že zde v budoucnu budou stavby
sloužící k trvalému bydlení (v dané lokalitě již trvale někteří občané bydlí) a bude nutné
vybudovat komunikaci k obslužnosti daných staveb, která bude odpovídat parametrům
místní komunikace, včetně infrastruktury (veřejné osvětlení, vodovodní a kanalizační řád
atd.).
Komise pro pozemky a reklamu dne 23. 8. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0,
proti 9, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 033

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
budoucího odkoupení a následného odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 719/1 o
výměře 1.312 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 348/1 o výměře cca 75 m2, p.p.č.
365/2 o výměře cca 576,3 m2, p.p.č. 719/3 o výměře cca 84 m2, vše v k.ú. Svítkov z
vlastnictvíXXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu
navrženou žadatelkou ve výši 1.500,- Kč/m2 a to po vydání souhlasu či kolaudačního
souhlasu stavebního úřadu na vybudovanou stavbu „Propojení lávek Svítkov - Rosice“
(investiční akce Úřadu městského obvodu Pardubice VI) a po geometrickém zaměření
předmětných částí pozemků.
Budoucí kupní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky ode dne oboustranného
podpisu smlouvy a bude v ní zakotven souhlas vlastníka pozemků XXXXXXXXXXXXX pro
územní a stavební řízení investiční akce pro územní a stavební řízení investiční akce
„Propojení lávek Svítkov - Rosice“.
Kupní smlouva bude uzavřena po:
- po vydání kolaudačního souhlasu respektive souhlasu na výše uvedenou stavbu
„Propojení lávek Svítkov - Rosice“,
- vyhotovení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí
pozemků.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
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uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvu na odkoupení
pozemku označeného jako p.p.č. 719/1 o výměře 1.312 m2, částí pozemků označených
jako p.p.č. 348/1 o výměře cca 75 m2, p.p.č. 365/2 o výměře cca 576,3 m2, p.p.č. 719/3 o
výměře cca 84 m2, vše v k.ú. Svítkov z vlastnictví XXXXXXXXXXXXXdo vlastnictví
statutárního města Pardubice za kupní cenu navrženou žadatelkou ve výši 1.500,- Kč/m2.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

XXXXXXXXXXXXX, nabízí odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 719/1 o výměře 1.312
m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 348/1 o výměře cca 75 m2, p.p.č. 365/2 o výměře
cca 576,3 m2, p.p.č. 719/3 o výměře cca 84 m2, vše v k.ú. Svítkov, za kupní cenu 1.500,Kč/m2 a žádá o uzavření budoucí kupní smlouvy.
Zdůvodnění žadatele: odkoupení pozemků v rámci investiční akce ÚMO Pardubice VI
„Propojení lávek Svítkov - Rosice“. Uzavření budoucí kupní smlouvy a po kolaudaci stavby
kupní smlouvy. Platnost budoucí kupní smlouvy na dva roky od data podpisu smlouvy.
Budoucí kupní smlouva bude použita jako souhlas vlastníka pro územní a stavební řízení.
Liniové stavby dle technické mapy: nejsou
Popis pozemku: cesta, přilehlá zeleň, stromy, keře, náletové dřeviny
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- doporučujeme, záměr MO Pardubice VI k provedení akce "Propojení lávek Svítkov - Rosice".
13.5.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 17. 5. 2022
OHA
- z hlediska platného ÚPm Pce se požadované části pozemků nachází v plochách s rozdílným
způsobem určení KZ - zeleň krajinná; využití musí být v souladu s ÚPm Pce;
Z hlediska koncepčního: nemáme námitek k odkupu částí pozemků potřebných pro
cyklostezku; tento názor nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu
a stavebního zákona; 23.5.2022
OHA, koordinátor
- není námitek, odkup pozemků pro investiční akci městského obvodu není investičním
záměrem či celoměstským záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města
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Pardubice pro spolupráci s investory, 12.5.2022
SÚ
- z hlediska stavebního zákona není námitek, dotčeným orgánem pro vydání závazného
stanoviska pro navržený záměr je odbor hlavního architekta,20.5.2022 (toto vyjádření není
rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu)

OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- souhlasíme s odkupem pozemků ve smyslu žádosti, prosím jasné stanovisko ÚMO VI, jestli
požadovaná dvouletá platnost budoucí kupní smlouvy je pro realizaci stavby dostatečná,
19,5,2022
OMI, odděl. ekonomické
- odkoupení pozemků není kryto rozpočtem, jedná se o investiční akci obvodu, 17.6.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 03.06.2022
právník OMI
- Doporučuji prodej za cenu v čase a místě obvyklou, stanovenou na základě znaleckého
posudku.
V rámci vyvlastňovacích řízeních, ve kterých město vystupuje jako vyvlastnitel byla cena
obvyklá za obdobní pozemky - k.ú. Pardubice, mimo zastavitelné území, funkční plocha
krajinná zeleň určena na základě znaleckého posudku ve výši cca 470,-Kč/m2.
Z povinnosti zachovávat péči řádného hospodáře vyplývá, že nákup pozemků za cenu vyšší
než je cena obvyklá musí být (zvláště s přihlédnutím k probíhajícím vyvlastňovacím řízením)
náležitě odůvodněn, zejména v případě, kdy by taková cena byla několikanásobně vyšší, než
je cena v čase a místě obvyklá. Dle závěrů soudní praxe by takové odůvodnění mělo být
zaznamenáno v zápise z jednání ZmP, nebo doloženo jiným adekvátním způsobem.
20.6.2022
ORS
-nemá připomínek a námitek, 19.05.2022
Usnesení RMO Pardubice V ze dne 30. 5. 2022, č. R2022-802:
Rada MO Pardubice VI souhlasí s odkoupením pozemku označeného jako p.p.č. 719/1 o
výměře 1.312 m2, částí pozemků označených jako p.p.č. 348/1 o výměře cca 75 m2, p.p.č.
365/2 o výměře cca 576,3 m2, p.p.č. 719/3 o výměře cca 84 m2, vše v k.ú. Svítkov, od
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XXXXXXXXXXXXX5, za kupní cenu 1.500,- Kč/m2 a s uzavřením budoucí kupní
smlouvy.
Předpokládaný výdej dle návrhu žadatele 3 070.950,- Kč, dle znaleckého posudku 570.775,Kč.
Komise pro pozemky a reklamu dne 28.6.2022 doporučila prodej dle znaleckého posudku,
nedoporučila prodej dle návrhu žadatelky.
Na základě projednání v Komisi pro pozemky a reklamu ze dne 28. 6. 2022 byl objednán a
uhrazen městem znalecký posudek č. 1351/8/2022 ze dne 27. 7. 2022 o ceně v čase a místě
obvyklé vyhotovený znalcem ze schváleného seznamu. Cena částí pozemků p.p.č. 719/1,
265/2, 719/1 k.ú. Svítkov byla stanovena na 287,- Kč/m2, částí p.p.č. 348/1 k.ú. Svítkov byla
stanovena na 63,- Kč/m2. ZP je uložen ve složce žádosti.
Žádost byla se znaleckým posudkem znovu předložena k projednání komisi pro pozemky a
reklamu dne 23. 8. 2022. Komise doporučila prodej za kupní ceny dle výše uvedeného
posudku.
Komise pro pozemky a reklamu dne 28. 6. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 3,
proti 5, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 034

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 234/1 o výměře cca 827 m2 v
k.ú. Svítkov z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice za
kupní cenu navrženou žadatelkou ve výši 1.000,- Kč/m2 po geometrickém zaměření
předmětné části pozemku. Kupní smlouva bude uzavřena po přidělení finančních
prostředků z rozpočtu statutárního města Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 234/1 o výměře 4.073 m2 v k.ú. Svítkov z
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu
navrženou žadatelkou ve výši 1.000,- Kč/m2.
Kupní smlouva bude uzavřena po přidělení finančních prostředků z rozpočtu statutárního
města Pardubice.
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III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 234/1 o
výměře cca 827 m2 v k.ú. Svítkov z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního
města Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 234/1 o výměře
4.073 m2 v k.ú. Svítkov z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města
Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023

Důvodová zpráva

XXXXXXXXXXXXXnabízí k odkoupení pozemek dle varianty 1 (část pozemku) nebo 2 (celý
pozemek):
varianta1.
-část pozemku označeného jako p.p.č. 234/1 o výměře cca 827 m2 k.ú. Svítkov za kupní cenu
1.000,- Kč/m2
varianta 2.
-pozemek označený jako p.p.č. 234/1 o výměře 4.073 m2 k.ú. Svítkov za kupní cenu 1.000,Kč/m2
Zdůvodnění žadatele: Na základě jednání se zástupci OMI MmP nabízím městu k odkoupení
pozemek p.p.č. 234/1 k.ú. Svítkov nebo jeho část. V současné době pronajímám pozemek
Českému kynologickému svazu ZKO Svítkov, který má zároveň od města ve výpůjčce část
pozemku p.p.č. 234/2 k.ú. Svítkov.
Liniové stavby dle technické mapy: sděl. vedení, kanalizace
Popis pozemku: oplocený pozemek, travnatá plocha, cvičiště kynologie
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
nemáme námitek, na uvedeném pozemku není v pasportu komunikací evidovaná žádná
místní ani účelová komunikace v majetku města. Na požadované části pozemku se nenachází

116

žádná komunikace ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 3.6.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 2. 6. 2022
OHA
- z hlediska územního plánování: dle platného ÚPm PCE se předmětná část pozemku
(varianta 1) respektive pozemek nachází v ploše s rozdílným způsobem využití ZI - zeleň
izolační, v záplavovém území Bylanka Q100; využití pozemku musí být v souladu s platnou
ÚPD;
- z hlediska koncepčního: část pozemku, respektive pozemek je pásem zeleně podél
železničního koridoru, je využíván zřejmě celý pro cvičiště psů, dle návrhu nového ÚP je
území navrhováno jako plocha pro sport v návaznosti na sousední pozemek, který je města a
je zde provozováno sportoviště, z hlediska koncepčního je vhodné získat tento pozemek jako
celek; toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle stavebního
zákona a správního řádu; 30.5. 2022
OHA, koordinátor
- není námitek, majetkoprávní vypořádání pozemků není investičním záměrem či
celoměstským záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro
spolupráci s investory, 6.6.2022
SÚ
- z hlediska stavebního zákona není námitek, 3.6.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani
opatřením stavebního úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- doporučujeme ke schválení alespoň varianty 1 v závislosti na přidělení potřebných
finančních prostředků v rozpočtu města, 25.5.2022
OMI, odděl. ekonomické
- odkoupení pozemků není kryto rozpočtem, 17.6.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 07. 06. 2022
právník OMI
- S ohledem na vyjádření ostatních odborů lze doporučit. Z hlediska kupní ceny lze doporučit
prodej za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou na základně znaleckého posudku
21.7.2022
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ORS
- nemá námitek ani k jedné z variant, 06.06.2022
Usnesení RMO Pardubice VI ze dne 20. 6. 2022, č. R2022-824
Rada MO Pardubice VI:
a) Bere na vědomí záměr dle varianty 1, tedy odkup části pozemku, označeného jako p. č.
234/1 o výměře 827 m2 v k.ú. Svítkov, ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví
statutárního města Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice,
IČ:00274046, za cenu 1.000,- Kč/m2, do vlastnictví statutárního města Pardubice, se sídlem
Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice, IČ:00274046,
b) Bere na vědomí záměr dle varianty 2, tedy odkup pozemku, označeného jako p. č. 234/1 o
výměře 4073 m2 v k.ú. Svítkov, ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního
města Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ:00274046, za cenu
1.000,- Kč/m2, do vlastnictví statutárního města Pardubice, se sídlem Pernštýnské nám. 1,
530 02 Pardubice, IČ:00274046. (5 pro)
Předpokládaný výdej: 1. varianta - 827.000,- Kč, 2. varianta – 4 073.000,- Kč.
Komise pro pozemky a reklamu dne 23. 8. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: bod I.
pro 0, proti 5, zdrž. 4, bod II. pro 0, proti 7, zdrž. 2

Návrh usnesení č. 035

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
využití předkupního práva zřízeného podle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon v platném znění, u pozemku označeného jako p.p.č. 348/4 o výměře 2.602
m2 v k.ú. Lány na Důlku ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX ve prospěch statutárního města
Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
jednat o odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 348/4 o výměře 2.602 m2 v k.ú. Lány
na Důlku s XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
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Důvodová zpráva

XXXXXXXXXXXXX, jako vlastníci pozemku označeného jako p.p.č. 348/4 o výměře 2.602 m2 v
k.ú. Lány na Důlku, žádají statutární město Pardubice o vyjádření, zda město využije
předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád v platném znění, které
je vloženo v katastru nemovitostí u výše uvedeného pozemku ve prospěch statutárního
města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice.
Žádost podaná dne 17. 6. 2022, datum konce zákonné lhůty k využití či nevyužití
předkupního práva je 17. 9. 2022.
Popis pozemku: pole
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- nemáme námitek, na uvedeném pozemku se nenachází žádná místní ani účelová
komunikace ve vlastnictví města. Na požadované části pozemku se nenachází žádná
komunikace ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 29.6.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek se vzdáním se předkupního práva. Toto vyjádření
nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 29. 6. 2022
OHA
- z hlediska platného ÚPm Pce se předmětná část pozemku nachází v ploše s rozdílným
způsobem určení VLf - výroba lehká v Městské industriální zóně a D - systém silniční
dopravy, v rozvojové ploše 12/z-Z, VCI/3/1k- Z, území určené pro veřejně prospěšnou stavbu
47 - kabelová přípojka 35kV Staré Čívice a veřejně prospěšnou stavbu VI/WD/73/M dopravní napojení areálu MIZ; využití pozemku musí být v souladu s ÚPD;
Z hlediska koncepčního: tento pozemek je dlouhodobě určen pro koridor dopravní
infrastruktury vedené při trati i v novém územním plánu je veden koridor X11 pro umístění
místní komunikace pro napojení Průmyslové zóny Freezone Staré Čívice na Obchvat Svítkova
včetně všech staveb a zařízení nezbytných k realizaci a provozu této stavby, doporučujeme
tento pozemek získat do majetku města; tento názor nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí dle správního řádu a stavebního zákona; 1.7.2022
OHA, koordinátor
- využití či nevyužití předkupního práva není investičním záměrem či celoměstským záměrem
ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory,
27.6.2022
SÚ
- není námitek ke vzdání se předkupního práva. Z hlediska stavebního zákona není námitek,
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11.7.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- doporučujeme nevyužít předkupní právo, případná realizace VPS je zajištěna stávajícím
územním plánem, 23.6.2022
OMI, odděl. ekonomické
- odkoupení pozemku není kryto rozpočtem a v případě využití předkupního práva je nutné
požádat ve změně rozpočtu o přidělení finančních prostředků a odkup pozemku, 20.7.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 08. 08. 2022
právník OMI
- Předkupní právo bylo zřízeno dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, k pozemku
určenému územním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu. V případě, že se město
rozhodne předkupního práva využít, je povinno ve lhůtě do 3 měsíců od vyrozumění
žadatelem o zamýšleném prodeji zaslat žadateli odpověď, ve které vymezí předmět koupě,
uvede kupní cenu a stanoví lhůtu pro uzavření kupní smlouvy (nejméně 30 dní), zároveň také
musí žadateli zaslat návrh kupní smlouvy a znalecký posudek. Kupní cena bude v návrhu
smlouvy navržena na základě znaleckého posudku o výši ceny obvyklé a ceny zjištěné
předmětné nemovitosti, přičemž do návrhu kupní smlouvy se uvede ta cena, která je vyšší.
Výše kupní ceny zároveň musí být před odesláním odpovědi žadateli schválena
zastupitelstvem města. V případě, že žadatel nebude souhlasit s navrhovanou kupní cenou
dle znaleckého posudku, zašle do 3 měsíců město svůj návrh kupní smlouvy s jím navrženou
kupní cenou dle znaleckého posudku, který si sám nechal zhotovit. Tento znalecký posudek
žadatel také zašle městu. K přijetí návrhu žadatele s jím určenou kupní cenou musí být tato
nová kupní cena opět schválena zastupitelstvem města. Pokud se však město a žadatel na
výši kupní ceny nedohodnou, musí město buď podat návrh na určení kupní ceny soudu nebo
žadateli vydat potvrzení o zániku předkupního práva. Pokud se město rozhodne předkupního
práva nevyužít nebo nezašle žadateli odpověď ve lhůtě 3 měsíců nebo nedojde k uzavření
kupní smlouvy do 6 měsíců od doručení návrhu s kupní cenou určenou žadatelem (neplatí v
případě, kdy je podán návrh k soudu), předkupní právo zanikne, 4.8.2022
ORS
-nemá námitek k využití předkupního práva, 30.06.2022
Usnesení RMO Pardubice VI ze dne 29. 8. 2022, č. R2022-852
Rada MO Pardubice VI doporučuje zachovat předkupní právo na p. p. č. 348/4 v k. ú. Lány na
Důlku, o výměře 2602 m2, ve vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX
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(3 pro)
Komise pro pozemky a reklamu dne 23. 8. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0,
proti 9, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 036

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
budoucí bezúplatný převod a následný bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č.
2981/18 o výměře 5.885 m2, p.p.č. 2981/11 o výměře 232 m2, p.p.č. 2981/14 o výměře
903 m2, p.p.č. 2981/15 o výměře 1.675 m2, p.p.č. 2981/16 o výměře 83 m2, p.p.č. 2981/21
o výměře 8 m2, p.p.č. 2731/4 o výměře 136 m2, p.p.č. 902/13 o výměře 5.411 m2, p.p.č.
902/17 o výměře 185 m2, p.p.č. 902/19 o výměře 94 m2 a p.p.č. 2984/2 o výměře 89 m2
vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem
státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle,
140 00 Praha 4, do vlastnictví statutárního města Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu a následně smlouvu o
bezúplatném převodu pozemků označených jako p.p.č. 2981/18 o výměře 5.885 m2, p.p.č.
2981/11 o výměře 232 m2, p.p.č. 2981/14 o výměře 903 m2, p.p.č. 2981/15 o výměře
1.675 m2, p.p.č. 2981/16 o výměře 83 m2, p.p.č. 2981/21 o výměře 8 m2, p.p.č. 2731/4 o
výměře 136 m2, p.p.č. 902/13 o výměře 5.411 m2, p.p.č. 902/17 o výměře 185 m2, p.p.č.
902/19 o výměře 94 m2 a p.p.č. 2984/2 o výměře 89 m2 vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví
České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic
ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, do vlastnictví
statutárního města Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00
Praha 4, nabízí
-bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 2981/18 o výměře 5.885 m2, p.p.č.
2981/11
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o výměře 232 m2, p.p.č. 2981/14 o výměře 903 m2, p.p.č. 2981/15 o výměře 1.675 m2,
p.p.č. 2981/16 o výměře 83 m2, p.p.č. 2981/21 o výměře 8 m2, p.p.č. 2731/4 o výměře 136
m2, p.p.č. 902/13 o výměře 5.411 m2, p.p.č. 902/17 o výměře 185 m2, p.p.č. 902/19 o
výměře 94 m2, vše
v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00
Praha 4, včetně části stavby silnice I/36 „Pardubická“, tj. úsek od UB 1342A003 (křižovatka
I/36 se silnicí II/355 do UB 1342A304 (OK Dubina), se všemi součástmi a příslušenstvím této
silnice
-bezúplatný převod části stavby silnice I/36 „Pardubická“, tj. úsek od UB 1342A003
(křižovatka I/36
se silnicí II/355 do UB 1342A304 (OK Dubina), se všemi součástmi a příslušenstvím této
silnice
na pozemcích nebo jejich částech označených jako p.p.č. 2981/23 o výměře 126 m2, p.p.č.
2981/24
o výměře 9.375 m2, p.p.č. 832/24 o výměře 1.546 m2, p.p.č. 2742/36 o výměře 13.534 m2,
vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, IČO 00274046,
a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě (návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě
je uložen ve složce žádosti).
Zdůvodnění žadatele:
Pokud bude k platnému převodu pozemků zastavěných převáděnou silnicí I/36 dle smlouvy o
budoucí darovací smlouvě nezbytné jejich geometrické zaměření, geometrický plán zajistí na
svůj náklad budoucí dárce.
Smlouva o budoucí darovací smlouvě bude uzavřena, ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č.
13/1997Sb. (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), jednak pro naplnění zákonných
podmínek pro budoucí změnu třídy úseku silnice I/36 „Pardubická“, tj. úsek od UB 1342A003
(křižovatka I/36 se silnicí II/355 do UB 1342A304 (OK Dubina), který na základě žádosti
statutárního města Pardubice přestane sloužit jako silnice I. třídy a dále pro budoucí převod
tohoto silničního úseku budoucímu obdarovanému a jeho zařazení do kategorie místních
komunikací.
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- nemáme námitek. 25.4.2022
S převodem pozemků souhlasíme. Bylo by vhodné ukončit bezúplatný převod pozemků se
všemi součástmi a příslušenstvím před kruhovou křižovatkou Dubina z důvodu budoucí
údržby či následných oprav předávané komunikace.
Dle § 3 zákona 13/1997 Sb. zákona o pozemních komunikacích odst. 3 „V případě, kdy
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změna kategorie nebo třídy pozemní komunikace vyžaduje změnu vlastnických vztahů k
pozemní komunikaci, může příslušný silniční správní úřad vydat rozhodnutí o změně
kategorie nebo třídy pouze na základě smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického
práva k dotčené pozemní komunikaci uzavřené mezi stávajícím vlastníkem a budoucím
vlastníkem. Do doby převodu vlastnického práva k dotčené pozemní komunikaci vykonává
všechna práva a povinnosti k této pozemní komunikaci její dosavadní vlastník.“ Tímto
paragrafem se zavazujeme, že následně uzavřeme s ŘSD smlouvu o budoucí darovací
smlouvě na převod dopravní infrastruktury včetně všech součástí a příslušenství, proto,
abychom mohli pozemní komunikaci zařadit do pasportu místních komunikacích.
13. 7. 2022
Ještě po konzultaci s MO Pardubice III jako budoucím správcem pozemní komunikace, by
bylo vhodné ukončit převod pozemků před prstencem kruhové křižovatky a pozemky za
kruhovou křižovatkou směr Hůrka již nechtít viz příloha.
Snímek č. 1 jsou jimi určené pozemky
Snímek č. 2 je námi přidána část pozemku p.č. 2984/2 v k.ú. Pardubice. 11. 8. 2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 26. 4. 2022
OHA
- z hlediska platného ÚPm Pce se jedná o pozemky, které jsou součástí stavby dopravní
infrastruktury nebo jejího těsného sousedství;
- z hlediska koncepčního - jedná se o převod pozemků a stavby komunikací, sloužící zejména
pro potřeby města, převod je vhodný; tento názor nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí dle správního řádu a stavebního zákona, 25.4.2022
OHA, koordinátor
- není námitek, majetkoprávní vypořádání pozemků není investičním záměrem či
celoměstským záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro
spolupráci s investory, 27.4.2022
SÚ
- z hlediska stavebního zákona není námitek, dotčeným orgánem pro vydání závazného
stanoviska pro navržený záměr je odbor hlavního architekta,27.4.2022 (toto vyjádření není
rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- z majetkového hlediska nemáme námitek pro budoucí převod pozemků nebo jejich částí do
majetku města s podmínkou souhlasu Odboru dopravy s převzetím staveb na nich se
nacházejících do své správy a majetku. 20.4.2022
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OMI, odděl. ekonomické
- bezúplatný převod pozemků a části stavby silnice, nemá vliv na rozpočet, 11.5.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 09.05.2022
právník OMI
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací je podmínkou pro vydání rozhodnutí
příslušného silničního správního úřadu o vyřazení komunikace ze sítě silnic I. třídy. Po
převodu pozemků a komunikace bude dle ujednání ve smlouvě komunikace zařazena do sítě
silnic II. třídy.
7.6.2022
ORS
- nemá námitek, 19.04.2022
Usnesení RMO Pardubice III ze dne 23. 5. 2022, Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat
(rozprava: 1; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -)
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a souhlasí
a)s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 2981/18 o výměře 5 885 m2, parc. č. 2981/11 o
výměře 232 m2, parc. č. 2981/14 o výměře 903 m2, parc. č. 2981/15 o výměře 1 675 m2,
parc. č. 2981/16 o výměře 83 m2, parc. č. 2981/21 o výměře 8 m2, parc. č. 2731/4 o výměře
136 m2, parc. č. 902/13 o výměře 5 411 m2, parc. č. 902/17 o výměře 185 m2, parc. č.
902/19 o výměře 94 m2, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se
sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, včetně části stavby silnice I/36
„Pardubická“, tj. úsek od UB 1342A003 (křižovatka I/36 se silnicí II/355 do UB 1342A304 (OK
Dubina), se všemi součástmi a příslušenstvím této silnice do vlastnictví statutárního města
Pardubice, IČO 00274046;
b)s bezúplatným převodem části stavby silnice I/36 „Pardubická“, tj. úsek od UB 1342A003
(křižovatka I/36 se silnicí II/355 do UB 1342A304 (OK Dubina), se všemi součástmi a
příslušenstvím této silnice na pozemcích nebo jejich částech parc. č. 2981/23 o výměře 126
m2, parc. č. 2981/24 o výměře 9 375 m2, parc. č. 832/24 o výměře 1 546 m2, parc. č.
2742/36 o výměře 13 534 m2, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví statutárního města
Pardubice, IČO 00274046;
c)s uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě. Návrh smlouvy o budoucí darovací
smlouvě je
přílohou této zprávy.
Odůvodnění : Rada městského obvodu Pardubice III navrhuje aby změna silnice č. I/36 na
místní komunikaci I.třídy byla ukončena před okružní křižovatkou Dubina (viz zákres v
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situaci) a okružní křižovatka včetně pozemků pod ní (pozemky parc. č. 908/17, parc. č.
902/19 a část parc. č. 902/13 vše v kat. území Pardubice) zůstala nadále ve vlastnictví České
republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR a její
správu zajišťovala Správa a údržba silnic Pardubického kraje.
Komise pro pozemky a reklamu doporučila převod pozemků a staveb dle vyjádření odboru
dopravy, převod dle žádosti nedoporučila.
Komise pro pozemky a reklamu dne 23. 8. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0,
proti 9, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 037

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
bezúplatný převod pozemku označeného jako p.p.č. 373/1 o výměře 7.289 m2 v k.ú. Černá
za Bory z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Pardubického kraje, IČO
70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice.
Ve smlouvě o bezúplatném převodu bude zakotveno:
- ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o
telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných pozemcích,
- ustanovení o akceptaci sítí (plynárenského zařízení) ve vlastnictví spol. GasNet, s.r.o., IČO
27295567, uložených do předmětných pozemků,
- závazek budoucího vlastníka uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na část pozemku
označeného jako p.p.č. 373/1 v k.ú. Černá za Bory včetně závazku objednání a úhrady
geometrického plánu na zaměření rozsahu věcného břemene se společností Služby města
Pardubic a.s., IČO 25262572, za náhradu 500,00 Kč bez DPH.
Smlouva o bezúplatném převodu bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, a
společností ČEZ Distribuce, a.s., 24729035, a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do
katastru nemovitostí.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemku označeného jako p.p.č. 373/1 o výměře
7.289 m2 v k.ú. Černá za Bory z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
Pardubického kraje, IČO 70892822.
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

1. Pardubický kraj, IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré
Město, 530 02 Pardubice, žádá o bezúplatný převod pozemku označeného jako p.p.č. 373/1
o výměře 7.289 m2 v k.ú. Černá za Bory ve vlastnictví statutárního města Pardubice, IČO
00274046
2. statutární město Pardubice, IČO 00274046, žádá o bezúplatný převod pozemků
označených jako p.p.č. 418/10 o výměře 20 m2, p.p.č. 418/11 o výměře 19 m2, p.p.č. 418/12
o výměře 159 m2, p.p.č. 418/13 o výměře 29 m2, p.p.č. 418/14 o výměře 23 m2, vše v k.ú.
Černá za Bory, 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
Zdůvodnění žadatelů: majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikacemi – silnicí II/355
a cyklostezkou ČB-Žižín.
Liniové stavby dle technické mapy: p.p.č. 373/1 k.ú. Černá za Bory – elektro, vodovod a
kanalizace, plyn, sděl. vedení
Popis pozemku: p.p.č. 373/1 k.ú. Černá za Bory – silnice, chodníky včetně přilehlé zeleně,
p.p.č. 418/10, p.p.č. 418/11, p.p.č. 418/12, p.p.č. 418/13, p.p.č. 418/14, vše v k.ú. Černá za
Bory - část cyklostezky, nájezdy
Vyjádření spol. GasNet, s.r.o., IČO 27295567, ze dne 2. 5. 2022:
Předmětný pozemek je dotčen více druhy sítí (plynárenského zařízení) ve vlastnictví a správě
GasNet, s.r.o. Jestliže má být novým nabyvatelem vlastnického práva k pozemku Pardubický
kraj, IČO 70892822, pak nepožadujeme zřízení VB před realizací prodeje. Žádáme však, aby
byl nabyvatel informován o existenci sítí v rámci uzavírané kupní smlouvy. V případě, že nás
vyzve ke zřízení VB po realizace prodeje, nabídneme samozřejmě součinnost.
Vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a.s., 24729035, ze dne 16. 5. 2022:
Zřízení smlouvy na věcné břemeno pro narovnání majetkoprávních vztahů k dotčenému
pozemku. Část parc. č. 373/1 v k.ú. Černá za Bory je předmětem prodeje třetí osobě a zřízení
věcného břemene proběhne před prodejem pozemku. Rozsah věcného břemene bude na
stávající inženýrské sítě v majetku spol. ČEZ Distribuce, a.s. na parc. č. 373/1 v k.ú. Černá za
Bory dle přiložené situace s vyznačením VB. Jelikož byly tyto sítě vybudovány před účinností
zákona č. 458/2000 Sb. navrhujeme náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.000,- Kč +
DPH. Věcné břemeno bude zřízeno i v případě, že prodej pozemku nebude schválen. Žádost
o zřízení věcného břemene byla podaná na OMI dne 16. 5. 2022
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Vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, ze dne 15.6. 2022:
Zřízení věcného břemene za úplatu 1,000,- Kč bez DPH/pozemek, dle "zásad" - k uložení sítí
došlo před 20. 4. 2020. Z důvodu ochrany inženýrských sítí při změně vlastníka nemovitosti.
Zák. č. 89/20212 Sb., obč. zák. §1257 a následující. Pozemek je dotčen vodovodem PVC d 110
a kanalizací KAM 400, BET 400 a PVC 80. Žádost o zřízení věcného břemene podaná na OMI
dne 15. 6. 2022.
Vyjádření spol. CETIN a.s., IČO 04084063, ze dne 9. 5. 2022:
Předmětné telekomunikační sítě byly realizovány za účinnosti zákona číslo 110/1964 Sb. o
telekomunikacích. Dle tohoto zákona (§ 12) jsou telekomunikační sítě věcným břemenem
váznoucím na nemovitosti, které se nezapisovalo do katastru nemovitostí. Majitel pozemku
je povinen toto věcné břemeno respektovat a stejně tak i ochranné pásmo
telekomunikačních sítí, které činí 0,5 m na všechny strany od krajního vedení. V tomto
pásmu mimo jiné nesmí být umisťovány pevné stavby či vysazovány trvalé porosty, které by
znemožňovaly či znesnadňovaly přístup k těmto sítím.
Za předpokladu respektování výše uvedeného nemá společnost CETIN a.s. námitek k
převodu pozemku.
Vyjádření spol. Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, ze dne 6. 5. 2022:
V příloze Vám zasíláme zpět situaci zájmového území, do které jsme zakreslili stávající trasu
veřejného osvětlení (dále jen VO) v majetku SmP a.s. podle stavu k 1.5.2022. Souborem VO
je předmětný pozemek dotčen.
SmP a.s. souhlasí s převodem požadovaného pozemku p.p.č. 373/1 o výměře 7.289 m2 v k.ú.
Černá za Bory pouze za předpokladu, že na kabelové vedení VO vč. jeho ochranného pásma
1m žadatel zajistí na své náklady zpracování geometrického plánu a dále zajistí uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch SmP a.s. za
cenu 500,00 Kč bez DPH, a to pro zajištění správy, údržby a rekonstrukce souboru VO.
Dle našeho názoru by bylo také vhodné ponechat komunikaci IV. třídy, tedy chodník
přiléhající ke komunikaci II/355 v majetku města.
Zveřejněno dne 2. 5. 2022, č. 14/2022, 15. 8. 2022, č. 24/2022
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- nemáme námitek, souhlasíme s majetkoprávním vypořádáním pozemků. Na pozemku
373/1 v k.ú. Černá za Bory máme po obou stranách veden v pasportu chodník (místní
komunikaci IV. třídy), který je v majetku města Pardubic. Vhodné by bylo v intravilánu směnit
komunikaci v šířce od obruby k obrubě. Tam kde není chodník, jsou vjezdy k nemovitostem,
které jsou také v majetku města Pardubic.
Na p.p.č. 418/12 v k.ú. Černá za Bory se nachází cyklostezka (místní komunikace IV. třídy)
Na p.p.č. 418/10, 418/11, 418/13, 418/14 v k.ú. Černá za Bory se nacházejí nájezdy na
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cyklostezku. 7.7.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 13. 5. 2022
OHA
- z hlediska platného ÚPm Pce se požadovaná část pozemku nachází zejména v plochách s
rozdílným způsobem určení BP- bydlení nízkopodlažní předměstské, D- systém silniční;
pozemky, které požaduje Město převážně v plochách s rozdílným způsobem určení ZI - zeleň
izolační a D- systém silniční dopravy; využití musí být v souladu s ÚPm Pce;
Z hlediska koncepčního: jde o převod pozemku pod komunikací a pozemků podél
komunikace potřebných pro cyklostezku, není připomínek; tento názor nenahrazuje
vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního zákona; 9.5.2022
OHA, koordinátor
- není námitek, navržený převod pozemků není investičním záměrem či celoměstským
záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s
investory, 10.5.2022
SÚ
- z hlediska stavebního zákona není námitek, dotčeným orgánem pro vydání závazného
stanoviska pro navržený záměr je odbor hlavního architekta,16.5.2022 (toto vyjádření není
rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- souhlasíme s navrženým majetkoprávním vypořádáním, 5.5.2022
OMI, odděl. ekonomické
- bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi nemá vliv na rozpočet, 2.6.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- eviduji investiční akci CS Černá za Bory - Žižín, 19.05.2022
právník OMI
- dle výpisu na LV je věcné břemeno ve prospěch VO na pozemku p.p.č. 373/1 k.ú. Černá za
Bory již zřízeno.
Prosím o doplnění vyjádření OD, zda je na pozemku p.p.č. 373/1 k.ú. Černá za Bory evidován
nějaký chodník či jiná komunikace ve vlastnictví města, nebo jiné osoby. Stejně tak doplnit
informace i ve vztahu k ostatním pozemkům, které mají být předmětem převodu.
16.6.2022

128

ORS
-nemá připomínek a námitek, 19.05.2022
Usnesení RMO Pardubice IV ze dne 13. 6. 2022, č. 617/56 -VI/2022 (4 pro)
Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí Pardubického kraje, IČO 70892822,
se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, který žádá o
bezúplatný převod pozemku označeného jako p.p.č. 373/1 o výměře 7.289 m2 v k.ú. Černá
za Bory ve vlastnictví statutárního města Pardubice, IČO 00274046, a to za podmínky, že části
pozemků, na kterých se nachází stavby chodníků, budou ponechány ve vlastnictví
Statutárního města Pardubice.
Usnesení RMO Pardubice IV ze dne 13. 6. 2022, č. 618/56 -VI/2022 (4 pro)
Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí Statutárního města Pardubice, IČO
00274046, které žádá o bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 418/10 o
výměře 20 m2, p.p.č. 418/11 o výměře 19 m2, p.p.č. 418/12 o výměře 159 m2, p.p.č. 418/13
o výměře 29 m2, p.p.č. 418/14 o výměře 23 m2, vše v k.ú. Černá za Bory, 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
Komise pro pozemky a reklamu doporučila převod pouze části pozemku označeného jako
p.p.č. 373/1 o výměře cca 3.700 m2 v k.ú. Černá za Bory pouze pod komunikací dle vyjádření
OD.
Komise pro pozemky a reklamu dne 23. 8. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0,
proti 9, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 038

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
bezúplatný převod pozemku označeného jako st.p.č. 297/2 o výměře 4 m2 v k.ú. Studánka
z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice.
V darovací 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.
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II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemku označeného jako st.p.č. 297/2 o výměře
4 m2 v k.ú. Studánka z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města
Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

XXXXXXXXXXXXX
-nabízejí bezúplatný převod pozemku označeného jako st.p.č. 297/2 o výměře 4 m2 v k.ú.
Studánka do vlastnictví statutárního města Pardubice
- žádají o vydržení pozemku označeného jako p.p.č. 166/2 o výměře 15 m2 k.ú. Studánka
Zdůvodnění žadatele: Narovnání vlastnických vztahů. K nezapsání do katastru nemovitostí
bylo způsobeno opomenutím obou zúčastněných stran: SBD Družba i manželů
XXXXXXXXXXXXX Po vyměření a vypracování geometrického plánu ani jedna strana nepodala
žádost na katastr nemovitostí k zapsání změny majitelů směny parcel. Hranice pozemku byly
vytyčeny i provedena změna opocení kolem rodinného domu v roce 1985. Pozemky jsou od
tohoto datumu využívány oběma stranami.
Přílohy k žádosti: geometrický plán 5-168-5-506 z roku 1985, dohoda o částečném zrušení
práva bezplatného užívání části pozemku ze dne 10. 10. 1985, dopis SBD Družba Pardubice
ze dne 9. 9. 1985.
Liniové stavby dle technické mapy: sděl. vedení
Popis pozemku: st.p.č. 297/2 – travnatý pozemek – veřejná zeleň
p.p.č. 166/2 – pozemek připlocený k RD čp. 261 – drátěný plot s podezdívkou, vzrostlé thúje
Vyjádření spol. CETIN a.s., IČO 04084063, ze dne19. 4. 2022:
Předmětné telekomunikační sítě, byly realizovány za účinnosti zákona číslo 110/1964 Sb. o
telekomunikacích. Dle tohoto zákona (§ 12) jsou telekomunikační sítě věcným břemenem
váznoucím na nemovitosti, které se nezapisovalo do katastru nemovitostí. Majitel pozemku
je povinen toto věcné břemeno respektovat a stejně tak i ochranné pásmo
telekomunikačních sítí, které činí 0,5 m na všechny strany od krajního vedení. V tomto
pásmu mimo jiné nesmí být umisťovány pevné stavby či vysazovány trvalé porosty, které by
znemožňovaly či znesnadňovaly přístup k těmto sítím. V případě vzniku sjezdu a zpevněných
ploch nad trasou tel. sítí je nutné zvolit rozebíratelný povrch zpevněné plochy.
Za předpokladu respektování výše uvedeného nemá společnost CETIN a.s. námitek k
převodu pozemku.

130

Zveřejněno dne 20. 4. 2022, č. 12/2022
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- nemáme námitek. Na pozemcích není v pasportu komunikací evidována žádná místní ani
účelová komunikace. 25.4.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 26. 4. 2022
OHA
- z hlediska platného ÚPm Pce se požadované části pozemku nachází v ploše s rozdílným
způsobem určení BP - Bydlení nízkopodlažní předměstské; využití jako zahrada RD je v
souladu s ÚPm Pce;
Z hlediska koncepčního: situace je v území již stabilizovaná - nemáme námitek k
požadovanému bezúplatnému převodu a vydržení části pozemku dle žádosti; tento názor
nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního zákona;
26.4.2022
OHA, koordinátor
- není námitek, majetkoprávní vypořádání pozemků není investičním záměrem či
celoměstským záměrem ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro
spolupráci s investory, 27.4.2022
SÚ
- z hlediska stavebního zákona není námitek, 27.4..2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani
opatřením stavebního úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- nemáme námitek, doporučujeme řešit oboustrannou darovací smlouvou, 3.5.2022
OMI, odděl. ekonomické
- bezúplatný převod pozemku na město a převod pozemku z vlastnictví města na základě
vydržení, nemá vliv na rozpočet, 11.5.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 09.05.2022
právník OMI
- Žadatelé minimálně od roku 1985 na základě geometrického plánu věděli, že pozemek není
v jejich vlastnictví. Vzhledem k zákonné koncepci vydržení dle občanského zákoníku č.
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40/1964 Sb., a následně i dle zákona č. 89/2012 Sb., nemohlo dojít k řádnému vydržení.
Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., nově upravuje institut mimořádného vydržení. Z hlediska
zákonných podmínek mimořádného vydržení chybí judikatura vyšších (i nižších) soudů a
komentářová literatura nemá jednotný názor. Při aplikaci jednoho z tvrzených výkladů je
možno dojít k závěru, že žadatelé splnili podmínky pro mimořádné vydržení a stali se
vlastníky předmětného pozemku. Důvodem je skutečnost, že v případě mimořádného
vydržení zákon vyžaduje pro vydržení pouze uplynutí doby min. 20 let, ledaže by byl dokázán
nepoctivý úmysl. Soudní praxí doposud nebylo vyjasněno, jak bude vykládán pojem
"nepoctivý úmysl" a jak bude prokazován, ani zda jej lze vykládat jako opak pojmu "poctivý
držitel". Z tohoto důvodu lze jednoznačný závěr získat pouze na základě rozhodnutí soudu.
S ohledem na výše uvedené lze doporučit narovnat majetkoprávní vztahy směnou pozemků.
6.6.2022
ORS
- nemá připomínek, 26.04.2022
Usnesení RMO Pardubice III ze dne 20. 6. 2022, Níže uvedený návrh u snesení nebyl přijat
(rozprava: 2; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -)
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a souhlasí
a)s bezúplatným převodem pozemku parc. č. stav. 297/2 o výměře 4 m2 v k.ú. Studánka ve
vlastnictví XXXXXXXXXXXXXdo vlastnictví Statutárního města Pardubice, IČO 00274046, se
sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice – Staré Město, 530 02 Pardubice;
b)s vydržením pozemku parc. č. 166/2 o výměře 15 m2 v k.ú. Studánka ve vlastnictví
Statutárního města Pardubice, IČO 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice –
Staré Město, 530 02 Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX
Odůvodnění: Rada městského obvodu Pardubice III nesouhlasí s bezúplatným převodem
pozemku parc. č. stav. 297/2 o výměře 4 m2 v k.ú. Studánka, neboť předmětný pozemek
nenavazuje na pozemky města a okolo jsou pozemky ve vlastnictví třetích osob, které tento
pozemek i užívají.
Komise pro pozemky a reklamu nedoporučila bezúplatný převod, doporučila uznání
vlastnického práva.
Komise pro pozemky a reklamu dne 23. 8. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0,
proti 6, zdrž. 3
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Návrh usnesení č. 039

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3718/63 v k.ú. Pardubice nezatíženého
souborem veřejného osvětlení, a to včetně ochranného pásma veřejného osvětlení 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, žadatelem. Žadatel uhradí
náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého
posudku statutární město Pardubice.
Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO
25262572.
Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí pozemku označeného jako p.p.č. 3718/63 o
výměře 167 m2 v k.ú. Pardubice z nájemní smlouvy uzavřené se společností OMV Česká
republika, s.r.o., IČO 48038687.
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene se
společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a GasNet, s.r.o., IČO 27295567,na
předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru
nemovitostí.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3718/63 v k.ú. Pardubice nezatíženého
souborem veřejného osvětlení, a to včetně ochranného pásma veřejného osvětlení 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, žadatelem. Žadatel uhradí
náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého
posudku statutární město Pardubice.
Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO
25262572.
Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí pozemku označeného jako p.p.č. 3718/63 o
výměře 167 m2 v k.ú. Pardubice z nájemní smlouvy uzavřené se společností OMV Česká
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republika, s.r.o., IČO 48038687.
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene se
společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a GasNet, s.r.o., IČO 27295567,na
předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru
nemovitostí.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 3718/63 o výměře 167
m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3718/63 v k.ú.
Pardubice nezatíženého souborem veřejného osvětlení, a to včetně ochranného pásma
veřejného osvětlení z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023

Důvodová zpráva

XXXXXXXXXXXXX, žádá o prodej níže uvedeného pozemku dle varianty č. 1 nebo č. 2:
Varianta č. 1
-prodej pozemku označeného jako p.p.č. 3718/63 o výměře 167 m2 v k.ú. Pardubice
Varianta č. 2
-prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3718/63 o výměře cca 5 m2 v k.ú. Pardubice
Zdůvodnění žadatele: 1.scelení pozemků, 2.scelení pozemků pod parkovištěm žadatele
Dle výpisu z KN je žadatel vlastníkem sousedních pozemků označených jako p.p.č. 2718/62 a
p.p.č. 2718/61 v k.ú. Pardubice.
Dle výpisu z obchodního rejstříku je žadatel jednatelem spol. V i k i n g spol. s r.o., IČO
46507329, která je dle výpisu z KN LV č. 62863 vlastníkem sousedních nemovitostí p.p.č. č.
3718/60 a st.p.č. 10374, jejíž součástí je stavba čp. 554, obchod, vše v k.ú. Pardubice,
Pozn. OMI: v současné době je pozemek p.p.č. 3718/63 o výměře 167 m2 k.ú. Pardubice
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dotčen nájemní smlouvou (NS_0654/MO2) uzavřenou se spol. OMV Česká republika, s.r.o.,
IČO 48038687, (provozování čerpací stanice) a smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene (119-0517-2019) uzavřenou se spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035.
Vyjádření spol. OMV Česká republika, s.r.o., IČO 48038687 ze dne 6. 4. 2022:
Reaguji na vaši žádost zaslanou dne 29.3.2022 ohledně vyjádření k prodeji pozemku č.
3718/63 umístněný v k.ú. Pardubice, který společnost OMV Česká republika, s.r.o. (dále jen
„OMV“) užívá na základě nájemní smlouvy uzavřenou se Statutárním město Pardubice
(NS_654/MO2) a kde provozuje čerpací stanici č. 2211 OMV Pardubice.
K vámi zaslané žádosti musíme uvést, že s prodejem celého nebo jen části pozemku
nesouhlasíme. Prodejem by došlo k nedodržení bezpečnostních hledisek čerpací stanici OMV
Pardubice, protože na pozemek se vztahuje bezpečnostní pásmo rekuperace. Děkujeme Vám
za pochopení.
Liniové stavby dle technické mapy: VO, plyn, kanalizace
Popis pozemku: na pozemku se nachází odvětrací potrubí nádrží + ochranné pásmo, VO
(osvětlení) vč. kabeláže, sorpční odlučovač, klec s PB lahvemi, 5 m2 - část parkoviště
žadatele, zeleň
Vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO ze dne 4. 4. 2022:
Zájmového území p.č. 3718/63 není dotčeno kanalizací ani vodovodem v našem majetku.
Pouze se zde nachází kanalizační přípojky. V příloze zasílám orientační výkres.
Vyjádření spol. GasNet, s.r.o., IČO 27295567, ze dne 6. 4. 2022:
pozemek p.č. 3718/63, k.ú. Pardubice je dotčen uložením STL plynárenského zařízení, které
bylo realizováno jako přeložka stávajícího plyn. vedení v rámci stavby Supermarket LIDL v r.
2002 (investorem byl Lidl ČR v.o.s.). V návaznosti na tuto skutečnost navrhujeme zřízení VB
smluvně před realizací prodeje.
Vyjádření spol. Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, ze dne 10. 5. 2022:
V příloze Vám zasíláme zpět situaci zájmového území, do které jsme zakreslili stávající trasu
veřejného osvětlení (dále jen VO) v majetku SmP a.s. podle stavu k 1.5.2022. Souborem VO
je dotčen pozemek p.č.3718/63 k.ú. Pardubice.
SmP a.s. by souhlasili pouze s prodejem části tohoto pozemku nezatíženého souborem VO, a
to včetně ochranného pásma VO. Tedy prostor min. 1m od kabelového vedení a stožáru VO.
Část pozemku se souborem VO vč. uvedeného ochranného pásma je třeba geodeticky
oddělit a ponechat v majetku statutárního města Pardubice, a to z důvodu zajištění správy,
údržby a rekonstrukce souboru VO.
Při oddělování pozemků je vhodné zajistit vytýčení kabelových tras VO SmP a.s. (466 260
854) z důvodu přesného vymezení průběhu podzemního vedení veřejného osvětlení.
K odsouhlasení na SmP a.s. je třeba doložit návrh nového geodetického oddělení pozemků,
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ve kterém bude zakreslena trasa stávajícího kabelového vedení VO.
Proti prodeji části p.p.č. 3718/63 k.ú. Pardubice o výměře cca 5 m2 nemáme námitek.
Zveřejněno dne 6. 4. 2022, č. 11/2022
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
1. nemáme námitky, na uvedeném pozemku neevidujeme v pasportu komunikací žádnou
místní ani účelovou komunikaci, je třeba respektovat vyjádření SmP a.s. v souvislosti s VO,
7.4.2022
2. nemáme námitky, na uvedeném pozemku neevidujeme v pasportu komunikací žádnou
místní ani účelovou komunikaci. 7.4.2022
OŽP
1. z hlediska ŽP nesouhlasíme – část veřejná zeleň. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření,
souhlas nebo rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 13. 4. 2022
2. z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 13. 4. 2022
OHA
Dle platného ÚPm PCE se předmětný pozemek nachází v ploše s rozdílným způsobem využití
OVp - občanská vybavenost vyšší v rozvojové ploše 69/z - Z; využití musí být v souladu s
platnou ÚPD;
Z hlediska koncepčního:
1. Nesouhlasíme s prodejem celého pozemku, který je zelení v silně zastavěném území a
tvoří přirozené odclonění jednotlivých objektů a zlepšuje mikroklima v místě.
2. lze souhlasit s prodejem části pozemku která je zadlážděna, otázkou zůstává jak zde byla
zřízena parkovací stání a zda by nemělo být dopočítáno zpětně nájemné za danou část
pozemku a jeho užívání.Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí
podle stavebního zákona a správního řádu; 11.4.2022
OHA, koordinátor
1. není námitek, prodej pozemku není investičním záměrem či celoměstským záměrem ve
smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, 1.4.2022
2. není námitek, prodej části pozemku není investičním záměrem či celoměstským záměrem
ve smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory,
1.4.2022
SÚ
1. vzhledem k vyjádření OMV nesouhlas - bezpečnostní pásmo. 14.4.2022
2. dtto
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OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
1. nesouhlasím s prodejem , 11.4.2022
2. souhlasíme s prodejem požadované části pod parkovištěm žadatele, 11.4.2022
OMI, odděl. ekonomické
1. +2 - v případě, že prodej pozemků bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena pozemků
navýšena o přísl. sazbu daně, 29.4.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
1. neeviduji investiční akci, 28.4.2022
2. neeviduji investiční akci, 28.4.2022
právník OMI
1. s odkazem na vyjádření ostatních odborů nelze doporučit,
2. z hlediska bezpečnostního pásma rekuperace by nemělo prodejem části pozemku dojít ke
změně, kdy pozemky jsou i v současné době užívány k parkování vozidel, žadatel má zájem o
scelení pozemků. Nejsou námitky. Součástí kupní smlouvy by mělo být vyrovnání
bezdůvodného obohacení za užívání pozemku bez smluvního vztahu.
6.5.2022
ORS
1. nedoporučuje prodej pozemků s veřejnou zelení, 14.04.2022
2. nemá námitek, 14.04.2022
Usnesení RMO Pardubice II ze dne 25. 4. 2022 č. 556
Rada městského obvodu Pardubice II projednala žádost XXXXXXXXXXXXXa nesouhlasí s
variantou č. 1 (prodej pozemku označeného jako p.p.č. 3718/63 o výměře 167 m2 v k.ú.
Pardubice) a souhlasí s variantou č. 2 (tj. prodej části pozemku označeného jako p.p.č.
3718/63 o výměře cca 5 m2 v k.ú. Pardubice pod parkovištěm žadatele).
Výsledek hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se 2
Usnesení bylo přijato.
Komise pro pozemky a reklamu doporučila prodej pouze části pozemku označeného jako
p.p.č. 3718/63 o výměře cca 5 m2 v k.ú. Pardubice.
Komise pro pozemky a reklamu dne 24.05.2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: bod I.
pro 0, proti 9, zdrž. 0, bod II. pro 0, proti 9, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 040
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I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 517 o výměře 20 m2 v k.ú. Ohrazenice z vlastnictví
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem
schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude
spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého
posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
V kupní smlouvě bude ustanovení, že převodem vlastnického práva k předmětnému
pozemku nedojde k převodu vlastnického práva ke garáži umístěné na předmětném
pozemku včetně případných věcí umístěných v garáži a že současný vlastník této garáže
není znám.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 517 o výměře 20 m2 v
k.ú. Ohrazenice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

XXXXXXXXXXXXX žádá o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 517 o výměře 20 m2 v k.ú.
Ohrazenice.
Zdůvodnění žadatele: umístění garáže
Pozn. OMI: původní nájemce XXXXXXXXXXXXX měl uzavřenou nájemní smlouvu od 1.1.1993
do dne úmrtí dne 22.7.2009. O nájem pozemku se ani po několika výzvách umístěných na
plechové garáži v letech 2010 - 2012 nikdo nepřihlásil. V roce 2018 byli dohledáni právní
nástupci zemřelého, na písemnou výzvu o vyjádření k vlastnictví garáže nereagovali, jeden na
uvedené adrese byl neznámý. Dle sdělení notáře nebyla plechová garáž předmětem
dědictví. Dodatečné projednání dědictví by mělo být podloženo listinou prokazující, že
plechová garáž byla ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, tuto listinu nemá město k dispozici.
Dne 26.4.2022 zaslalo OPPN OMI znovu výzvy právním nástupcům zemřelého.
XXXXXXXXXXXXX písemně sdělila, že o dodatečné projednání dědictví nemá zájem, výzva
panu XXXXXXXXXXXXX se vrátila jako zpět, že na adrese jeho trvalého bydliště není schránka,
objekt není ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Dle místního šetření není garáž uzamčená a není v ní umístěno žádné vozidlo.
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Liniové stavby dle technické mapy: nejsou
Popis pozemku: na pozemku je plechová garáž, která zůstala na pozemku po zemřelém
nájemci
Zveřejněno dne 25. 2. 2022, č. 7/2022
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- nemáme námitek. 3.3.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 3. 3. 2022
OHA
- z hlediska územního plánování: dle platného ÚPm PCE se předmětný pozemek nachází v
ploše s rozdílným způsobem využití DG - plochy garáží; využití pozemku pro garáž je v
souladu s platnou ÚPD;
Z hlediska koncepčního: není námitek proti prodeji pro účely garáže, otázkou je zda by
nebyla výhodnější dražba tohoto pozemku; toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas
nebo rozhodnutí podle stavebního zákona a správního řádu; 3.3. 2022
OHA, koordinátor
- není námitek, prodej pozemku není investičním záměrem či celoměstským záměrem ve
smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, 4.3.2022
SÚ
- z hlediska stavebního zákona není námitek,7.3.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani
opatřením stavebního úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- souhlasíme s prodejem požadovaného pozemku, 4.3.2022
OMI, odděl. ekonomické
- v případě, že prodej pozemku bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena pozemku
navýšena o přísl. sazbu daně, 15.3.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 25. 03. 2022
právník OMI
- Dne 23. 2. 2021 předseda komise pro pozemky a reklamu informoval členy komise o
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přípravě materiálu v rámci, kterého budou na území města Pardubic prověřeny garážové
plochy a případně doporučeny části pozemků vhodné pro doplňkovou výstavbu garáží. V
případě prodeje těchto vytipovaných lokalit, budou pozemky nabízeny ve veřejné dražbě.
Zpracování materiálu bylo konzultováno s vedením města Pardubic, které s ním souhlasí a
zadalo jeho zpracování OHA MmP.
Vzhledem k výše uvedenému by měl být prodej řešen prostřednictvím veřejné dražby.
31.3.2022
Pro případný prodej doporučuji ve smlouvě kupujícího upozornit na skutečnost, že převodem
vlastnického práva k pozemku nedojde k převodu vlastnického práva ke garáži umístěné na
pozemku, a že vlastník této garáže není městu znám.
11.4.2022
ORS
-nemá námitek, 07.03.2022
Usnesení RMO Pardubice VII ze dne 21. 3. 2022, č. 514/44-3/2022
RMO Pardubice VII projednala předloženou žádost o nemovitost (pozemky) a rozhodla
následovně:
XXXXXXXXXXXXX, žádá o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 517 o výměře 20 m2 v k.ú.
Ohrazenice.
Zdůvodnění žadatele: umístění garáže
RMO Pardubice VII nemá k předložené žádosti námitek. Pro 5, proti 0, zdrž. 0
Komise pro pozemky a reklamu nedoporučila prodej, doporučila převod formou dražby.
Komise pro pozemky a reklamu dne 28. 6. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0,
proti 7, zdrž. 1
Rada dne 18. 7. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 1, proti 7, zdrž. 0

Návrh usnesení č. 041

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemků označených jako p.p.č. 412/12 o výměře 282 m2 a st.p.č. 1465 o výměře
18 m2, vše v k.ú. Pardubičky 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
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povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH.
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem
znaleckého posudku statutární město Pardubice.
Kupní smlouva bude uzavřena po doložení vlastnictví objektu umístěného na pozemku
označeném jako st.p.č. 1465 v k.ú. Pardubičky a po ukončení nájemní smlouvy na
předmětné pozemky uzavřené s XXXXXXXXXXXXX.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 412/12 o výměře 282 m2
a st.p.č. 1465 o výměře 18 m2, vše v k.ú. Pardubičky z vlastnictví statutárního města
Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 30. 9. 2023
Důvodová zpráva

XXXXXXXXXXXXX, žádá o prodej pozemků označených jako p.p.č. 412/12 o výměře 282 m2 a
st.p.č. 1465 o výměře 18 m2, vše v k.ú. Pardubičky.
Zdůvodnění žadatele: zahrádka, v případě schválení prodeje se dohodnu s vlastníkem
zahradní chatky na jejím prodeji.
Žádost doručena na OMI 17. 2. 2022.
Pozn. OMI: dle výpisu z KN - LV č. 16558 je na pozemku označeném jako st.p.č. 1465 k.ú.
Pardubičky stavba bez čp /če, jiná stavba (zahradní chatka) ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX
V současné době je s XXXXXXXXXXXXX uzavřena nájemní smlouva na pozemky označené jako
p.p.č. 412/12 o výměře 282 m2 a st.p.č. 1465 o výměře 18 m2, vše v k.ú. Pardubičky, na
dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou za nájemné 18,- Kč/m2/rok, za účelem užívání
pozemků pro rekreaci - zahrada s rekreační chatkou.
Vyjádření XXXXXXXXXXXXX ze dne 31. 3. 2022:
Dobrý den, chatičku jsem zdědil po svojí babičce, která užívala chatičku i pozemek bez
jakýchkoliv problémů přes 40 let. Hodlám splnit slib, který jsem babičce dal, a to že se budu o
zahradu dále starat. Jezdím tam s rodinou odpočívat. A proto se nehodlám chatky zbavovat.
Nerad bych přišel o možnost pronajímat si nadále tento pozemek. S pozdravem a přáním
hezkého dne XXXXXXXXXXXXX.
Požadované pozemky p.p.č. p.p.č. 412/12 a st.p.č. 1465, vše v k.ú. Pardubičky jsou dotčeny
žádostí p. XXXXXXXXXXXXX o jejich prodej. Žádost doručena na OMI dne 21. 4. 2022.
Liniové stavby dle technické mapy: nejsou
Popis pozemku: oplocená zahrada s chatkou ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX
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Zveřejněno dne 6. 4. 2022, č. 11/2022
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- nemáme námitky, na uvedeném pozemku neevidujeme v pasportu komunikací žádnou
místní ani účelovou komunikaci. 7.4.2022
OŽP
- z hlediska ŽP nemáme námitek, ale doporučujeme ponechat současný nájemný vztah
původního nájemce Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle
předpisů v oblasti ŽP. 13. 4. 2022
OHA
- dle platného ÚPm PCE se předmětný pozemek nachází v ploše s rozdílným způsobem
využití BP - Bydlení nízkopodlažní předměstské; využití pozemku jako zahrady je v souladu s
platnou ÚPD;
Z hlediska koncepčního: Nedoporučujeme prodej žadateli bez domluvy se stávajícím nájemce
a vlastníkem chaty. V území je stabilizovaná situace, pokud by stávající nájemce dále
nevyužíval, je možné následně tento pozemek využít pro směnu s majiteli pozemků, kteří
naopak vlastní pozemky potřebné pro město nebo prodej formou dražby, neboť se jedná o
pozemek určený pro individuální bytovou výstavbu a tedy cenný; toto vyjádření nenahrazuje
vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle stavebního zákona a správního řádu; 12.4.2022
OHA, koordinátor
- není námitek, prodej pozemků není investičním záměrem či celoměstským záměrem ve
smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, z
morálního hlediska nedoporučuji, 1.4.2022
SÚ
- nedoporučuji prodej pozemku bez domluvy se stávajícím nájemcem a vlastníkem stavby.
14.4.2022
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- nesouhlasíme s prodejem pozemku pod chatkou ve vlastnictví p. XXXXXXXXXXXXX(zákonné
předkupní právo) a přilehlé zahrady žadateli, 11.4.2022
OMI, odděl. ekonomické
- v případě, že prodej pozemků bude spadat do režimu DPH, bude kupní cena pozemků
navýšena o přísl. sazbu daně, 29.4.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
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- neeviduji investiční akci, 28.4.2022
právník OMI
- Žádost nedoporučuji, a to s odkazem na vyjádření ostatních odborů i s ohledem na
vyjádření vlastníka zahradní chatky. S ohledem na existující nájemní vztah je pozemek
využíván hospodárně.
V případě zájmu města pozemek prodat, nedoporučuji přímý prodej. Jedná se o pozemek v
zastavěném území využitelný ke stavbě pro bydlení. Vzhledem k současné nabídce
nemovitostí se jedná o pozemek žádaný. Případný prodej by měl být uskutečněn stejně jako
v případě prodeje bytových jednotek ve vlastnictví města, a to prostřednictvím veřejné
dražby, která je transparentní a zachovává rovné postavení mezi občany.
Vlastník zahradní chatky má ve vztahu k pozemku předkupní právo. Při dražbě nemovitostí
má zvýhodněnou pozici, kdy nemusí navyšovat nabízenou cenu, ale postačí, pokud bude
kupní cenu dorovnávat. Předkupní právo by mělo být uplatněno před zahájením dražby.
Nevyužitím předkupního práva nedojde k jeho zániku. Předkupní právo zanikne teprve
scelením vlastnictví pozemku a stavby v jedné osobě.
6.5.2022
ORS
- doporučuje nejdříve narovnat rozdílná stanoviska v žádosti, kdy žadatel uvádí dohodu s
vlastníkem chaty, vlastník chaty naopak uvádí opak, 14.04.2022
Usnesení RMO Pardubice IV ze dne 25.4.2022 č. 582/54 -IV/2022 (3 proti)
Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí pana XXXXXXXXXXXXX, který žádá o
prodej pozemků označených jako p.p.č. 412/12 o výměře 282 m2 a st.p.č. 1465 o výměře 18
m2, vše v k.ú. Pardubičky.
Důvod nesouhlasu: Pozemek je v současnosti pronajat panu XXXXXXXXXXXXX, který má ve
svém vlastnictví objekt umístěný na jednom z požadovaných pozemků.
Komise pro pozemky a reklamu dne 28. 6. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 0,
proti 8, zdrž. 0
Rada dne 18. 7. 2022 návrh usnesení Nepřijato, hlasování: pro 1, proti 7, zdrž. 0
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3
Převod pozemků pro stavbu POCKET PARK za Pasáží

Návrh usnesení č. 001

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
investiční záměr statutárního města Pardubice specifikovaný v ideovém návrhu akce
„POCKET PARK za Pasáží" z listopadu 2021, zpracovaném společností Med Pavlík architekti
s.r.o. tj.:
- stavby „POCKET PARK za Pasáží“ na částech pozemků označených jako p.p.č.180/2 o
výměře cca 616 m2, p.p.č. 182/1 o výměře cca 402 m2 a na pozemku označeném jako st.
p. č. 9305, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, o výměře 57 m2 vše k.ú. Pardubice ve
vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Národní
pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků), IČO 45768455, se sídlem Senovážné náměstí 872/25, Nové Město, Praha 1,
PSČ 110 00. Předmětné pozemky budou bezúplatně převedeny do vlastnictví statutárního
města Pardubice.
- staveb nového oplocení včetně dvou vjezdových bran, objektu dvougaráže, skladu nářadí
a náhradního parkovacího stání, které budou vybudovány na částech pozemků označených
jako p.p.č.180/2, p.p.č. 182/1 a p.p.č 182/2 vše k.ú. Pardubice ve vlastnictví České
republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Národní pedagogický institut
České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků), IČO 45768455,
se sídlem Senovážné náměstí 872/25, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00. Stavby budou
bezúplatně převedeny z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví České
republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Národní pedagogický institut
České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků), IČO 45768455.
Předpokládaná výše celkových investičních nákladů dle vypracovaného návrhu pro rok
2022 činí 6.201.250,- Kč s DPH, z čehož náklady na vybudování staveb, které budou
převedeny do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro
Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků) činí 2.571.250,- Kč s DPH.
Realizace investičního záměru bude zahájena po bezúplatném převodu částí pozemků
označených jako p.p.č.180/2 o výměře cca 616 m2, p.p.č. 182/1 o výměře cca 402 m2 a
pozemku označeného jako st. p. č. 9305, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, o
výměře 57 m2, vše k.ú. Pardubice z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s
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majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, PSČ 128 00, do vlastnictví
statutárního města Pardubice.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
záměr budoucího bezúplatného převodu částí pozemků označených jako p.p.č.180/2 o
výměře cca 616 m2, p.p.č. 182/1 o výměře cca 402 m2 a pozemku označeného jako st.
9305 o výměře 57 m2 jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž stojící na pozemku
označeném jako st.p.č. 9305, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví České republiky do
vlastnictví statutárního města Pardubice.
S předmětnými pozemky je v současné době příslušný hospodařit Národní pedagogický
institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků), IČO
45768455, se sídlem Senovážné náměstí 872/25, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00.
Bezúplatný převod bude předložen Radě města Pardubic a Zastupitelstvu města Pardubic k
projednání po převzetí předmětných pozemků Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, PSČ
128 00, a po doložení geometrického plánu na oddělení předmětných částí pozemků.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
záměr budoucího bezúplatného převodu staveb - nového oplocení včetně dvou vjezdových
bran, objektu dvougaráže, skladu nářadí a náhradního parkovacího stání, které budou v
rámci investičního záměru stavby „POCKET PARK za Pasáží“ vybudovány na částech
pozemků označených jako p.p.č.180/2, p.p.č. 182/1 a p.p.č 182/2 vše k.ú. Pardubice z
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví České republiky s příslušností
hospodařit s majetkem státu pro Národní pedagogický institut České republiky (zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků), IČO 45768455, se sídlem Senovážné
náměstí 872/25, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00. Předmětné části pozemků budou v
době realizace staveb i po jejich dokončení ve vlastnictví České republiky s příslušností
hospodařit s majetkem státu pro Národní pedagogický institut České republiky (zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků).
Bezúplatný převod staveb bude předložen Radě města Pardubic a Zastupitelstvu města
Pardubic.
IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření trojstranné Dohody o vzájemné spolupráci mezi stranami Národní pedagogický
institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků), IČO
45768455, se sídlem Senovážné náměstí 872/25, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00 (dále

145

jen NPI), Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, PSČ 128 00 (dále jen ÚZSVM) a statutární
město Pardubice (dále jen město), jejímž obsahem bude:
1) Závazek NPI
- zahájit úkony vedoucí k vydání rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti majetku dle § 14 odst.
7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, a to ve vztahu k částem pozemků označených jako p.p.č.180/2 o výměře cca 616
m2, p.p.č. 182/1 o výměře cca 402 m2 a k pozemku označenému jako st. 9305 o výměře 57
m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž , vše v k.ú. Pardubice (dále jen nepotřebné
pozemky) a následně zajistit úkony nezbytné k jejich předání ÚZSVM.
- poskytnout městu veškerou součinnost nezbytnou k tomu, aby mohla být zrealizovaná
náhradní výstavba nového oplocení včetně dvou vjezdových bran, objektu dvougaráže,
skladu nářadí a náhradního parkovací stání, na částech pozemků označených jako p.p.č.
180/2, p.p.č. 182/1, p.p.č. 182/2, vše v k.ú. Pardubice.
2) závazek ÚZSVM zahájit úkony nezbytné k bezúplatnému převodu nepotřebných
pozemků do vlastnictví města na základě jeho žádosti.
3) závazek města
- po nabytí nepotřebných pozemků do svého výlučného vlastnictví na své náklady
zrealizovat investiční záměr „POCKET PARK za Pasáží“, jehož součástí bude mj.
vybudování nového oplocení, včetně dvou vjezdových bran, objektu dvougaráže, skladu
nářadí a náhradního parkovací stání. Uvedené stavby budou realizovány na částech
pozemků označených jako p.p.č. 180/2, p.p.č. 182/1, p.p.č. 182/2, vše v k.ú. Pardubice,
které budou v době realizace staveb i po jejich dokončení ve vlastnictví NPI.
- převést vybudované stavby po jejich dokončení bezúplatně do vlastnictví NPI.
V. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
zahájit přípravu plánovací fáze projektu, tj. zadání zpracování projektové dokumentace
stavby „POCKET PARK za Pasáží".
Z: Dvořáček Jan, vedoucí OITS,OMI
T: 31. 12. 2023
VI. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
předložit Radě města Pardubic a Zastupitelstvu města Pardubic k projednání návrh
bezúplatného převodu částí pozemků označených jako p.p.č.180/2 o výměře cca 616 m2,
p.p.č. 182/1 o výměře cca 402 m2 a pozemku označeného jako st. 9305 o výměře 57 m2
jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž stojící na pozemku označeném jako st.p.č. 9305,
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vše v k.ú. Pardubice, po převzetí předmětných pozemků Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,
Praha 2, PSČ 128 00, a po doložení geometrického plánu na oddělení předmětných částí
pozemků.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 12. 2023
VII. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
předložit Radě města Pardubic a Zastupitelstvu města Pardubic k projednání návrh
bezúplatného převodu staveb - nového oplocení včetně dvou vjezdových bran, objektu
dvougaráže, skladu nářadí a náhradního parkovacího stání, které budou vybudovány na
částech pozemků označených jako p.p.č.180/2, p.p.č. 182/1 a p.p.č 182/2 vše v k.ú.
Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví České republiky s
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Národní pedagogický institut České republiky
(zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků), IČO 45768455, se sídlem
Senovážné náměstí 872/25, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 12. 2023
VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít trojstrannou Dohodu o vzájemné spolupráci mezi stranami Národní pedagogický
institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků), IČO
45768455, se sídlem Senovážné náměstí 872/25, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00, Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město, Praha 2, PSČ 128 00 a statutární město Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 12. 2022

Důvodová zpráva

Odbor majetku a investic MmP na základě ideového návrhu stavby „POCKET PARK za Pasáží"
vypracovaného v listopadu 2021 společností Med Pavlík architekti s.r.o. (příloha č. 1
důvodové zprávy) navrhuje revitalizaci veřejného prostranství v centru krajského města
Pardubice v prostoru mezi Machoňovou pasáží a budoucí bytovou zástavbou Smilova.
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Revitalizací by byl upraven současný neutěšený prostor s převažující dopravní funkcí, kdy
cílem je vybudování parku „POCKET PARK za Pasáží“ a bezkolizní pěší propojení třída Míru –
Machoňova pasáž – ulice Smilova.
Na základě uskutečněných jednání a dle vyjádření společnosti Theia Property, s.r.o., IČO
03586791, která je vlastníkem projektu Soubor komfortních bytů Smilova, Pardubice
(www.smilova.cz), požádá investor po ukončení realizace projektu o převedení přilehlého
nezastavěného pozemku (příloha č.3 důvodové zprávy), tvořící parter novostavby bytového
domu, do vlastnictví statutárního města Pardubice. Tento prostor je řešen jako kombinace
ozeleněných a zpevněných pěších ploch (včetně mobiliáře a osvětlení), zajišťující pěší
průchod z ulice Smilova do prostoru směrem k Machoňově pasáži.
K vlastní realizaci tohoto záměru je potřeba získat do vlastnictví statutárního města
Pardubice (dále jen "město") pozemky, příp. části pozemků označených jako p.p.č.
180/2, p.p.č. 182/1 a st. p. č. 9305, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, v k.ú. Pardubice
o celkové výměře cca 1.075 m2 (dále jen „pozemky“), které jsou v současné době ve
vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Národní
pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků), IČO 45768455, se sídlem Senovážné náměstí 872/25, Nové Město, Praha 1, PSČ
110 00, (dále jen "NPI"). Na převáděných částech výše uvedených pozemků se nacházejí
stavby ve vlastnictví NPI (plot, parkovací místa, dvougaráž, domek na nářadí). Uvedené
stavby požaduje NPI při realizaci investiční akce města znovu vybudovat na částech pozemků
označených jako p.p.č. 180/2, p.p.č. 182/1, p.p.č. 182/2, vše v k.ú. Pardubice, které budou v
době realizace staveb i po jejich dokončení ve vlastnictví NPI a následně je předat do
vlastnictví NPI.
K tomu, aby potřebné pozemky byly bezúplatně převedeny do vlastnictví města, je potřeba
následujících kroků:
- NPI musí v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. prohlásit pozemky za nepotřebné a
následně zajistit všechny úkony nezbytné k jejich předání Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha
2, PSČ 128 00 (dále jen "ÚZSVM").
- ÚZSVM následně prověří pozemky z hlediska jejich potřebnosti ostatním státním
organizacím a teprve následně převede pozemky do vlastnictví města.
Na základě výše uvedeného a na základě proběhlých jednání se všechny strany dohodly na
uzavření trojstranné Dohody (návrh byl stranami odsouhlasen a je přílohou č. 2 důvodové
zprávy), jejímž obsahem budou závazky jednotlivých stran:
- závazek města realizovat investiční akci „POCKET PARK za Pasáží", jejíž součástí bude
mj. vybudování nového oplocení, včetně dvou vjezdových bran, objektu dvougaráže, skladu
nářadí a náhradního parkovací stání, v rozsahu specifikovaném ve stávajícím ideovém návrhu
akce „POCKET PARK za Pasáží" z listopadu 2021, zpracovaném společností Med Pavlík
architekti s.r.o. (dále jen stavby) a následný bezúplatný převod těchto vybudovaných staveb
z vlastnictví města do vlastnictví NPI. Uvedené stavby budou realizovány na částech
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pozemků označených jako p.p.č. 180/2, p.p.č. 182/1, p.p.č. 182/2, vše v k.ú. Pardubice, které
nebudou předmětem převodu do vlastnictví města a zůstanou nadále ve vlastnictví NPI.
Podmínkou zahájení realizace investiční akce městem bude uskutečnění bezúplatného
převodu předmětných částí pozemků z vlastnictví ÚZSVM na město.
- Závazek NPI, po schválení investičního záměru stavby „POCKET PARK za Pasáží" v orgánech
města, procesovat úkony vedoucí k vydání rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti majetku podle
§ 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., tj. částí pozemků označených jako p.p.č.180/2 o výměře
cca 600 m2, p.p.č. 182/1 o výměře cca 338 m2 a pozemku označeného jako st. p.č. 9305 o
výměře 57 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž stojící na pozemku označeném jako
st.p.č. 9305, vše v k.ú. Pardubice (dále jen předmětné pozemky), a k následnému převodu
předmětných pozemků do vlastnictví ÚZSVM.
- Závazek ÚZSVM po získání předmětných pozemků od NPI a na základě žádosti města
procesovat úkony vedoucí k bezúplatnému převodu předmětných pozemků do vlastnictví
města.
Dle přiloženého ideového návrhu stavby a kvalifikovaného odhadu společnosti Med Pavlík
architekti s.r.o. budou činit finanční náklady za projektovou a prováděcí dokumentaci ke
stavbě „POCKET PARK za Pasáží" cca 363.000,- Kč s DPH .
Předpokládaná výše celkových investičních nákladů dle vypracovaného návrhu pro rok 2022
činí 6.201.250,- Kč s DPH, z čehož náklady na vybudování staveb, které budou převedeny do
vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Národní
pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků), činí 2.571.250,- Kč s DPH.
V rámci změn rozpočtu je požádáno o vyčlenění potřebných finančních prostředků ve výši
363.000,- Kč s DPH pro rok 2023 a 6.201.250,- Kč pro rok 2024 (Zastupitelstvo města
Pardubic dne 22.9.2022)
Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je v roce 2024 v závislosti na získání
potřebných pozemků od ÚZSVM.

4
Prodej nebytových jednotek - Jilemnického 2225/17, nám. Dukelských hrdinů
2234/113 a 2234/114 a A. Krause 2317/5

Návrh usnesení č. 001
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I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej jednotky č. 2225/17, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy čp.
2224, 2225, 2226 a 2227, ve vchodě čp. 2225, která je postavená na pozemku označeném
jako stavební parcela č.parc.st. 4182, Jilemnického ul., včetně id. podílu 335/10000 na
společných částech domu čp. 2224, 2225, 2226 a 2227 stojícího na pozemku označeném
jako st.p.č. 4182, id. podílu 335/10000 na pozemku označeném jako p.č. st. 4182, vše v k.ú.
a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, formou veřejné dobrovolné dražby a to za
těchto podmínek:
A) vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené
znaleckým posudkem;
B) stávající nájemní smlouva nebude ukončena (vypovězena ze strany pronajímatele),
tj. bude prodáváno i s nájemcem.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
odboru majetku a investic zrealizovat prodej výše uvedených nemovitostí se zohledněním
podmínek podle bodu I., a to formou veřejné dobrovolné dražby.
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T: 30.06.2023
Důvodová zpráva

viz důvodová zpráva u návrhu usnesení č. 6

Návrh usnesení č. 002

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej souboru nemovitostí, a to jednotky č. 2234/113, jiný nebytový prostor, nacházející
se v přízemí budovy čp. 2232, 2233, 2234 a 2235, ve vchodě čp. 2234, která je
postavená na pozemcích označených jako stavební parcely č.parc.st. 4233, st. 4234, st.
4235 a st. 4236, nám. Dukelských hrdinů, včetně id. podílu 23/2000 na společných částech
domu čp. 2232, 2233, 2234 a 2235 stojícího na pozemcích označených jako stavební
parcely č.parc.st. 4233, st. 4234, st. 4235 a st. 4236, id. podílu 23/2000 na pozemcích
označených jako p.č. st. 4233, st. 4234, st. 4235 a st. 4236, vše v k.ú. a obci Pardubice, část
obce Zelené Předměstí a jednotky č. 2234/114, jiný nebytový prostor, nacházející se v
přízemí budovy čp. 2232, 2233, 2234 a 2235, ve vchodě čp. 2234, která je
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postavená na pozemcích označených jako stavební parcely č.parc.st. 4233, st. 4234, st.
4235 a st. 4236, nám. Dukelských hrdinů, včetně id. podílu 83/5000 na společných částech
domu čp. 2232, 2233, 2234 a 2235 stojícího na pozemcích označených jako stavební
parcely č.parc.st. 4233, st. 4234, st. 4235 a st. 4236, id. podílu 83/5000 na pozemcích
označených jako p.č. st. 4233, st. 4234, st. 4235 a st. 4236, vše v k.ú. a obci Pardubice, část
obce Zelené Předměstí, formou veřejné dobrovolné dražby a to za těchto podmínek:
A) vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené
znaleckým posudkem;
B) stávající nájemní smlouva nebude ukončena (vypovězena ze strany pronajímatele),
tj. bude prodáváno i s nájemcem.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
odboru majetku a investic zrealizovat prodej výše uvedených nemovitostí se zohledněním
podmínek podle bodu I., a to formou veřejné dobrovolné dražby.
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T: 30.06.2023
Důvodová zpráva

viz důvodová zpráva u návrhu usnesení č. 6

Návrh usnesení č. 003

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej jednotky č. 2317/5, dílna nebo provozovna, nacházející se v přízemí budovy čp.
2316, 2317, 2318, 2319 a 2320, ve vchodě čp. 2317, která je postavená na pozemku
označeném jako stavební parcela č.parc.st. 4294, ul. Artura Krause, včetně id. podílu
290/10000 na společných částech domu čp. 2316, 2317, 2318, 2319 a 2320 stojícího na
pozemku označeném jako st.p.č. 4294, id. podílu 290/10000 na pozemku označeném jako
p.č. st. 4294, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, formou veřejné
dobrovolné dražby a to za těchto podmínek:
A) vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené
znaleckým posudkem;
B) stávající nájemní smlouva nebude ukončena (vypovězena ze strany pronajímatele),
tj. bude prodáváno i s nájemcem.
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II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
odboru majetku a investic zrealizovat prodej výše uvedených nemovitostí se zohledněním
podmínek podle bodu I., a to formou veřejné dobrovolné dražby.
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T: 30.06.2023
Důvodová zpráva

viz důvodová zpráva u návrhu usnesení č. 6

Návrh usnesení č. 004

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej jednotky č. 2225/17, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy čp.
2224, 2225, 2226 a 2227, ve vchodě čp. 2225, která je postavená na pozemku označeném
jako stavební parcela č.parc.st. 4182, Jilemnického ul., včetně id. podílu 335/10000 na
společných částech domu čp. 2224, 2225, 2226 a 2227 stojícího na pozemku označeném
jako st.p.č. 4182, id. podílu 335/10000 na pozemku označeném jako p.č. st. 4182, vše v k.ú.
a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, panu The Nguyen Trong, IČ 283 92 965, se
sídlem Valentova 1735/7, Chodov, 149 00 Praha 4, jakožto nájemci, za cenu obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 3.000.000,- Kč + DPH v případě, že pozemek
bude spadat do režimu podléhajícímu DPH.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
odboru majetku a investic uzavřít kupní smlouvu podle bodu I.
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T: 31.12.2022
Důvodová zpráva

viz důvodová zpráva u návrhu usnesení č. 6

Návrh usnesení č. 005
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I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej souboru nemovitostí, a to jednotky č. 2234/113, jiný nebytový prostor, nacházející
se v přízemí budovy čp. 2232, 2233, 2234 a 2235, ve vchodě čp. 2234, která je
postavená na pozemcích označených jako stavební parcely č.parc.st. 4233, st. 4234, st.
4235 a st. 4236, nám. Dukelských hrdinů, včetně id. podílu 23/2000 na společných částech
domu čp. 2232, 2233, 2234 a 2235 stojícího na pozemcích označených jako stavební
parcely č.parc.st. 4233, st. 4234, st. 4235 a st. 4236, id. podílu 23/2000 na pozemcích
označených jako p.č. st. 4233, st. 4234, st. 4235 a st. 4236, vše v k.ú. a obci Pardubice, část
obce Zelené Předměstí a jednotky č. 2234/114, jiný nebytový prostor, nacházející se v
přízemí budovy čp. 2232, 2233, 2234 a 2235, ve vchodě čp. 2234, která je
postavená na pozemcích označených jako stavební parcely č.parc.st. 4233, st. 4234, st.
4235 a st. 4236, nám. Dukelských hrdinů, včetně id. podílu 83/5000 na společných částech
domu čp. 2232, 2233, 2234 a 2235 stojícího na pozemcích označených jako stavební
parcely č.parc.st. 4233, st. 4234, st. 4235 a st. 4236, id. podílu 83/5000 na pozemcích
označených jako p.č. st. 4233, st. 4234, st. 4235 a st. 4236, vše v k.ú. a obci Pardubice, část
obce Zelené Předměstí panu Tien Pham Minh, IČ 287 75 627, se sídlem Devotyho 2784, 530
02, Zelené Předměstí, Pardubice, jakožto nájemci, za cenu obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem ve výši 3.290.000,- Kč + DPH v případě, že pozemek bude spadat do
režimu podléhajícímu DPH.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
odboru majetku a investic uzavřít kupní smlouvu podle bodu I.
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T: 31.12.2022
Důvodová zpráva

viz důvodová zpráva u návrhu usnesení č. 6

Návrh usnesení č. 006

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej jednotky č. 2317/5, dílna nebo provozovna, nacházející se v přízemí budovy čp.
2316, 2317, 2318, 2319 a 2320, ve vchodě čp. 2317, která je postavená na pozemku
označeném jako stavební parcela č.parc.st. 4294, ul. Artura Krause, včetně id. podílu
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290/10000 na společných částech domu čp. 2316, 2317, 2318, 2319 a 2320 stojícího na
pozemku označeném jako st.p.č. 4294, id. podílu 290/10000 na pozemku označeném jako
p.č. st. 4294, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, panu Davidu Hurtovi,
IČ 691 26 216 se sídlem Jiránkova 2294, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, jakožto
nájemci, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.528.000,- Kč + DPH
v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
odboru majetku a investic uzavřít kupní smlouvu podle bodu I.
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T: 31.12.2022
Důvodová zpráva

Projednání prodeje 4 nebytových jednotek, o jejichž prodej projevili písemný zájem stávající
nájemci. Tyto nebytové prostory se nacházejí v domech, kde všechny byty již byly prodány
do osobního vlastnictví.
Jedná se o níže uvedené nebytové jednotky:
• č. 2225/17 v budově čp. 2224-27 Jilemnického ul.
• č. 2234/113 v budově čp. 2232-35 ul. nám. Dukelských hrdinů
• č. 2234/114 v budově čp. 2232-35 ul. nám. Dukelských hrdinů
• č. 2317/5 v budově čp. 2316-17 ul. A. Krause
• č. 2316/6 v budově čp. 2316-17 ul. A. Krause – RmP dne 20.7.2022 rozhodla o STAŽENÍ
bodu z jednání (prostor využije spolek Kalyna - Komunitní uprchlické centrum, z.s.)
Zdůvodnění: Na základě společného jednání nájemců nebytových prostor (nacházejících se v
lokalitě Dukla a Višňovka) s primátorem konaného dne 26.1.2022 a následně na jednání
ZMO Pardubice V dne 10.3.2022 bylo dohodnuto, že stávající nájemci se k zamýšlenému
záměru prodeje nebytových jednotek, které užívají na základě nájemních smluv vyjádří v tom
smyslu, že buď zažádají o prodej jednotky nebo pošlou informaci, že zůstanou v nájemním
vztahu. Z 26 oslovených nájemců mají zájem o prodej 3 stávající nájemci, zbylých 23 nájemců
chce i nadále zůstat v nájemním vztahu. Nájemci, kteří projevili zájem o odkup, byli
informováni o postupu samotného prodeje v tom smyslu, že vždy budou navržena 2
usnesení, a to buď přímý prodej nebo veřejná dražba.

Pozn. OSBDNP:
Záměry prodeje byly projednány:
• v komisi pro bytové a nebytové prostory dne 30.5.2022 s nedoporučujícími usneseními.
Diskuze komise: Členové komise se domnívají, že město by si mělo ponechat nebytové
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prostory, které mu vydělávají, viz vyjádření OMI/OE, ve svém vlastnictví.
• v komisi pro pozemky a reklamu dne 24.5.2022 : „Návrh usnesení č. 17 nebyl přijat (pro 4,
proti 2, zdrž. 3)
• v Radě města dne 20.7.2022, která záměr prodeje schválila a záměr byl zveřejněn na
úřední desce dne 5.8.2022.
Nyní je již samotný prodej nemovitostí znovu předložen k projednání orgánům města
(komise, Rada města, Zastupitelstvo města), kde bude projednán i způsob a podmínky
prodeje, tzn. že vždy bude předloženo k projednání více návrhů usnesení (tzv. přímý prodej a
veřejná dražba).
Komise pro bytové a nebytové prostory se na svém jednání dne 5.9.2022 vyjádřila v tom
smyslu, že pokud by se tedy výše uvedené nebytové jednotky měly prodávat, tak její
doporučení zní prodat formou VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY, viz níže hlasování KBNP:
„KBNP d o p o r u č u j e schválit prodej jednotky č. 2225/17, jiný nebytový
prostor, nacházející se v přízemí budovy čp. 2224, 2225, 2226 a 2227, ve vchodě čp. 2225,
která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 4182,
Jilemnického ul., včetně id. podílu 335/10000 na společných částech domu čp. 2224, 2225,
2226 a 2227 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 4182, id. podílu 335/10000 na
pozemku označeném jako p.č. st. 4182, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené
Předměstí, formou veřejné dobrovolné dražby a to za těchto podmínek: A) vyvolávací cena
bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené znaleckým posudkem;
B) stávající nájemní smlouva nebude ukončena (vypovězena ze strany pronajímatele), tj.
bude prodáváno i s nájemcem. Hlasování komise 6 pro, 1 proti, 2 zdrž., Usnesení BYLO
přijato
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….
KBNP d o p o r u č u j e schválit prodej jednotky č. 2225/17, jiný nebytový
prostor, nacházející se v přízemí budovy čp. 2224, 2225, 2226 a 2227, ve vchodě čp. 2225,
která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 4182,
Jilemnického ul., včetně id. podílu 335/10000 na společných částech domu čp. 2224, 2225,
2226 a 2227 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 4182, id. podílu 335/10000 na
pozemku označeném jako p.č. st. 4182, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené
Předměstí, panu The Nguyen Trong, IČ 283 92 965, se sídlem Valentova 1735/7, Chodov,
149 00 Praha 4, jakožto nájemci, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve
výši 3.000.000,- Kč + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH.
Hlasování komise 0 pro, 9 proti, 0 zdrž.
Usnesení NEBYLO přijato
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..
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KBNP d o p o r u č u j e schválit prodej souboru nemovitostí, a to jednotky č.
2234/113, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy čp. 2232, 2233, 2234 a
2235, ve vchodě čp. 2234, která je postavená na pozemcích označených jako stavební
parcely č.parc.st. 4233, st. 4234, st. 4235 a st. 4236, nám. Dukelských hrdinů, včetně id.
podílu 23/2000 na společných částech domu čp. 2232, 2233, 2234 a 2235 stojícího na
pozemcích označených jako stavební parcely č.parc.st. 4233, st. 4234, st. 4235 a st. 4236, id.
podílu 23/2000 na pozemcích označených jako p.č. st. 4233, st. 4234, st. 4235 a st. 4236, vše
v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí a jednotky č. 2234/114, jiný nebytový
prostor, nacházející se v přízemí budovy čp. 2232, 2233, 2234 a 2235, ve vchodě čp. 2234,
která je postavená na pozemcích označených jako stavební parcely č.parc.st. 4233, st.
4234, st. 4235 a st. 4236, nám. Dukelských hrdinů, včetně id. podílu 83/5000 na společných
částech domu čp. 2232, 2233, 2234 a 2235 stojícího na pozemcích označených jako stavební
parcely č.parc.st. 4233, st. 4234, st. 4235 a st. 4236, id. podílu 83/5000 na pozemcích
označených jako p.č. st. 4233, st. 4234, st. 4235 a st. 4236, vše v k.ú. a obci Pardubice, část
obce Zelené Předměstí, formou veřejné dobrovolné dražby a to za těchto podmínek: A)
vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené
znaleckým posudkem;
B) stávající nájemní smlouva nebude ukončena (vypovězena ze strany pronajímatele), tj.
bude prodáváno i s nájemcem. Hlasování komise 6 pro, 1 proti, 2 zdrž., Usnesení BYLO
přijato
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….
KBNP d o p o r u č u j e schválit prodej souboru nemovitostí, a to jednotky č.
2234/113, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy čp. 2232, 2233, 2234 a
2235, ve vchodě čp. 2234, která je postavená na pozemcích označených jako stavební
parcely č.parc.st. 4233, st. 4234, st. 4235 a st. 4236, nám. Dukelských hrdinů, včetně id.
podílu 23/2000 na společných částech domu čp. 2232, 2233, 2234 a 2235 stojícího na
pozemcích označených jako stavební parcely č.parc.st. 4233, st. 4234, st. 4235 a st. 4236, id.
podílu 23/2000 na pozemcích označených jako p.č. st. 4233, st. 4234, st. 4235 a st. 4236, vše
v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí a jednotky č. 2234/114, jiný nebytový
prostor, nacházející se v přízemí budovy čp. 2232, 2233, 2234 a 2235, ve vchodě čp. 2234,
která je postavená na pozemcích označených jako stavební parcely č.parc.st. 4233, st.
4234, st. 4235 a st. 4236, nám. Dukelských hrdinů, včetně id. podílu 83/5000 na společných
částech domu čp. 2232, 2233, 2234 a 2235 stojícího na pozemcích označených jako stavební
parcely č.parc.st. 4233, st. 4234, st. 4235 a st. 4236, id. podílu 83/5000 na pozemcích
označených jako p.č. st. 4233, st. 4234, st. 4235 a st. 4236, vše v k.ú. a obci Pardubice, část
obce Zelené Předměstí panu Tien Pham Minh, IČ 287 75 627, se sídlem Devotyho 2784, 530
02, Zelené Předměstí, Pardubice, jakožto nájemci, za cenu obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem ve výši 3.290.000,- Kč + DPH v případě, že pozemek bude spadat do
režimu podléhajícímu DPH. Hlasování komise 0 pro, 9 proti, 0 zdrž.Usnesení NEBYLO přijato
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………..

KBNP d o p o r u č u j e schválit prodej jednotky č. 2317/5, dílna nebo
provozovna, nacházející se v přízemí budovy čp. 2316, 2317, 2318, 2319 a 2320, ve vchodě
čp. 2317, která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 4294,
ul. Artura Krause, včetně id. podílu 290/10000 na společných částech domu čp. 2316, 2317,
2318, 2319 a 2320 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 4294, id. podílu 290/10000
na pozemku označeném jako p.č. st. 4294, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené
Předměstí, formou veřejné dobrovolné dražby a to za těchto podmínek: A) vyvolávací cena
bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené znaleckým posudkem;
B) stávající nájemní smlouva nebude ukončena (vypovězena ze strany pronajímatele), tj.
bude prodáváno i s nájemcem. Hlasování komise 6 pro, 1 proti, 2 zdrž., Usnesení BYLO
přijato
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….
KBNP d o p o r u č u j e schválit prodej jednotky č. 2317/5, dílna nebo
provozovna, nacházející se v přízemí budovy čp. 2316, 2317, 2318, 2319 a 2320, ve vchodě
čp. 2317, která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 4294,
ul. Artura Krause, včetně id. podílu 290/10000 na společných částech domu čp. 2316, 2317,
2318, 2319 a 2320 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 4294, id. podílu 290/10000
na pozemku označeném jako p.č. st. 4294, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené
Předměstí, panu Davidu Hurtovi, IČ 691 26 216se sídlem Jiránkova 2294, Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice, jakožto nájemci, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve
výši 1.528.000,- Kč + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH.
Hlasování komise 0 pro, 9 proti, 0 zdrž. Usnesení NEBYLO přijato.“

Součástí materiálu je i vyjádření RMO, na jejímž území se nemovitosti nacházejí a stanoviska
OŠKS, OSV, KT OHS a dalších odborů, protože před schválením prodeje v orgánech města je
dle Zásad nájmu a prodeje prostor sloužících podnikání (objektů) v majetku statutárního
města Pardubic třeba splnit podmínku všestranného posouzení, zda navržené nemovitosti
nebudou využity pro potřeby MmP.
Popis nemovitostí:
• jednotka č. 2225/17 nacházející se v přízemí budovy čp. 2224-27 Jilemnického ul.,
Pardubice.
Stávající podmínky nájemní smlouvy ze dne 11.2.2021 ve znění dodatku č.1: nájemce – The
Nguyen Trong, IČ 283 92 965, prostor o výměře 120 m2, účel nájmu – prodejna smíšeného
zboží (potraviny – ovoce a zelenina, drogerie), doba nájmu neurčitá, výše nájemného
1.712,70 Kč/m2/rok bez DPH, tj. 205.524,- Kč/rok bez DPH
Cena obvyklá je znaleckým posudkem ze dne 26.8.2022 vypracovaného soudním znalcem
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Ing. Michalem Koláčkem, IČ 156 13 615 stanovena na částku ve výši 3.000.000,- Kč.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
• jednotka č. 2234/113 nacházející se v přízemí budovy čp. 2232-35 nám. Dukelských hrdinů,
Pardubice.
Stávající podmínky nájemní smlouvy ze dne 25.7.2012 ve znění dodatku č.1: nájemce – Minh
Tien Pham, IČ 287 75 627, prostor o výměře 60,01 m2, účel nájmu – prodejna potravin,
doba nájmu neurčitá, výše nájemného 1.400,35 Kč/m2/rok bez DPH, tj. 84.035,20 Kč/rok bez
DPH;
• jednotka č. 2234/114 nacházející se v přízemí budovy čp. 2232-35 nám. Dukelských hrdinů,
Pardubice.
Stávající podmínky nájemní smlouvy ze dne 30.11.2009 ve znění dodatku č.1: nájemce –
Minh Tien Pham, IČ 287 75 627, prostor o výměře 60,01 m2, účel nájmu – prodejna
potravin večerka, doba nájmu neurčitá, výše nájemného 1.777,26 Kč/m2/rok bez DPH, tj.
153.751,19 Kč/rok bez DPH;
Cena obvyklá je znaleckým posudkem ze dne 26.8.2022 vypracovaného soudním znalcem
Ing. Michalem Koláčkem, IČ 156 13 615 stanovena na částku ve výši 3.290.000,- Kč (tyto
jednotky tvoří v současnosti jeden celek, doporučeno prodat jako soubor nemovitostí, viz
níže vyjádření OMI/ OITS).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
• jednotka č. 2317/5 nacházející se v přízemí budovy čp. 2316-2320 ul. Artura Krause,
Pardubice.
Stávající podmínky nájemní smlouvy ze dne 14.6.2018 ve znění dodatku č.1: nájemce: David
Hurt, IČ 691 26 216, prostor o výměře 58,26 m2, účel nájmu – kancelář, doba nájmu
neurčitá, výše nájemného 1.401,30 Kč/m2/rok bez DPH, tj. 81.639,74 Kč/rok bez DPH.
Cena obvyklá je znaleckým posudkem ze dne 26.8.2022 vypracovaného soudním znalcem
Ing. Michalem Koláčkem, IČ 156 13 615 stanovena na částku ve výši 1.528.000,- Kč.
Vyjádření odborů :
OMI/OSBDNP (odbor majetku a investic, odděl. správy byt. domů a nebyt. prostor) – v
případě schválení záměru prodeje doporučujeme prodej formou veřejné dobrovolné dražby
z hlediska rovnocenného přístupu ke všem občanům. Tento způsob prodeje je zárukou
transparentnosti a umožňuje získání vyšší prodejní ceny, proto je z hlediska přínosu pro
město v každém případě výhodnější, město nemovitost prodá zájemci, který nabídne
nejvyšší kupní cenu. V nájemních smlouvách u stávajících nájemců není zakotvena možnost
předkupního práva, proto by se případný přímý prodej jevil jako způsob, který by mohl
vyvolávat pochybnosti. Také není odůvodněn ani veřejný zájem, kvůli kterému by mohl být
přímý prodej případně doporučen.

158

OMI/OE (odděl. ekonomic.): Výnosy z nájmu nebytových prostorů určených k prodeji ( ul.
Jilemnického 2224-7; nám. Dukelských hrdinů 2232-5; Artura Krause 2316-17; Artura Krause
2370-71) převyšují náklady o 400 tis. Kč ročně. Nájemci platí nájemné pravidelně v řádném
termínu. Náklady na opravu a údržbu nebytových prostor v r. 2017 – 2021 byly celkem
3,3mil.Kč (platby SVJ a běžnou údržbu), výnosy 5,3mil.Kč. Pro prodej těchto prostorů není z
ekonomického hlediska důvod.
V případě prodeje výše uvedených nebytových prostorů doporučujeme z důvodu
transparentnosti a optimální finanční výtěžnosti veřejnou dražbu.
V případě prodeje dražbou, pokud bude prodej podléhat zdanění dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o DPH, bude město povinno odvést DPH ve výši 21% z vydražené ceny.“
OMI/OITS (odděl. investic a technic. správy): č. 2225/17 v budově čp. 2224-27 Jilemnického
ul.-nebytová jednotka se skládá nejen z prostoru prodejny, ale také z prostoru skladů ve
sklepě-musí se prodávat dle prohlášení vlastníka
č. 2234/113 v budově čp. 2232-35 ul. nám. Dukelských hrdinů, č. 2234/114 v budově čp.
2232-35 ul. nám. Dukelských hrdinů – tyto jednotky tvoří v současnosti jeden celek (společný
zadní vchod, jedno soc.zař., propojení dvou jednotek v jednu) - doporučuji prodat jako
soubor nemovitostí tj. obě jednotky spolu.
č. 2317/5 v budově čp. 2316-17 ul. A. Krause – bez připomínek

OMI/OPPN (odděl. pozemků a převodu nemovitostí) – viz níže Zápis z komise pro pozemky a
reklamu ze dne 24.5.2022 :
„Návrh usnesení č. 17 nebyl přijat
(pro 4, proti 2, zdrž. 3)
Komise pro pozemky a reklamu Doporučuje
1. záměr prodeje jednotky č. 2225/17, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy
čp. 2224, 2225, 2226 a 2227, ve vchodě čp. 2225, která je postavená na pozemku označeném
jako st.p.č. 4182, Jilemnického ul., včetně podílu ve výši id. 335/10000 na společných částech
domu čp. 2224, 2225, 2226 a 2227 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 4182 a na
pozemku označeném jako st.p.č. 4182, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené
Předměstí,
2.záměr prodeje jednotky č. 2234/113, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí
budovy čp. 2232, 2233, 2234 a 2235, ve vchodě čp. 2234, která je postavená na pozemcích
označených jako st.p.č. 4233, st.p.č. 4234, st.p.č. 4235 a st.p.č. 4236, nám. Dukelských
hrdinů, včetně podílu ve výši id. 23/2000 na společných částech domu čp. 2232, 2233, 2234 a
2235 stojícího na pozemcích označených jako st.p.č. 4233, st.p.č. 4234, st.p.č. 4235 a st.p.č.
4236 a na pozemcích označených jako st.p.č. 4233, st.p.č. 4234, st.p.č. 4235 a st.p.č. 4236,
vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí,
3.záměr prodeje jednotky č. 2234/114, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí
budovy čp. 2232, 2233, 2234 a 2235, ve vchodě čp. 2234, která je postavená na pozemcích
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označených jako st.p.č. 4233, st.p.č. 4234, st.p.č. 4235 a st.p.č. 4236, nám. Dukelských
hrdinů, včetně podílu ve výši id. 83/5000 na společných částech domu čp. 2232, 2233, 2234 a
2235 stojícího na pozemcích označených jako st.p.č. 4233, st.p.č. 4234, st.p.č. 4235 a
st.p.č. 4236 a na pozemcích označených jako st.p.č. 4233, st.p.č. 4234, st.p.č. 4235 a st.p.č.
4236, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí,
4.záměr prodeje jednotky č. 2317/5, dílna nebo provozovna, nacházející se v přízemí budovy
čp. 2316, 2317, 2318, 2319 a 2320, ve vchodě čp. 2317, která je postavená na pozemku
označeném jako st.p.č. 4294, ul. Artura Krause, včetně podílu ve výši id. 290/10000 na
společných částech domu čp. 2316, 2317, 2318, 2319 a 2320 stojícího na pozemku
označeném jako st.p.č. 4294 a na pozemku označeném jako st.p.č. 4294, vše v k.ú. a obci
Pardubice, část obce Zelené Předměstí,
5.záměr prodeje jednotky č. 2316/6, dílna nebo provozovna, nacházející se v přízemí budovy
čp. 2316, 2317, 2318, 2319 a 2320, ve vchodě čp. 2316, která je postavená na pozemku
označeném jako st.p.č. 4294, ul. Artura Krause, včetně podílu ve výši id. 620/10000 na
společných částech domu čp. 2316, 2317, 2318, 2319 a 2320 stojícího na pozemku
označeném jako st.p.č. 4294 a na pozemku označeném jako st.p.č. 4294, vše v k.ú. a obci
Pardubice, část obce Zelené Předměstí.“
Právník OPPN OMI:
S ohledem na skutečnost, že ze 26 oslovených nájemců mají zájem o prodej 3 stávající
nájemci a zejména s ohledem na vyjádření OHA, nedoporučuji prodej, neboť prodejem bude
znemožněna možnost korigovat obchod a služby poskytované obyvatelům Dukly. Tento
majetek nelze jednoznačně označit za nepotřebný, dle ust. §38 odst. 2 zákona o obcích a
musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze
zákonem vymezené působnosti. 3.5.2022

Právní oddělení KT: U nebytových jednotek není řádně odůvodněn důležitý zájem města,
který by město sledovalo prodejem uvedeným fyzickým osobám, při čemž by rezignovalo na
možnost získání vyšší ceny ve veřejné dobrovolné dražbě (§ 38 odst. 1 Obecního zřízení) a
tomu odpovídá doporučení veřejné dobrovolné dražby a nedoporučení prodeje uvedeným
fyzickým osobám.
OŠKS (odbor školství, kultury a sportu): OŠKS nemá pro vyjmenované NP žádné případné
využití v rámci svých gescí, pouze doporučujeme v souladu s poradou primátora 26.4., aby
NP mohl být využit pro poskytovatele dětské skupiny k rozšíření kapacit poskytovaných
služeb (na OŠKS projevilo již dříve zájem o nějaké NP pro rozšíření stávajících dětských skupin
jednotka č. 2316/6 nacházející se v přízemí budovy čp. 2316-2320 ul. Artura Krause Rodinné
centrum Kulihrášek).
Pokud by NP pro rozšíření kapacity dětských skupin cizím subjektem nemohlo být využito,
mohou čerpat finance na koupi i rekonstrukci budov – viz MPSV
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2649574/V%C3%BDzva+%C4%8D.+31_22_002_+N
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PO+3.3.2_budov%C3%A1n%C3%AD_kapacit+DS+k+20.+4.+2022.pdf/f3763d4b-2dd2-67176270-870caa949454
Pokud by nemohlo být využito pro dětskou skupinu soukromého subjektu, navrhovali
bychom využít pro městský klub seniorů (stále nám chybí NP pro oblast Dukly). Jen by
rekonstrukce – rekolaudace musela být z rozpočtu města. 27.4.2022
OSV (odbor sociál. věcí): bez připomínek
KT OHS (kancelář tajemníka odděl. hospodářské správy): pro potřeby KT- OHS jsou tyto
prostory nevhodné, nevyužitelné.
OHA (odbor hlavního architekta): všechny domy, v kterých jsou nebytové prostory jsou dle
platného ÚPm Pce součástí BS - bydlení vícepodlažní sídlištní. Nebytové prostory jsou v
parterech obytných budov a tvoří tzv. „živý parter“ a je velmi důležité aby tyto prostory byly
dále využívány zejména pro obchod a služby obyvatel Dukly. K prodeji není námitek, ale
určitě by bylo vhodné stanovit minimální cenou a prodej realizovat veřejnou dražbou.
ORS (odbor rozvoje a strategie): Město Pardubice se musí rozhodnout, zda preferuje
dosažení nejvyšší ceny a zároveň jednorázový příjem, nebo zda preferuje zachování
fungování služby občanské vybavenosti (zejména platí pro prodej potravin). Se znalostí
místních podmínek lze doporučit přímý prodej za cenu dle znaleckého posudku, avšak
výhradně s podmínkou zachování prodeje potravin, resp. zachování účelu preferovaného
městem Pardubice, a tuto podmínku kombinovat s předkupním právem města Pardubice
zavkladovaným v katastru nemovitostí s pevně stanovenou cenou (s hodnotou 80 % ceny dle
znal.posudku) + s nemožností předmět prodeje zatížit zástavním právem. Cílem návrhu je
maximálně eliminovat změnu/změny účelu užívání nemovitosti a případné časté změny
vlastníků nemovitostí včetně eliminace užívání k účelům, které mohou majitelům bytových i
nebytových jednotek v daném objektu komplikovat užívání jejich majetku. Pokud současní
zájemci chtějí nebytový prostor koupit a zároveň jsou ochotni garantovat současné služby,
které město preferuje, lze považovat prodej jiné subjektu v dražbě za rezignaci na zachování
služby, a za „problematický“ vůči takto projevenému zájmu o odkoupení. Lze dovodit, že
nákup od města je motivován snahou pokračovat v podnikání ze strany žadatelů, avšak
prodej v dražbě může tuto místní veřejností preferovanou službu/aktivitu poměrně rychle
ukončit. S ohledem na dramatický růst cen nemovitostí a také inflace se jeví též jako vhodná
„varianta jistoty“ umožňující podnikatelům výrazně delší interval garantující nájemní vztah s
jejich investicemi do zkvalitnění nebytových prostor s právem města zvyšovat nájem o roční
míru inflaci (pokud to právo v současných NS není), např. NS na 10 let + právo.
SÚ (stavební úřad): K uvedenému záměru nemá stavební úřad námitek. Toto vyjádření
nenahrazuje rozhodnutí ani opatření vydaná podle stavebního zákona

161

Vyjádření RMO Pardubice V ze dne 21.4.2022:
(usnesení č. 281/2022 R)
Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem prodeje nebytových jednotek:
1. č. 2225/17 v budově čp. 2224 - 27 Jilemnického ul.
2. č. 2234/113 v budově čp. 2232 - 35 ul. nám. Dukelských hrdinů
3. č. 2234/114 v budově čp. 2232 - 35 ul. nám. Dukelských hrdinů
4. č. 2317/5 v budově čp. 2316 - 17 ul. A. Krause
5. č. 2316/6 v budově čp. 2316 - 17 ul. A. Krause
Pro 3, zdržel se 2, proti 0
Jednotlivé návrhy prodeje nebytových jednotek, viz výše, byly předloženy k projednání Radě
města dne 19.9.2022.

5
Záměr prodeje 1/3 id. na nemovitostech Štefánikova 1054

Návrh usnesení č. 001

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 vzhledem k celku pozemku
označenému jako st.p.č. 2040 o výměře 349 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je stavba č.p. 1054, Štefánikova ul., objekt k bydlení a pozemku označenému jako p.p.č.
2087/41 o výměře 316 m2, zahrada, vše v k.ú. Pardubice formou veřejné dobrovolné
dražby, kdy nejnižší podání bude činit 1/3 z ceny celé nemovité věci v místě a čase obvyklé
určené znaleckým posudkem.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
odboru majetku a investic Magistrátu města Pardubic záměr uvedený v bodě I. zveřejnit.
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T: 30.6.2023
Důvodová zpráva

Viz. důvodová zpráva u návrhhu usnesení č.2
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Návrh usnesení č. 002

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 vzhledem k celku pozemku
označenému jako st.p.č. 2040 o výměře 349 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je stavba č.p. 1054, Štefánikova ul., objekt k bydlení a pozemku označenému jako p.p.č.
2087/41 o výměře 316 m2, zahrada, vše v k.ú. Pardubice z vlstnictví statutárního města
Pardubic do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
odboru majetku a investic Magistrátu města Pardubic záměr uvedený v bodě I. zveřejnit.
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T: 30.6.2023
Důvodová zpráva

Odbor majetku a investic, oddělení správy bytových domů a nebytových prostor, eviduje
žádost ze dne 29. června 2022 pana Jana Dvořáka o odprodej spoluvlastnického podílu na
nemovitostech specifikovaných níže v identifikaci nemovitostí ( žádost viz. příloha č. 1 ).
Předmětem záměru prodeje je ( identifikace nemovitostí ) ideální spoluvlastnický podíl o
velikosti 1/3 vzhledem k celku na pozemku p.č.st. 2040, o výměře 349 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1054, objekt k bydlení a pozemku p.p.č. 2087/41,
zahrada, o výměře 316 m2, vše v k.ú. Pardubice, obec Pardubice, zapsáno na listu vlastnictví
LV 11287 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice.
Spoluvlastníci
Statutární město Pardubice – spoluvlast. podíl id. 1/3
IČ: 00274046
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
Jan Dvořák – spoluvlast. podíl id. 1/3
nar. 22. 11. 1950
Štefánikova 1054, 530 02 Pardubice
MUDr. Hana Lochmanová – spoluvlast. podíl id. 1/18
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nar. 4. 4. 1966
Na Zálesí 260, Roudnička, 500 02 Hradec Králové
Marie Venclová – spoluvlast. podíl id. 2/18
nar. 22. 7. 1942
Brožíkova 439, 530 09 Pardubice
Marie Venclová – spoluvlast. podíl id. 1/6
nar. 12. 9. 1941
Erno Košťála 1014, 530 12 Pardubice
Historie vlastnictví domu č.p. 1054 ve Štefánikově ul.
Podrobně popsána v příloze žádosti o odprodej spoluvlastnického podílu na nemovitostech
ve vlastnictví města ( viz. příloha č. 2 )
Podle rozhodnutí MěNV Pardubice ze dne 12.10.1964 byla zavedena dnem 1.11.1964
národní správa na ideální 1/3 domu č.p. 1054 Slovenského povstání ( nyní ul. Štefánikova ) se
stav. parcelou č.k. 2040 a zahradou č.k. 2087/41, knihovními vlastníky byli Ing.Dr. Zoltán
Szaloki 1/12 a Zoltán Szaloki ml. ¼, oba neznámého pobytu. V roce 1969 převzal správu této
id 1/3 domu na základě hospodářské smlouvy Bytový podnik města Pardubic.
V roce 1993 vznik práva ze zákona z.č. 172/1991 Sb., zákon ČNR o přechodu některých věcí z
majetku České republiky do vlastnictví obcí ( dle § 3 ).
Dne 2.9.2013 byla uzavřena Dohoda spoluvlastníků nemovitosti o hospodaření se společnou
věcí. Správou výše popsaných nemovitostí byl pověřen spoluvlastník pan Jan Dvořák.
Popis objektu k bydlení č.p. 1054
Dům se nachází v uliční řadové zástavbě v ul. Štefánikova v centru statutárního města
Pardubice a byl postavený v roce 1924, je téměř v původním stavu. Budova je podsklepená o
5 nadzemních podlažích. V domě je celkem 10 nájemních bytů ( všechny byty jsou pronajaty
platnými nájemními smlouvami ). Plochy jednotlivých bytů se pohybují v rozpětí od 70 do 85
m2 ( bez plochy sklepů ) s konstrukční výškou 3,35 m. Svislé konstrukce jsou zděné, stropy
trámové s rovným podhledem, střecha je sedlová, střešní krytina hliníkový plech, dveře
dřevěné s dřevěnými zárubněmi, okna dřevěná zdvojená, vytápění elektrickými přímotopy,
akumulačními kamny, WAW. Ohřev vody plynovými a elektrickými kotly, případně plynovou
karmou. Větší oprava střechy proběhla v roce 1960, po roce 1997 se uskutečnila výměna
svislých rozvodů sítí a postupná výměna oken a oprava dvorní fasády. Pozemek zahrady ve
dvorním traktu je oplocen.
Za účelem prodeje výše popsaných nemovitých věcí byly zpracovány dva znalecké posudky,
které jsou přílohou důvodové zprávy
• Znalecký posudek č. 1223/2021 ze dne 17.7.2021, zpracovatel Ing. Vratislav Knittel,
zadavatel Jan Dvořák, výsledná cena za celý bytový dům s podmínkami prodeje jeho 1/3 je
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11.768.150,- Kč s tím, že navrhovaná prodejní cena je jeho 1/3 vypočtené ceny ( vyčíslení
podílu statutárního města Pardubice 3.922.717,- Kč ). Podmínky správnosti závěru, případně
skutečnosti snižující jeho přesnost: Podmínky přesnosti závěru jsou vázány na skutečnost
plně pronajatý dům se všemi bytovými jednotkami, některé nájemní smlouvy jsou vázané na
regulované nájemné. Předmětem převodu je pouze podíl na nemovitosti. Dále je zde vazba
na nutnost poměrně rozsáhlých oprav 1.PP, které je vlhké a jsou zde sklepní kóje ve velmi
špatném stavu. Není zde prakticky žádný fond údržby na průběžné opravy. Všechny obytné
místnosti nejsou přímo vytápěny ( příloha č. 3 )
• Znalecký posudek č. 37/731/21 ze dne 27.8.2021, zpracovatel Ing. Michal Koláček,
zadavatel Statutární město Pardubice, obvyklá cena spoluvlastnického podílu id. 1/3 v
majetku města na nemovitosti je 4.000.000,- Kč. Komentář ke stanovení výsledné ceny:
Důvodem pro stanovení obvyklé ceny těsně nad hranicí tržní hodnoty stanovené výnosovou
metodou je především to, že je oceňován minoritní podíl id. 1/3 na celé nemovitosti a tento
minoritní podíl nezakládá jeho majiteli práva „ svobodně “ rozhodovat o nemovitosti. Má
však plné právo čerpat výnosy z nemovitosti ve výši svého vlastnického podílu ( příloha č. 4 )
Dne 5.9.2022 projednala záměr prodeje Komise pro bytové a nebytové prostory.
Diskuze komise: V úvodu diskuze bylo konstatováno, že se jedná o objekt k bydlení, kde
nejsou vymezeny bytové jednotky, tudíž jde o záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve
výši id. 1/3 z nemovitostí vzhledem k celku. Zazněl názor, že je vhodnější stanovit cenu
nemovitostí jako celku a snažit se prodat spoluvlastnický podíl minimálně v hodnotě podílu,
tedy ve výši 1/3 z ceny celku. Dále je vhodné znalecký posudek aktualizovat, aby odpovídal
ceně v místě a čase obvyklé. Členové komise vyjádřili nesouhlas s přímým prodejem a
naformulovali nové usnesení, kterým doporučili záměr prodeje formou veřejné dobrovolné
dražby.
Doporučení KBNP:
„KBNP d o p o r u č u j e schválit záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3
vzhledem k celku pozemku označenému jako st.p.č. 2040 o výměře 349 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1054, Štefánikova ul., objekt k bydlení a
pozemku označenému jako p.p.č. 2087/41 o výměře 316 m2, zahrada, vše v k.ú. Pardubice
formou veřejné dobrovolné dražby, kdy nejnižší podání bude činit 1/3 z ceny celé nemovité
věci v místě a čase obvyklé určené znaleckým posudkem. Hlasování komise 8 pro, 1 proti, 0
zdrž., Usnesení BYLO přijato“
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………

„KBNP d o p o r u č u j e schválit záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3
vzhledem k celku pozemku označenému jako st.p.č. 2040 o výměře 349 m2, zastavěná
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plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1054, Štefánikova ul., objekt k bydlení a
pozemku označenému jako p.p.č. 2087/41 o výměře 316 m2, zahrada, vše v k.ú. Pardubice z
vlastnictví statutárního města Pardubic do vlastnictví Jana Dvořáka, nar. 22. 11. 1950, trvale
bytem Štefánikova 1054, 530 02 Pardubice. Hlasování komise 1 pro, 7 proti, 1
zdrž., Usnesení NEBYLO přijato“
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
Dne 23.8.2022 projednala záměr prodeje Komise pro pozemky a reklamu – viz přijaté
usnesení: „Komise pro pozemky a reklamu doporučuje záměr prodeje spoluvlastnického
podílu ve výši id. 1/3 vzhledem k celku pozemku označenému jako st.p.č. 2040 o výměře 349
m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1054, objekt k bydlení a
pozemku označenému jako p.p.č. 2087/41 o výměře 316 m2, zahrada, vše v k.ú. Pardubice z
vlastnictví statutárního města Pardubic do vlastnictví Jana Dvořáka, nar. 22. 11. 1950, trvale
bytem Štefánikova 1054, 530 02 Pardubice, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem
č. 37/731/21 ze dne 27. 8. 2021 ve výši 4.000.000,- Kč.
Číslo návrhu: 37 - Přijaté usnesení č. KPR/646/2022
(pro 9, proti 0, zdrž. 0)"
Vyjádření odborů
Odbor majetku a investic (OMI)
Oddělení správy bytových domů a nebytových prostor OMI ( OSBDNP ) – veškerá jednání,
která byla s panem Dvořákem v minulosti vedena obsahovala shrnutí právních možností pro
vypořádání spoluvlastnických podílů s důrazem na hledání možné dohody ve věci vyřešení
vlastnictví v domě s důrazem na skutečnost, že rozhodovací pravomoc mají výhradně orgány
města.
V současné době ještě evidujeme zájem o koupi nemovitosti na adrese Štefánikova 1054 ze
strany realitní společnosti City Home skupiny SATPO, která nás oslovila komerční nabídkou
dopisem ze dne 20.5.2022, bez návrhu kupní ceny .
Možné varianty řešení
• Přímý prodej výše popsaných nemovitých věcí žadateli p. Janu Dvořákovi za cenu v místě a
čase obvyklou dle § 39 odst. 2 zákona o obcích.
• Prodej výše popsaných nemovitých věcí formou veřejné dobrovolné dražby, kde nejnižší
podání bude ve výši ceny v místě a čase obvyklé, určené znaleckým posudkem.
• Rozdělení výše popsané nemovité věci na jednotky, vypořádání spoluvlastnických podílů a
založení společenství vlastníků jednotek, poté by mělo město možnost vymezené bytové
jednotky ve svém vlastnictví prodat formou veřejné dobrovolné dražby, kde nejnižší podání
by reflektovalo cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem. Zde je
nutné upozornit na to, že v případě, kdy se na vymezení bytových jednotek nedohodnou
všichni vlastníci a nebude tedy možné vymezit bytové jednotky prohlášením vlastníka, bude
nezbytné podat k soudu žalobu o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, přičemž lze
předpokládat, že soudní řízení bude déletrvající a budou sním spojeny náklady se soudním
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řízením.
• Ponechat svůj spoluvlastnický podíl id. 1/3 na předmětných nemovitostech i nadále v
majetku města se správou nemovité věci tak, jak je ujednáno v Dohodě spoluvlastníků
nemovitosti o hospodaření se společnou věcí ze dne 2.9.2013.
Ekonomické oddělení OMI ( EO ) --na základě Dohody spoluvlastníků nemovitosti o
hospodaření se společnou věcí ze dne 2.9.2013 platí pan Jan Dvořák statutárnímu městu
Pardubice měsíční nájemné ve výši Kč 4.035 Kč a zároveň měsíčně město panu Dvořákovi
hradí 2.000 Kč za správu domu. Dle Dohody se dále provádí roční zúčtování výnosů a nákladů
vyplývající z 1/3 podílu města. V konečném výsledku pak město obdrží finanční prostředky,
pro představu: 232.146,-- Kč v roce 2020, 231.841 Kč v roce 2021.
Ačkoli město nevynakládá přímo žádné prostředky na opravu a údržbu domu a dosud příjmy
vyplývající z vlastnictví ideální 1/3 domu převyšovaly výdaje, doporučujeme prodej
spoluvlastnického podílu. Hlavním důvodem je skutečnost, že dům bude pravděpodobně
vyžadovat rozsáhlejší rekonstrukci, která by již zatížila rozpočet města.
V případě prodeje doporučujeme jako ekonomicky nejvýhodnější prodej veřejnou
dobrovolnou dražbou. Z hlediska DPH je tento majetek v režimu osvobozeného plnění, tj. při
přímém prodeji nebude cena navyšována o DPH a město nebude v případě prodeje dražbou
odvádět DPH z vydražené ceny finančnímu úřadu.11.8.2022
Oddělení investic a technické správy OMI ( OITS ) - neeviduji investiční akci, 09. 08. 2022
Oddělení pozemků a převodů nemovitostí OMI ( OPPN ) - z důvodu popsané historie domu
doporučujeme prodej spoluvlastnického podílu p. Dvořákovi, jsme přesvědčeni, že v případě
následného prodeje celého domu by cena domu byla násobně vyšší, proto dáváme ke
zvážení toto zohlednit v kupní smlouvě, např. zákazem zcizení domu na 5 let se sankcí ve
výši kupní ceny. 10.8.2022
Právník OPPN OMI
- Při posouzení nepotřebnosti majetku a dalšího nakládání s ním je nutno zohlednit také
skutečnost, že objekt může být rozdělen na bytové jednotky příp. komerční prostory v
přízemí, které mohou být samostatně obchodovatelné, a tyto jednotky následně již nemusí
být pro činnost města nepotřebné a jejich prodejem lze dosáhnout vyššího zisku než při
prodeji spoluvlastnického podílu. V případě nesouhlasu spoluvlastníků s rozdělením domu na
bytové jednotky je možno žalovat na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, kdy tento spor
má povahu tzv. iudicii duplicis, tj. každý účastník si nese své náklady sám.
Z hlediska navrhovaného prodeje upozorňuji na zřejmě podhodnocenou cenovou nabídku,
která nezohledňuje např. výše uvedenou možnost rozdělení objektu. Znalecké posudky jsou
staršího data, v případě znaleckého posudku ing. Knittela upozorňuji, že určená cena není ani
cenou obvyklou, která vychází z realizovaných prodejů, ale byla stanovena na základě
porovnání nákladové a výnosové metody. Tato metoda pro určení kupní ceny není vhodná,
protože nereflektuje nabídku a poptávku a skutečně realizované prodeje. V případě
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znaleckého posudku vyhotoveného ing. Koláčkem byla určena cena obvyklá porovnáním
uskutečněných prodejů obdobných objektů, resp. bytových jednotek, ale do porovnávacích
prvků byly s ohledem na dobu vyhotovení znaleckého posudku zahrnuty prodeje
uskutečněné cca v polovině roku 2020, tj. v současné době již 2 roky staré realizované
prodeje. Je velmi pravděpodobné, že v případě nového ocenění se zohledněním aktuálně
uskutečněných prodejů (realizované prodeje max 1rok zpětně) bude obvyklá cena vyšší.
V případě prodeje bytových, či nebytových jednotek/prostor/objektů se lze přiklonit a
doporučit prodej prostřednictvím veřejné dražby dobrovolné, kde by vyvolávací cena měla
být určena minimálně ve výši ceny obvyklé, která bude aktuální dle doby konání dražby.
S ohledem na podhodnocenou kupní cenu nedoporučuji. S ohledem na povinnost
zachovávat péči řádného hospodáře doporučuji jako vhodnější variantu rozdělení
nemovitosti na jednotky a jejich případný prodej samostatně. 10.8.2022
Kancelář tajemníka ( KT ) - právní oddělení
Cena spoluvlastnického podílu id. 1/3 na předmětných nemovitostech byla stanovena
znaleckým posudkem č. 1223/2021 ze dne 17. 7. 2021 znalcem Ing. Vratislavem Knittelem ve
výši 3 922 717,- Kč a znaleckým posudkem č. 37/731/21 ze dne 27. 8. 2021 znalcem Ing.
Michalem Koláčkem ve výši 4 000 000,- Kč. Cena nemovitých věcí se dle § 39 odst. 2 zákona o
obcích sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá. Vzhledem ke stáří
obou posudků a vzhledem k cenám srovnatelných bytových jednotek (ač v předmětných
nemovitostech nejsou bytové jednotky právně vymezeny), se cena uvedená ve znaleckých
posudcích zdá být podhodnocena a je povinností právního oddělení na tuto skutečnost
upozornit vzhledem tomu, že případná odchylka od ceny obvyklé musí být dle § 39 odst. 2
zákona o obcích zdůvodněna. Tato povinnost v sobě zahrnuje dva aspekty - odchylka musí
být odůvodnitelná, tj musí být založena na legitimních, objektivních důvodech, a současně
tyto důvody musejí být prokazatelným způsobem zaznamenány.
Jak vyplývá z přílohy žádosti o odprodej spoluvlastnického podílu (viz příloha č. 2)
spoluvlastnický podíl id. 1/3 na předmětných nemovitostech, který patřil paní Anně
Dvořákové (později Szaloki), po její smrti zdědili její manžel Ing. Dr. Zoltán Szaloki a syn
Zoltán Szaloki ml. V roce 1964 byla na tento podíl zavedena národní správa, dále v roce 1969
převzal správu tohoto podílu Bytový podnik města Pardubic a následně v roce 1993 byl tento
podíl na základě zákona č. 172/1991 Sb. převeden na statutární město Pardubice.
Jak již bylo výše popsáno, po paní Anně Dvořákové (později Szaloki) dědil její manžel Ing. Dr.
Zoltán Szaloki a syn Zoltán Szaloki ml. Jedinou možností, jak by z hlediska dědického práva
mohla rodina Dvořákových zmíněný podíl, respektive jeho poměrnou část získat, je situace,
kdy by Zoltán Szaloki ml. po své smrti nezanechal žádného dědice ze závěti ani žádného ze
zákonných dědiců dle § 526 až § 530 zákona č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, kromě svých
prarodičů Ing. Vendelína Dvořáka (ⴕ 3. 1. 1948) a Marie Dvořákové (ⴕ 14. 8. 1960). Tito
posledně jmenovaní ovšem dle získaných informací zemřeli dříve, než jejich vnuk Zoltán
Szaloki ml. (ⴕ 1961), tedy nemohli po něm dědit.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, kdy rodina Dvořákových neměla z hlediska
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dědického práva právní nárok na předmětný podíl, nemohlo tedy ani dojít v restituci dle
zákona č. 87/1991 Sb., zákon o mimosoudních rehabilitacích, k navrácení podílu id. 1/3 po
paní Anně Dvořákové (později Szaloki). Dle sdělení žadatelů nebyla ani žádost o restituci
zmíněného podílu podána.
Odbor hlavního architekta (OHA) - z hlediska platného ÚPm Pce se nemovitost- bytový dům i
pozemek nachází v ploše s rozdílným způsobem využití BM - bydlení vícepodlažní městské;
budoucí využití musí být v souladu s regulativy příslušné plochy
- z hlediska koncepčního: jedná se o pozemek pod stavbou objektu a zahradu ve vnitrobloku
za objektem, jiným způsobem než dosavadní využití jako bytový dům je vzhledem k
majetkovým poměrům k nemovitosti dost problematický. Ani parter domu zřejmě není
momentálně využíván jako komerční prostor ač by to bylo možné vzhledem k poloze domu
při chodníku v centru města. Prodej je tedy možný, pokud žadatel a majitel podílu bude
akceptovat cenu, případně prodej formou dražby; toto vyjádření nenahrazuje souhlas,
závazné stanovisko nebo rozhodnutí dle správního řádu; 4.8.2022
Odbor hlavního architekta ( OHA ), koordinátor - majetkoprávní vypořádání
spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 vzhledem k celku na pozemku parc. č. st. 2040 v k.ú.
Pardubice, jehož součástí je stavba č.p. 1054 v části obce Zelené Předměstí, a pozemku parc.
č. 2087/41 není investičním záměrem či celoměstským záměrem ve smyslu schválených
Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, 8.8.2022
Odbor dopravy ( OD ) - z hlediska dopravy nemáme připomínek. 3.8.2022
Stavební úřad ( SÚ ) - z hlediska stavebního zákona není námitek, 10.8.2022 (toto vyjádření
není rozhodnutím ani opatřením stavebního úřadu)
Odbor rozvoje a strategie ( ORS ) - v případě potřeby prodeje doporučuje formou dražby,
08.08.2022
Odbor životního prostředí ( OŽP ) - z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření
nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 9. 8. 2022
Vyjádření RMO Pardubice I ze dne 22. 8. 2022:
Usnesení č. 835 79/08/22
(pro 4, proti 0, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I souhlasí se záměrem prodeje spoluvlastnického podílu
ve výši id. 1/3 vzhledem k celku pozemků označených jako st. p. č. 2040 o výměře 349 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1054, objekt k bydlení a p. p. č.
2087/41 o výměře 316 m2, zahrada, vše v k. ú. Pardubice panu Janu Dvořákovi za cenu dle
znaleckého posudku.
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Návrh záměru prodeje spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 vzhledem k celku na
nemovitostech v ul. Štefánikova č.p. 1054 byl předložen Radě města Pardubic dne 19.9.2022.

6
Revokace usnesení u schválené programové dotace

Návrh usnesení č. 001

Zastupitelstvo města Pardubic
Ruší
část usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/2884/2022 ze dne 31.3.2022, konkrétně
řádek č. 16 přílohy č. 1 bodu I. citovaného usnesení, jímž bylo schváleno poskytnutí dotace
ve výši 80.000 Kč z Programu podpory kultury pro rok 2022 společnosti CHLOSYNE s.r.o., se
sídlem: Zámecká 17, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, IČ: 26726041, na realizaci
projektu "NET Fest 2022", a zároveň část v bodu II. a III. citovaného usnesení, jíž bylo
schváleno uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace uvedenému žadateli a
uloženo tuto veřejnoprávní smlouvu uzavřít, a to vše z důvodu předložení písemného
sdělení žadatele o nerealizaci projektu.
Důvodová zpráva

Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 31.3.2022 pod číslem usnesení
Z/2884/2022 schválilo poskytnutí dotací z Programu podpory kultury na realizaci projektů, u
nichž výše dotace přesáhla 50 tis. Kč. Přehled schválených dotací je přílohou důvodové
zprávy k tomuto návrhu usnesení – žlutě je vyznačena konkrétní dotace ke zrušení, jíž se toto
ustanovení týká.
Před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace statutární zástupce společnosti CHLOSYNE
s.r.o., se sídlem: Zámecká 17, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, IČ: 26726041,
písemně sdělil, že uvedený projekt, na jehož podporu měla být finanční podpora formou
dotace z rozpočtu města poskytnuta, nebude realizovat a dotaci čerpat, v důsledku čehož
nebude smlouvu o poskytnutí dotace uzavírat.
Pravomoc rozhodovat o záležitostech této zprávy je vyhrazena Zastupitelstvu města Pardubic
dle ust. § 85 písm. c) téhož zákona, podle něhož zastupitelstvo obce rozhoduje o poskytnutí
dotace nad 50 tis. Kč a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí, tudíž i o
jakékoliv změně takového rozhodnutí.
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7
Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za I. pololetí 2022

Návrh usnesení č. 001

Zastupitelstvo města Pardubic
Bere na vědomí
Vyhodnocení hospodaření statutárního města Pardubic za I. pololetí roku 2022.

8
Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytování služeb (Služby čištění města)

Návrh usnesení č. 001

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření Dodateku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb, (Služby čištění města) mezi
Statutárním městem Pardubice, IČ 274046, a akciovou společností Služby města Pardubic,
IČ 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Pardubice. Dodatek č. 2 je přílohou tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb, (Služby čištění města) mezi
Statutárním městem Pardubice, IČ 274046, a akciovou společností Služby města Pardubic,
IČ 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Pardubice. Dodatek č. 2 je přílohou tohoto usnesení.
¨
Z: Bc. Jiří Zubák
T: 30.09.2022
Důvodová zpráva

Akciová společnost Služby města Pardubic zajišťuje pro Statutární město Pardubice na
základě Smlouvy o poskytování služeb č. D1327/00017/15 ze dne 21.12.2015 Služby čištění
města. Jedná se o službu spočívající v čištění pozemních komunikací, chodníků, parkovišť a
ploch na území Statutárního města Pardubice.
Smlouva byla následně dne 29.4. 2020 upravena dodatkem č. 1. Předmětem Dodatku č. 1

171

Smlouvy o poskytování služeb, Služby čištění města byl návrh změn jednotkových cen na
základě:
1. Míra inflace, která od roku 2009 (kdy došlo k poslednímu schválení cen) narostla o 17,9%
2. Zvýšení minimální mzdy – pro rok 2020 činí 14 600 Kč
3. Zvýšení cen servisních služeb na komunální techniku (zametací a čistící vozy) cca 40%
S ohledem na změnu právní úpravy v oblasti nakládání s odpady došlo k zásadní změně cen
nákladů za uložení odpadu na straně poskytovatele.
Na základě tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na tom, že v odst. 1 čl. III. Cena za
služby se v řádku nazvanému uložení odpadu doplňuje cena za měrnou jednotku v Kč bez
DPH takto:
uložení odpadu (smetků) t 1.700,-

Vzhledem k tomu, že rozhodování o uzavření Smlouvy o poskytování služeb, čištění města,
pro rok 2016 náleželo do kompetence Zastupitelstva města Pardubic, z tohoto důvodu
předkládá Odbor dopravy, Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení také Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytování služeb. Rada města pak v souladu s ust. § 102 odst. 1 zákona o obcích
připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva města.

9
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb, Služby odstraňování autovraků

Návrh usnesení č. 001

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavříení Dodateku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb, Služby odstraňování autovraků
mezi Statutárním městem Pardubice, IČ 274046, a akciovou společností Služby města
Pardubic, IČ 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Pardubice. Dodatek č. 2 je přílohou tohoto
usnesení.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb, Služby odstraňování autovraků mezi
Statutárním městem Pardubice, IČ 274046, a akciovou společností Služby města Pardubic,
IČ 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Pardubice. Dodatek č. 2 je přílohou tohoto usnesení.
172

Z: Bc. Jiří Zubák
T: 30.09.2022
Důvodová zpráva

Akciová společnost Služby města Pardubic zajišťuje pro Statutární město Pardubice na
základě Smlouvy o poskytování služeb č. D1327/00019/15 ze dne 21.12.2015 Služby
odstraňování autovraků. Jedná se o službu spočívající v odstraňování silničních vozidel o
hmotnosti do 3,5 t z pozemních komunikací na území Statutárního města Pardubice.
Smlouva byla následně dne 30. 9. 2020 upravena dodatkem č. 1. Předmětem Dodatku č. 1
Smlouvy o poskytování služeb, Služby odstraňování autovraků bylo zajištění odtahu vozidel,
kde po změně zákona 13/1997 Sb., umožňuje vlastníkům komunikací odstraňovat z
komunikací vozidla s propadlou technickou prohlídkou starší jak 6 měsíců.
Na základě Dodatku č. 1 Smlouvy o odstraňování vozidel, jsou vozidla svážena na parkoviště
v areálu SmP a.s.. Po určité době, aby se tam nehromadila, a aby bylo možné je postoupit k
likvidaci nebo dražbě je nutné je z parkoviště v areálu SmP a.s. převézt do depozitního skladu
Statutárního města Pardubice.
Jedná se o vozidla, která si nevyzvedl majitel nebo provozovatel vozidla. Cena za tento úkon
zahrnuje:
a. odtah vozidla do areálu SMP a.s., a zpět na místo
b. Parkování vozidla v areálu SMP a.s.
c. Naložení vozidla, odvoz vozidla a složení vozidla v depozitním skladu.
Cena za každý jednotlivý přesun odstraněného vozidla podle této smlouvy byla navržena ve
výši 2.000,- Kč vč. DPH
S ohledem na nárůst míry inflace, zvýšení minimální mzdy a zvýšení cen servisních služeb na
komunální techniku dochází ke zvýšení maximálních cen za nucený odtah stanovený
nařízením statutárního města Pardubice, pročež je nutné provést dílčí úpravy sjednaných
jednotkových cen pro následující období. Smlouvu je zapotřebí rovněž aktualizovat na
základě dosavadních praktických zkušeností smluvních stran. Z tohoto důvodu se smluvní
strany dohodly na uzavření dodatku č. 2, který zahrnuje především:
Cena za každé jednotlivé poskytnutí služby podle této smlouvy se stanoví následujícím
způsobem:
a) Cena za dokončené odstranění vozidla (tzv. odtah úplný) činí 2.500,- Kč vč. DPH.
V této ceně jsou zahrnuty náklady na odtahové vozidlo (pohonné hmoty, opravy a materiál
na opravy, pojištění, odpisy) zahrnující jízdní výkon - výjezd na místo odtahu, výkon na místě
– příprava vozidla na naložení a jeho naložení, jízdní výkon - převoz vozidla na parkoviště v
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areálu poskytovatele, příp. na jiné vhodné místo viditelné v bezprostředním okolí z místa,
složení vozidla z odtahového vozu, odstavení vozidla parkovišti v areálu poskytovatele, příp.
na jiném vhodném místě viditelném v bezprostředním okolí z místa, jeho kontrolu, náklady
na obsluhu odtahového vozidla (mzdové a personální náklady), na pořízení dokumentace
(foto, kamerový záznam) a náklady na administrativní úkony spojené s evidencí vozidla,
případným výdejem a platbami).
b) Cena za dokončené odstranění vozidla dle písm. a) tohoto odstavce a následné vrácení
vozidla zpět na místo, odkud bylo odstraněno nebo na jiné vhodné místo viditelné v
bezprostředním okolí z místa, odkud bylo odstraněno (tzv. za odtah zpětný) činí 5.000,- Kč
vč. DPH.
V této ceně jsou zahrnuty náklady na tzv. odtah úplný dle písm. a) tohoto odstavce a další
náklady na odtahové vozidlo zahrnující výkon na místě – příprava vozidla na naložení a jeho
naložení, jízdní výkon - převoz vozidla a jeho složení na původním místě či jiném vhodném
místě viditelném v bezprostředním okolí z místa, odkud bylo vozidlo odstraněno, a další
náklady na obsluhu odtahového vozidla a administrativní úkony.
c) Cena za střežení jednoho odtaženého vozidla na depozitním parkovišti poskytovatele činí:
i. za první až třetí den 50,- Kč vč. DPH/započatý den,
ii. od čtvrtého dne 200,- Kč vč. DPH/započatý den.
d) Cena za každý jednotlivý přesun odstraněného vozidla podle této smlouvy z parkoviště v
areálu poskytovatele na depozitní parkoviště objednatele činí 2.500,- Kč vč. DPH.
V této ceně jsou zahrnuty náklady spojené s přesunem na depozitní parkoviště objednatele,
tj. náklady na odtahové vozidlo (pohonné hmoty, opravy a materiál na opravy, pojištění,
odpisy) zahrnující výkon na místě – příprava vozidla na naložení a jeho naložení, jízdní výkon
- převoz vozidla na depozitní parkoviště objednatele do vzdálenosti 12 km, složení vozidla z
odtahového vozu, odstavení vozidla na depozitním parkovišti objednatele a jeho předání,
náklady na obsluhu odtahového vozidla (mzdové a personální náklady) a náklady na
administrativní úkony.“

Úhrada za služby odstraňování vozidel bude prováděna následujícím způsobem:
a) Cenu za každé jednotlivé poskytnutí služby podle článku IV. odst. 1. písm. a) až c) této
smlouvy uhradí poskytovateli majitel, případně provozovatel nebo oprávněný držitel vozidla.
b) V případech podle článku I. odst. 2. písm. c) a d) této smlouvy, kdy provzovatel vozidla
prokáže závažné důvody, které mu znemožnily, aby vozidlo odstranil včas sám, bude úhrada
ceny provozovateli prominuta, případně vrácena. Příslušná částka bude fakturována
objednateli s tím, že bude fakturována pouze cena podle článku IV. odst. 1. písm a), případně
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c) této smlouvy.
c) Cenu za každé jednotlivé poskytnutí služby podle čl. IV. odst. 1. písm. d) této smlouvy
uhradí poskytovateli objednatel.“
Vzhledem k tomu, že rozhodování o uzavření Smlouvy o poskytování služeb, čištění města,
pro rok 2016 náleželo do kompetence Zastupitelstva města Pardubic, z tohoto důvodu
předkládá Odbor dopravy, Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení také Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytování služeb. Rada města pak v souladu s ust. § 102 odst. 1 zákona o obcích
připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva města.

10
Dodatek č. 5 smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Návrh usnesení č. 001

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření dodatku č. 5 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené dne
25.12.2015 mezi statutárním městem Pardubice, jako objednatelem, a Dopravním
podnikem města Pardubic a.s., se sídlem Teplého 2141, Zelené Předměstí, 531 21
Pardubice, IČO: 63217066, jako dopravcem (ve znění jejích dodatků), na základě něhož
bude městem navýšena Dopravnímu podniku města Pardubic a.s. kompenzace nákladů za
výkon veřejné služby v přepravě cestujících (provoz městské hromadné dopravy) za r. 2022
dle finančních modelů, které jsou přílohou tohoto dodatku. Znění dodatku č. 5 tvoří
přílohu tohoto usnesení.
T: 30.09.2022
Z: Martin Charvát, primátor města
Důvodová zpráva

Dne 29. 12. 2015 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o veřejných službách v
přepravě cestujících (dále jen „smlouva“). Ve smlouvě se dopravce zavázal objednateli zajistit
ve vlastní režii dopravní obslužnost na území města Pardubic městskou hromadnou
dopravou (dále jen „MHD“) a objednatel se zavázal dopravci uhradit za plnění závazku
veřejné služby kompenzaci. Závazek z uvedené smlouvy změnily smluvní strany mimo jiné
dodatkem č. 3 a 4 smlouvy, kterým došlo s ohledem na předpoklad určitého přetrvávání
sníženého zájmu o cestování veřejnou dopravou, k němuž došlo v důsledku epidemie nemoci
COVID 19 a vládních opatření ke zvládání epidemie nařízených k úpravě výchozího finančního
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modelu, na jehož základě se stanoví výše kompenzace.
Pro rok 2022 byla oproti finančnímu plánu společnosti schválena výše kompenzace v částce
cca 206 mil Kč. Ta je o 20 mil nižší oproti roku 2021 i přes to, že pokračuje trend snížení tržeb
a strmý růst nákladů se promítá již od počátku roku do hospodaření společnosti. Navíc byla
do dubna roku 2022 prodloužena oprava mostu v ulici Kyjevská, čímž díky náhradní dopravě
a výlukám vznikaly dopravnímu podniku další přímé náklady.
Uvedenou změnu okolnosti tedy považují smluvní strany za tak podstatnou, že za účelem
zachování ekonomické rovnováhy závazku, resp. alespoň částečného dorovnání ztrát, které
dopravce nezavinil a které smluvní strany při sjednávání výše kompenzace nepředvídaly, se
proto smluvní strany dohodly na navýšení kompenzace.
Kompenzace pro rok 2022 bude tedy v celku určena na základě upravených výchozích
finančních modelů na rok 2022 pro veřejnou drážní dopravu a veřejnou linkovou dopravu,
jež jsou přílohami č. 1 a č. 2 tohoto dodatku. V průběhu druhého pololetí bude finanční
model znovu přepočítán s tím, že je možné, že růst indexů některých nákladů bude třeba
započítat do kompenzace za poskytnuté veřejné služby a dojde tak ještě k oprávněnému
nároku na krytí těchto nákladů do výše 50% tak, jak to definuje původní smlouva z roku
2015.

11
Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2014-2020

Návrh usnesení č. 001

Zastupitelstvo města Pardubic
Bere na vědomí
informace o plnění Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické
aglomerace 2014-2020 uvedené v důvodové zprávě a dalších přílohách tohoto usnesení.
Důvodová zpráva
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Město Pardubice je pověřeno funkcí nositele Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
(dále jen „Strategie ITI“). Je tak mj. zodpovědné za naplňování Strategie ITI, a to především
prostřednictvím plnění finančních plánů a milníků, které jsou nedílnou součástí tohoto
dokumentu. Strategie ITI pro programové období 2014-2020 byla Zastupitelstvem města
Pardubic schválena 19. 11. 2015 a dne 25. 8. 2016 byla schválena řídicími orgány (dále také
„ŘO“) dotčených operačních programů (IROP – Integrovaný regionální operační program, OP
D – Operační program Doprava, OP ŽP – Operační program Životní prostředí, OP VVV –
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP PIK – Operační program Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost). Informace o plnění Strategie ITI jsou proto předkládány
zastupitelům města Pardubic cca čtvrtletně, a to většinou v návaznosti na jednání Řídicího
výboru ITI (dále jen „ŘV ITI“). Zprávu zpracovává Oddělení implementace Strategie ITI, které
vykonává činnost nositele.

PŘEHLED ČERPÁNÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE – ÚDAJE K 31. 8. 2022
•
•

•
•

•
•
•
•
•

vyhlášeno a ukončeno 91 výzev nositele ITI v celkové sumě 6 563 348 511 Kč
Vyjádření ŘV ITI získalo 198 projektových záměrů v dotační částce 5 562 383 533 Kč
(viz Příloha 1_Projektové záměry hodnocené ŘV ITI_9_2022)
• z toho 8 projektových záměrů v dotační částce 102 155 060 Kč získalo negativní
Vyjádření ŘV ITI (bez možnosti úspěšně podat plnou žádost)
• 128 záměrů je aktivních (zrealizovaných, v realizaci, probíhá hodnocení
žádosti)
vyhlášeno a ukončeno 47 výzev Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) v celkové sumě
3 567 318 669 Kč
k hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 158 projektů v celkové částce 3 976 979 681
Kč
• 128 projektů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou
možnou výší podpory EU 3 186 927 076 Kč
125 projektů za 3 159 216 726 Kč dotačních má vydaný právní akt
89 projektů již fyzicky ukončeno s podporou EU ve výši 1 283 108 682 Kč
87 projektů ukončeno i finančně ze strany ŘO s podporou EU ve výši 1 261 859 064 Kč
proplaceny žádosti o platbu ve výši 2 304 627 922 Kč
podrobnější informace o čerpání viz Příloha 2_Přehled čerpání Strategie ITI_09_2022

Město Pardubice, Dopravní podnik města Pardubic, Vodovody a kanalizace Pardubice, PPINK v ITI v programovém období 2014-2020
Projekty s právním aktem
• město Pardubice zatím získalo z ITI dotaci pro 25 projektů v částce 505 979 035 Kč
• DPmP získal z ITI dotaci pro 7 projektů v částce 163 486 501 Kč
• VaK získal z ITI dotaci pro 2 projekty v částce 200 000 000 Kč
• P-PINK získal z ITI dotaci pro 1 projekt v částce 16 500 000 Kč
• CELKEM: 35 projektů s dotační podporou EU ve výši 885 965 536 Kč
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1 PZ města je v procesu hodnocení na ŘO/ZS ITI
• Inteligentní parkovací systém v Pardubicích (22 196 699 Kč)
1 PZ P-PINK je v procesu hodnocení na ŘO/ZS ITI
• Zvýšení kvality a rozšíření poskytovaných služeb P-PINK pro MSP (1 107 000 Kč)
CELKEM „živé“ projekty
• Město Pardubice
26 projektů
celkové výdaje: 1 281 366 363 Kč
CZV: 623 336 533 Kč
dotace EU: 528 175 734 Kč
• Dopravní podnik města Pardubic
7 projektů
celkové výdaje (PA): 245 511 013 Kč
CZV: 192 337 059 Kč
dotace EU: 163 486 501 852 Kč
• Vodovody a kanalizace Pardubice
2 projekty
celkové výdaje (PA): 660 499 149 Kč
CZV: 235 294 117 Kč
dotace EU: 200 000 000 Kč
• P-PINK
2 projekty
celkové výdaje: 35 214 000 Kč
CZV: 35 214 000 Kč
dotace EU: 17 607 000 Kč
Celkem
37 projektů
celkové výdaje: 2 222 590 525 Kč
CZV: 1 086 181 709 Kč
dotace EU: 909 269 235 Kč
Více informací viz Příloha 3_Město Pardubice v ITI

PŘÍPRAVA PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2021–2027
Na Strategii ITI 2014-2020 navazuje v novém programovém období 2021-2027 Strategie území
Hradecko-pardubické aglomerace 2021+.
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Koncepční část Strategie byla finalizována na základě připomínek v rámci posuzování vlivů
Strategie na životní prostředí a dne 17. 8. 2022 byl tento proces ukončen vydáním souhlasného
Stanoviska MŽP podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
k návrhu koncepce „Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace“, ze strany
Ministerstva životního prostředí. Dokončení tohoto administrativně a časově náročného
procesu umožňuje provést navazující kroky, kterými jsou předložení koncepční části Strategie
ke schválení Řídicímu výboru aglomerace (8. 9. 2022) a následně Zastupitelstvu města
Pardubic (22. 9. 2022). Jakmile bude Strategie schválena zastupitelstvem nositele, bude
předložena do výzvy vyhlášené MMR k předkládání integrovaných územních strategií pro
nástroj ITI v programovém období 2021–2027. Schválení Strategie v rámci této výzvy je jedním
ze základních předpokladů pro rezervaci finančních prostředků řídicími orgány na Strategii.

V průběhu října a listopadu roku 2022 bude zpracovávána příloha Strategie „Akční plán“
složená z programových rámců k jednotlivým programům. Programové rámce budou
obsahovat mj. i seznam konkrétních strategických projektů, na které bude z daného programu
vyčleněna alokace. Finalizace programových rámců a jejich předložení do výzev vyhlášených
jednotlivými řídicími orgány proběhne v souladu s MP INRAP až po schválení koncepční části
Strategie ze strany zastupitelstva nositele. Programové rámce by měly být předloženy ke
schválení Řídicímu výboru aglomerace a Zastupitelstvu města Pardubic v prosinci 2022.
Alokace pro ITI
-

-

-

Dne 1. 3. 2021 schválila vláda ČR materiál obsahující informace o návrhu rozdělení alokací
mezi jednotlivé programy pro programové období 2021–2027. Dohoda o partnerství byla
schválena vládou ČR v září 2021 a v květnu 2022 i Evropskou komisí. Jedná se o klíčový
dokument zastřešující čerpání evropských fondů. Definuje investiční priority, pro které se
rozhodl příslušný členský stát, a uvádí seznam programů, které chce realizovat, stejně jako
jejich předpokládanou roční finanční alokaci.
V průběhu června a července došlo ke schválení všech programů Evropskou komisí, což
byl základní předpoklad pro zahájení čerpání v programovém období 2021 - 2027.
Následně budou schválena kritéria pro hodnocení a výběr projektů a vyhlášeny první
individuální výzvy. Vypsání prvních aglomeračních výzev očekáváme ve 1. Q roku 2023.
Integrovaný regionální operační program 2 (dále jen „IROP 2“) pro všechny ITI rezervuje
22 % ze své celkové alokace, z toho se pro Hradecko-pardubickou aglomeraci podařilo
vyjednat alokaci ve výši 1,7 mld. Kč. Tato částka je rozdělena do dvanácti aktivit (např.
terminály, mateřské školy, sociální služby, cyklostezky), a to v souladu s rozdělením
celkové alokace přidělené nástroji ITI ze strany řídicího orgánu IROP 2 a v souladu
s prioritami území aglomerace. V rámci jednání s IROP a ostatními aglomeracemi se již
podařilo vyjednat navýšení alokace na aktivity Neformální vzdělávání (z důvodu
připravenosti klíčového projektu CPD II - Centrální polytechnické dílny, II. etapa),
mateřské školy, sociální služby a na muzea.
Aktuální rozdělení alokace nemusí být finální, neboť ještě nejsou připraveny seznamy
projektů do programových rámců. ŘO schválí pouze takový programový rámec, ve kterém

179

budou uvedeny projekty v celé výši alokace. Pokud by se do výzev v některé aktivitě
nepřihlásilo dostatečné množství projektů, resp. projektů za celkovou alokaci, bylo by
nezbytné situaci řešit právě snahou o přesuny v alokaci mezi jednotlivými aktivitami.
Aktuální podoba rozdělení alokace do aktivit viz Příloha 4_Alokace IROP pro Hradeckopardubickou aglomeraci.
-

-

-

-

OP ŽP avizuje vyčlenění 3,8 % své alokace pro ITI, což je cca 200 mil. Kč pro každou
aglomeraci a metropolitní oblast. Nositel ITI Hradecko-pardubické aglomerace nadále
jedná o navýšení této částky na projekty, které jsou v území aglomerace připravovány. Na
základě jednání nositele ITI s ŘO, prezentací projektů a další komunikace obdržel nositel
od Ministerstva životního prostředí stanovisko k představeným projektům – dle vyjádření
MŽP splňuje požadované parametry (strategičnost a připravenost) pouze projekt CEKVO
(Centrum pro komplexní využití odpadů). Průběžně probíhají konzultace uvedeného
projektu se zástupci Státního fondu životního prostředí a čekáme na finální návrh alokace
ze strany MŽP. Zároveň nositel ITI s ŘO nadále řeší možnou podporu dalších kvalitních
projektů připravovaných v rámci aglomerace – jedná se zejména o adaptační opatření
v krajině.
OP Jan Ámos Komenský (dále jen „OP JAK“): S OP JAK se podařilo vyjednat navýšení
vyčleněné alokace pro nástroj ITI z původních 1,3 mld. Kč na 2,5 mld. Kč. Po dlouhých
jednáních se podařilo domluvit finální rozdělení alokace mezi jednotlivé aglomerace. Pro
výzkumné organizace v Hradecko-pardubické aglomeraci tak bude zarezervováno 373,4
mil. Kč, což je oproti původním předpokladům velký úspěch.
OP Doprava (dále jen „OP D“) navrhuje pro nástroj ITI cca 22 mld. Kč s tím, že prioritou je
výstavba nové infrastruktury, nicméně podařilo se dohodnout i podmínky podpory
projektů modernizací infrastruktury. V rámci OP D získá Hradecko-pardubická aglomerace
alokaci ve výši 400 mil. Kč, tedy na veškeré projekty v zásobníku dopravních podniků.
Jedná se pouze o projekty na aktivitu Infrastruktura městské drážní dopravy, naopak na
projekty Inteligentní řízení dopravy nejsou v aglomeraci připravovány žádné projekty.
Stále také není jisté, zda klíčové projekty obou dopravních podniků v Hradeckopardubické aglomeraci na modernizaci zázemí dopravních podniků budou splňovat
všechny metodické požadavky stanovené ze strany OP D.
OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP TAK“) je připraven
alokovat nástroji ITI částku ve výši cca 1,6 mld. Kč, a to pouze pro projekty zaměřené na
posílení výzkumných a inovačních kapacit. Projekty s ostatním zaměřením mohou být
vepsány do Strategie území aglomerace, nebudou však mít zajištěnou alokaci, budou
pouze bodově zvýhodněny v rámci individuálních výzev. V zásobníku Hradeckopardubické aglomerace jsou v této chvíli projekty za 373 mil. Kč, vyjednávání o rozdělení
alokace probíhají.

Snahou nositele ITI Hradecko-pardubické aglomerace je vyjednat alokaci v pěti programech
(IROP 2, OP D, OP JAK, OP TAK a OP ŽP) na maximální pokrytí absorpční kapacity území. Je však
zřejmé, že téměř ve všech tématech nebude dojednána alokace v dostatečné výši. V takových
případech bude probíhat výběr projektů ze zásobníku, které nejlépe naplní Strategii, budou
součástí integrovaného řešení a zároveň budou z hlediska své přípravy minimálně ve fázi
požadované dotčeným ŘO.
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Výše podpory
Vláda schválila pravidla spolufinancování programů, ze kterých vyplývá, že míra podpory z EU
v rámci naší aglomerace bude i nadále ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu. Jedná se o
konečnou výši míry podpory, neboť na rozdíl od minulého programového období nedojde
k dalšímu kofinancování ze státního rozpočtu.
Výjimku tvoří:
o projekty v oblasti vzdělávání, na které bude možné získat celkovou dotaci, tedy vč.
příspěvku ze státního rozpočtu, ve výši max. 90 % způsobilých výdajů (stejně jako
tomu bylo v programovém období 2014–2020);
o subjekty realizující územní dimenzi, tj. financování činnosti nositele ITI, na niž bude
možné získat dotaci max. 95 % způsobilých výdajů (v programovém období 2014–
2020 byla dotace ve výši 100 %).
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12
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+

Návrh usnesení č. 001

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
koncepční část Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+, která tvoří přílohu
č. 1 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
vyhodnocení SEA k návrhu koncepce Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace
2021+, které je obsahem příloh č. 2-4 tohoto usnesení.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
předložení Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ do výzvy vyhlášené
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR k předkládání integrovaných územních strategií pro
nástroj ITI v programovém období 2021–2027. Případné úpravy Strategie území Hradeckopardubické aglomerace 2021+, vyžádané v rámci hodnocení dokumentu ze strany
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, budou zapracovány Oddělením implementace Strategie
ITI a Zastupitelstvu budou předloženy po konečném schválení Strategie.
IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Pověřuje
Ing. Filipa Hoffmana, vedoucího Oddělení implementace Strategie ITI, k elektronickému
podepisování dokumentů v systému ISKP21+ z pozice „signatáře“ a k výkonu činnosti s
touto pozicí spojených v rámci administrace „Strategie území Hradecko-pardubické
aglomerace 2021+“.
V. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
Podepsat jménem města pověření dle bodu IV. Usnesení – příloha č. 5 tohoto usnesení.
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Z: Ing, Martin Charvát, primátor města
T: 30. 9. 2022

Důvodová zpráva
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Město Pardubice je zákonem č. 251/2021 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění
pozdějších předpisů, pověřeno funkcí nositele Strategie území Hradecko-pardubické
aglomerace 2021+ (dále jen „Strategie“). Ta představuje zásadní dokument pro realizaci
klíčových integrovaných územních investic (ITI) v tomto území, které řeší jeho definované
problémy, financovatelné nejen z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen
„ESIF“). V ČR bylo pro období 2021–2027 vymezeno 13 metropolitních oblastí a aglomerací.
Integrovaná územní strategie obsahuje opatření, která jsou vzájemně podmíněná, doplňují se
a/nebo jejich realizace v rámci jedné integrované územní strategie generuje synergické efekty.
Strategie kontinuálně navazuje na Strategii integrované územní investice Hradeckopardubické aglomerace (schválena v roce 2016), jejímž prostřednictvím bylo umožněno
spolufinancování klíčových investic z ESIF v programovém období 2014–2020. Na rozdíl od
programového období 2014–2020 bude Strategie 2021+ obsahovat výčet konkrétních
strategických projektů, na které jednotlivé řídicí orgány (dále jen „ŘO“) rezervují alokaci.
Zároveň bude zahrnovat i témata a projekty financované mimo dotační programy, u nichž
bude mít aglomerace rezervované finanční prostředky.
Informace o plnění Strategie budou nadále předkládány zastupitelům města Pardubic
zpravidla čtvrtletně, a to většinou v návaznosti na jednání Řídicího výboru aglomerace (dále
také „ŘV A“). Zprávu zpracovává Oddělení implementace Strategie ITI, které vykonává činnost
nositele.
Strategie vychází ze specifických problémů a potřeb vymezeného území identifikovaných na
základě hlavních zjištění v socioekonomické analýze a odráží rozvojový potenciál území.
Součástí analytické části (viz kapitola 2) je i analýza stakeholderů.
Ve strategické části je definována vize, globální, strategické a specifické cíle a opatření (viz
kapitola 3). Dále je deklarována vazba na horizontální témata a také vazba na strategické a
koncepční dokumenty, které mají vztah k řešenému území a tématu. Detailně jsou též popsány
integrované rysy Strategie a integrovaná řešení pro oblasti dopravy, životního prostředí,
kultury, vzdělávání, vědy, výzkumu a podnikání, sociální oblasti a digitalizace veřejné správy
zahrnující zrealizované, realizované a připravované strategické projekty v území. Popis
průběhu přípravné fáze Strategie, která vznikla kombinací expertního a komunitního přístupu,
kdy probíhala identifikace, jednání a konzultace se zástupci identifikovaných klíčových hráčů
v území, obsahuje kapitola 3.5 Zapojení partnerů do přípravy a provádění Strategie.
V implementační části (viz kapitola 4) je popsán proces způsobu řízení ITI a realizační struktury.
Nedílnou součástí implementace Strategie je nastavení systému jejího monitorování a
hodnocení. Dokument je doplněn přílohami, mj. obsahuje seznam obcí aglomerace, analýzu
rizik, SEA hodnocení a bude doplněn i o doklad o schválení Strategie zastupitelstvem nositele
a Řídicím výborem aglomerace ze dne 8. 9. 2022.
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Dokument byl zpracován v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů
a regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027 (MP INRAP).

Harmonogram prací
V průběhu let 2019 a 2020 byla externím dodavatelem zpracována analytická a návrhová část
Strategie. Obě části byly následně připomínkovány ze strany odborných pracovních skupin ITI,
ŘV A i ze strany členů Zastupitelstva města Pardubic.
Koncepční část Strategie byla finalizována na základě připomínek v rámci posuzování vlivů
Strategie na životní prostředí a dne 17. 8. 2022 byl tento proces ukončen vydáním souhlasného
Stanoviska MŽP podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
k návrhu koncepce „Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace“ ze strany Ministerstva
životního prostředí.
Dokončení tohoto administrativně a časově náročného procesu umožnilo provést navazující
kroky, kterými byly předložení koncepční části Strategie ke schválení ŘV A (8. 9. 2022) a
následně Zastupitelstvu města Pardubic (22. 9. 2022). Jakmile bude Strategie schválena
zastupitelstvem nositele, bude předložena do výzvy vyhlášené MMR k předkládání
integrovaných územních strategií pro nástroj ITI v programovém období 2021–2027. Schválení
Strategie v rámci této výzvy je jedním ze základních předpokladů pro rezervaci finančních
prostředků řídicími orgány na Strategii.
Souhlasné stanovisko MŽP k návrhu koncepce „Strategie území Hradecko-pardubické“ je
doloženo v příloze č. 2 tohoto usnesení. Vypořádání veškerých obdržených vyjádření a
připomínek k návrhu koncepce i k vyhodnocení SEA, které je přílohou výše uvedeného
Stanoviska MŽP, tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení. Součástí schvalované dokumentace je také
Prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů, které je přílohou č. 4 tohoto usnesení.

Akční plán – programové rámce
V průběhu října a listopadu roku 2022 bude zpracovávána příloha Strategie „Akční plán“
složená z programových rámců k jednotlivým programům. Programové rámce budou
obsahovat mj. i seznam konkrétních strategických projektů, na které bude z daného programu
vyčleněna alokace. Finalizace programových rámců a jejich předložení do výzev vyhlášených
jednotlivými řídicími orgány proběhne v souladu s MP INRAP až po schválení koncepční části
Strategie ze strany zastupitelstva nositele. Programové rámce by měly být předloženy ke
schválení ŘV A a Zastupitelstvu města Pardubic v prosinci 2022.
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Předmětem této zprávy je schválení koncepční části Strategie území Hradecko-pardubické
aglomerace 2021+, což umožní zahájit proces výběru konkrétních projektů, pro které budou
rezervovány finanční prostředky v rámci alokace ITI Hradecko-pardubické aglomerace.
V koncepční části jsou sice projekty již uvedeny, ale pouze v podobě absorpční kapacity, která
tvoří tzv. integrovaná řešení. Uvedená integrovaná řešení jsou tak množinou projektů z území
aglomerace, ze kterých budou následně vybírány projekty, které alokaci získají.
Zpracovatel zprávy upozorňuje, že neschválení Strategie by znamenalo výrazné zpoždění
procesu přípravy na čerpání finančních prostředků z nástroje ITI. To by mělo za následek
pozdější vyhlašování výzev nositele, a mohlo by vést k znemožnění realizace, resp. čerpání
dotace, na připravené projekty všech žadatelů v rámci aglomerace. S tím souvisí i zvýšení
rizika odebrání alokace v případě neplnění finančních milníků stanovených ze strany ŘO.
Např. IROP stanovil povinné minimální čerpání rezervované alokace následovně:
-

2025 – 17,08 %

-

2026 – 34,44 %

-

2027 – 52,08 %

-

2028 – 70,00 %

-

2029 – 100,00 %.

Strategie schválená zastupitelstvem nositele bude předložena do výzvy vyhlášené MMR k
předkládání integrovaných územních strategií pro nástroj ITI v programovém období 2021–
2027. Proces podání Strategie a její následná administrace probíhá prostřednictvím
monitorovacího systému ISKP21+. Pro tyto činnosti je třeba pověřit vedoucího Oddělení
implementace Strategie ITI, Ing. Filipa Hoffmana, k elektronickému podepisování dokumentů
v systému ISKP21+ z pozice „signatáře“ a k výkonu činností spojených s administrací Strategie
v tomto systému.
V případě, že během procesu hodnocení koncepční části Strategie ze strany MMR vznikne
potřeba úprav či doplnění tohoto dokumentu, provede Oddělení implementace Strategie ITI
tyto změny. S finální verzí Strategie, schválenou v rámci hodnocení, bude poté seznámeno
zastupitelstvo nositele.
Přílohy usnesení jsou vzhledem ke svému velkému objemu pouze v elektronické verzi.
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13
Smlouvy o poskytnutí dotace - Městská památková rezervace

Návrh usnesení č. 001

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR společnosti Flamy investment
spol. s r.o., IČO: 49815491, se sídlem Pernštýnské nám. 117, Pardubice-Staré Město, 530 02
Pardubice, a to dotace z rozpočtu statutárního města Pardubice ve výši 80,0 tis Kč a dotace
ze státního rozpočtu ve výši 100,0 tis Kč.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón mezi statutárním městem Pardubice
jako poskytovatelem dotace a společností Flamy investment spol. s r.o., IČO: 49815491, se
sídlem Pernštýnské nám. 117, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice jako příjemcem, a
to dotace z rozpočtu statutárního města Pardubice ve výši 80,0 tis Kč a dotace ze státního
rozpočtu ve výši 100,0 tis Kč. Znění obou smluv tvoří přílohy č. 1 č. 2 tohoto usnesení.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón mezi statutárním městem Pardubice
jako poskytovatelem dotace a společností Flamy investment spol. s r.o., IČO: 49815491, se
sídlem Pernštýnské nám. 117, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, jako příjemcem,
dle bodu II. tohoto usnesení, ve znění, které tvoří přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení.
Z: Martin Charvát, primátor města
T: 15.10.2022

Návrh usnesení č. 002
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I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR XXXXXXXXXXXXX, a to dotace z
rozpočtu statutárního města Pardubice výši 25,0 tis Kč a dotace ze státního rozpočtu ve
výši 50,0 tis Kč.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón mezi statutárním městem Pardubice
jako poskytovatelem dotace a XXXXXXXXXXXXX, jako příjemcem, a to dotace z rozpočtu
statutárního města Pardubice výši 25,0 tis Kč a dotace ze státního rozpočtu ve výši 50,0 tis
Kč. Znění obou smluv tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto usnesení.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón mezi statutárním městem Pardubice
jako poskytovatelem dotace a XXXXXXXXXXXXX, jako příjemcem, dle bodu II. tohoto
usnesení, ve znění, které tvoří přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení.
Z: Martin Charvát, primátor města
T: 15.10.2022

Návrh usnesení č. 003

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR - Východočeské galerii Pardubice,
IČO: 00085278, se sídlem Zámek 3, Zámek, 530 02 Pardubice, a to dotace z rozpočtu
statutárního města Pardubice ve výši 168,0 tis Kč a dotace ze státního rozpočtu ve výši
150,0 tis Kč.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu regenerace městských
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památkových rezervací a městských památkových zón mezi statutárním městem Pardubice
jako poskytovatelem dotace a Východočeskou galerií Pardubice, IČO: 00085278, se sídlem
Zámek 3, Zámek, 530 02 Pardubice jako příjemcem, a to dotace z rozpočtu statutárního
města Pardubice ve výši 168,0 tis Kč a dotace ze státního rozpočtu ve výši 150,0 tis Kč.
Znění obou smluv tvoří přílohy č. 1 č. 2 tohoto usnesení.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón mezi statutárním městem Pardubice
jako poskytovatelem dotace a Východočeskou galerií Pardubice, IČO: 00085278, se sídlem
Zámek 3, Zámek, 530 02 Pardubice jako příjemcem, dle bodu II. tohoto usnesení, ve znění,
které tvoří přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení.
Z: Martin Charvát, primátor města
T: 15.10.2022

Návrh usnesení č. 004

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR XXXXXXXXXXXXX, a to dotace z
rozpočtu statutárního města Pardubice výši 75,0 tis Kč a dotace ze státního rozpočtu ve
výši 155,0 tis Kč.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón mezi statutárním městem Pardubice
jako poskytovatelem dotace a XXXXXXXXXXXXX jako příjemcem, a to dotace z rozpočtu
statutárního města Pardubice výši 75,0 tis Kč a dotace ze státního rozpočtu ve výši 155,0 tis
Kč.Znění obou smluv tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto usnesení.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón mezi statutárním městem Pardubice
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jako poskytovatelem dotace a XXXXXXXXXXXXX jako příjemcem, dle bodu II. tohoto
usnesení, ve znění, které tvoří přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení.
Z: Martin Charvát, primátor města
T: 15.10.2022

Návrh usnesení č. 005

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR - Římskokatolické farnosti –
arciděkanství Pardubice, IČO: 42939534, se sídlem Kostelní 92, 530 02 Pardubice, a to
dotace z rozpočtu statutárního města Pardubice ve výši 40,0 tis Kč a dotace ze státního
rozpočtu ve výši 75,0 tis Kč.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón mezi statutárním městem Pardubice
jako poskytovatelem dotace a Římskokatolickou farností – arciděkanství Pardubice, IČO:
42939534, se sídlem Kostelní 92, 530 02 Pardubice, jako příjemcem, a to dotace z rozpočtu
statutárního města Pardubice ve výši 40,0 tis Kč a dotace ze státního rozpočtu ve výši 75,0
tis Kč. Znění obou smluv tvoří přílohy č. 1 č. 2 tohoto usnesení.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón mezi statutárním městem Pardubice
jako poskytovatelem dotace a Římskokatolickou farností – arciděkanství Pardubice, IČO:
42939534, se sídlem Kostelní 92, 530 02 Pardubice, jako příjemcem, dle bodu II. tohoto
usnesení, ve znění, které tvoří přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení.

Návrh usnesení č. 006
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I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR XXXXXXXXXXXXX, a to dotace z
rozpočtu statutárního města Pardubice výši 60,0 tis Kč a dotace ze státního rozpočtu ve
výši 150,0 tis Kč.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón mezi statutárním městem Pardubice
jako poskytovatelem dotace a XXXXXXXXXXXXX, jako příjemci, a to dotace z rozpočtu
statutárního města Pardubice výši 60,0 tis Kč a dotace ze státního rozpočtu ve výši 150,0 tis
Kč. Znění obou smluv tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto usnesení.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón mezi statutárním městem Pardubice
jako poskytovatelem dotace a XXXXXXXXXXXXX jako příjemci, dle bodu II. tohoto
usnesení, ve znění, které tvoří přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení.
Z: Martin Charvát, primátor města
T: 15.10.2022

Návrh usnesení č. 007

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR společnosti B & V, spol. s r.o.,
IČO: 15049418, se sídlem Anenská 1715, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, a to dotace z
rozpočtu statutárního města Pardubice ve výši 220,0 tis Kč a dotace ze státního rozpočtu
ve výši 200,0 tis Kč.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu regenerace městských
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památkových rezervací a městských památkových zón mezi statutárním městem Pardubice
jako poskytovatelem dotace a společností B & V, spol. s r.o., IČO: 15049418, se sídlem
Anenská 1715, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice jako příjemcem, a to dotace z rozpočtu
statutárního města Pardubice ve výši 220,0 tis Kč a dotace ze státního rozpočtu ve výši
200,0 tis Kč. Znění obou smluv tvoří přílohy č. 1 č. 2 tohoto usnesení.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón mezi statutárním městem Pardubice
jako poskytovatelem dotace a společností B & V, spol. s r.o., IČO: 15049418, se sídlem
Anenská 1715, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice jako příjemcem, dle bodu II. tohoto
usnesení, ve znění, které tvoří přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení.
Z: Martin Charvát, primátor města
T: 15.10.2022

Návrh usnesení č. 008

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR příspěvkové organizaci
Východočeské muzeum v Pardubicích, IČO: 14450542, se sídlem Zámek 2, Zámek, 530 02
Pardubice, a to dotace z rozpočtu statutárního města Pardubice ve výši 50,0 tis Kč a dotace
ze státního rozpočtu ve výši 150,0 tis Kč.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón mezi statutárním městem Pardubice
jako poskytovatelem dotace a příspěvkovou organizací Východočeské muzeum v
Pardubicích, IČO: 14450542, se sídlem Zámek 2, Zámek, 530 02 Pardubice jako příjemcem,
a to dotace z rozpočtu statutárního města Pardubice ve výši 50,0 tis Kč a dotace ze státního
rozpočtu ve výši 150,0 tis Kč. Znění obou smluv tvoří přílohy č. 1 č. 2 tohoto usnesení.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
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uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón mezi statutárním městem Pardubice
jako poskytovatelem dotace a příspěvkovou organizací Východočeské muzeum v
Pardubicích, IČO: 14450542, se sídlem Zámek 2, Zámek, 530 02 Pardubice, dle bodu II.
tohoto usnesení, ve znění, které tvoří přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení.
Z: Martin Charvát, primátor města
T: 15.11.2021

Důvodová zpráva

Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón
(MPZ) byl schválen usnesením vlády ČR č. 209/1992. Dle zásad Ministerstva kultury ČR pro
využití státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón jsou stanoveny závazné finanční podíly pro jednotlivé subjekty.
Město Pardubice je povinno poskytnout fyzickým a právnickým osobám příspěvek ve výši
min. 10% celkových nákladů na rekonstrukci. V rozpočtu města je vyčleněna částka na krytí
podílů města.
Na základě znalosti max. výše dotací předložili vlastníci kulturních památek "Souhrnné
přehledy" tří akcí zařazených do Programu regenerace MPR a MPZ s upřesněným rozsahem
prací a náklady podle uzavřených smluv o dílo se zhotoviteli v roce 2022.
Na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK 46031/2022 OPP bylo přidělena
statutárnímu městu Pardubice účelová dotace ze státního rozpočtu ve výši 1 030,0 tis Kč.
Dotace bude použita pro poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek nacházejících
se na území městské památkové rezervace příjemce dotace v rozsahu dle Rozpisu dotace,
který je přílohou důvodové zprávy.
Účelové dotace jsou poskytovány konkrétně pro:
• Flamy investment spol. s r.o. na obnovu Městské památkové rezervace v Pardubicích domu č.p. 117, Pernštýnské nám na obnovu atria domu – opravu a odvodnění a další
související práce.
• XXXXXXXXXXXXXa obnovu Městské památkové rezervace v Pardubicích – domu č.p. 116,
Pernštýnské nám na obnovu truhlářských prvků, opravu a repase oken a další související
práce.
• Východočeskou galerii Pardubice na obnovu Městské památkové rezervace v Pardubicích –
domu č.p. 50, Pernštýnské nám (Dům u Jonáše) – na obnovu vnějšího pláště a truhlářských
prvků – opravu omítky na západní straně do náměstí a do atria a opravu oken a dveří a další

193

související práce.
• XXXXXXXXXXXXXna obnovu Městské památkové rezervace v Pardubicích – domu č.p. 74,
Zelenobranská ul. na obnovu vnějšího pláště – opravu uliční fasády včetně atiky a další
související práce.
• Římskokatolické farnosti – arciděkanství Pardubice, na obnovu Městské památkové
rezervace v Pardubicích – arciděkanství č.p. 92, ul. Kostelní – na obnovu vnějšího pláště –
opravu přízemní uliční fasády a další související práce.
• XXXXXXXXXXXXXna obnovu Městské památkové rezervace v Pardubicích – domu č.p. 75, v
ul. Zelenobranská - na obnovu hradební zdi – opravu zdiva z lomového kamene a cihel
včetně omítek, spárování koruny zdiva a další související práce.
• B & V, spol. s r.o. na obnovu Městské památkové rezervace v Pardubicích - dům č.p. 2, ul.
Zelenobranská na obnovu střešního pláště a truhlářských prvků – opravu a výměnu střešní
krytiny včetně tesařských a klempířských prvků a výměnu oken a další související práce.
• Východočeské muzeum v Pardubicích na obnovu Městské památkové rezervace v
Pardubicích – Zámek s opevněním NKP – na restaurování kamenných prvků v interiéru
zámku.

Zastupitelstvem města Pardubic byla příslušná rozpočtová opatření týkající se městské
dotace schválena rámci V. změny rozpočtu dne 26.5.2022.
Rozdělení dotace Ministerstva kultury bylo opatřeno v rámci VIII. změny rozpočtu dne
22.9.2022.

14
Individuální dotace z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty - Záchranná
stanice a ekocentrum „Pasíčka“

Návrh usnesení č. 001

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty subjektu
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Český svaz ochránců přírody - Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka“, IČO: 68210965,
se sídlem: Bor u Skutče 47, 539 44, ve výši 300 000,- Kč na provoz areálu v roce 2022.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjektem Český svaz ochránců
přírody - Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka“, IČO: 68210965, se sídlem: Bor u
Skutče 47, 539 44, na provoz v roce 2022 ve výši 300 000,- Kč, která je přílohou tohoto
usnesení.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem Český svaz ochránců
přírody - Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka“, IČO: 68210965, se sídlem: Bor u
Skutče 47, 539 44, na provoz v roce 2022 ve výši 300 000,- Kč, která je přílohou tohoto
usnesení.
T.: 30. 11. 2022
Z.: Ing. Míča, ved. OŽP

Důvodová zpráva

Český svaz ochránců přírody zbudoval a provozuje nedaleko Boru u Skutče areál záchranné
stanice pro handicapované živočichy, expozici handicapovaných zvířat přístupnou veřejnosti
a ekocentrum, ve kterém probíhají výukové programy pro děti. V loňském roce byla v tomto
zařízení poskytnuta péče téměř tisícovce zvířat a v letošním roce se předpokládá nárůst na
patnáct set. Některým byla poskytnuta pomoc na místě a některá musela být hospitalizovaná
ve stanici, přičemž téměř 60 % zvířat je vyléčeno a navráceno zpět do přírody. V rámci
provozu areálu, je realizována i ekologická výchova zejména pro MŠ, ZŠ, SOU, SOŠ a
gymnázia. Záchranná stanice zajišťuje i pro město Pardubice odchyt handicapovaných zvířat,
kterým poskytuje ve svém zařízení následnou péči.
Provoz areálu je financován převážně ze sponzorských darů, příspěvků drobných dárců,
podpory z MŽP, úřadů práce a dalších subjektů. Každoročně město Pardubice z Programu
podpory ekologické výchovy a osvěty přispívá záchranné stanici a ekocentrum "Pasíčka" na
provoz částkou 35 tis. Kč. Letošní provozní dotace v této výši již byla vyplacena. Tato dotace
na provoz již roky nekryje náklady na péči a dopravu zvířat z Pardubic. Vzhledem ke
covidovým opatřením, kdy nebylo možné pořádat ekovýchovné programy a ukončení
spolupráce s některými sponzory, a obecnému nárůstu režijních nákladů na provoz, je
záchranná stanice v nelehké finanční situaci. V loňském roce to bylo 402 zvířat z Pardubic a
195

zajistit kvalitní péči o ně, dopravu do „Pasíček“ je velmi finančně náročné. Péče o jedno zvíře
vychází cca na 29 – 74 (krmné dávky určené z roku 2013) Kč, takže za Pardubice přes
500.000,- Kč ročně (krmení, doprava, zaměstnanec, veterinární péče, léčiva). Obdobně tomu
je i v letošním roce, kdy lepší výhled na zajištění provozu ztížila válka a obrovské zdražování.
Stanice již není schopná z vlastních finančních zdrojů pokrýt tuto „službu“, proto iniciovala
schůzku u pana primátora a pana náměstka Nadrchala a požádala o finanční pomoc tak, aby
byla zajištěna péče o zvířata dovezená z Pardubic a mohla pokračovat spolupráce s městkou
policií, která se tvořila spousty let. Žádost o poskytnutí dotace byla ekocentrem „Pasíčka“
podána v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtu, v platném znění. V důsledku toho je nyní předloženo ke schválení usnesení o
poskytnutí dotace ekocentru „Pasíčka“ v požadované výši 300.000,- Kč a o uzavření
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. Dotace bude použita na pokrytí provozních
nákladů dle přiloženého položkového rozpočtu.
Rozhodování o této záležitosti náleží do kompetence zastupitelstva města podle § 85 písm. c)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, podle něhož je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodování o
poskytování dotací nad 50000 Kč a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Příloha usnesení: smlouva o poskytnutí dotace vč. položkového rozpočtu
Příloha důvodové zprávy: žádost o poskytnutí dotace
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Schválení smlouvy o poskytnutí investiční dotace VAK Pardubice a.s.
(spolufinancování přeložky v prostoru TERMINÁL UNIVERZITA)

Návrh usnesení č. 001

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí dotace společnosti Vodovody a kanalizace Pardubic a.s., IČ: 60108631, se
sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, ve výši 5,200.000,- Kč
určené k financování části nákladů projektu s názvem „Zásobní řád z Cihelny Pardubice do
měrné šachty Stavařov“.
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II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace společnosti Vodovody a kanalizace Pardubic a.s., IČ:
60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, ve výši
5,200.000,- Kč určené k financování části nákladů projektu s názvem „Zásobní řád z Cihelny
Pardubice do měrné šachty Stavařov“. Znění smlouvy je přílohou č. 1.0 tohoto usnesení.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace se společností Vodovody a kanalizace Pardubic a.s.,
IČ: 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, dle bodu
II. tohoto usnesení, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
T: 30. 9. 2022
Z: Martin Charvát, primátor

Důvodová zpráva

V rámci realizace stavby „Terminál UNIVERZITA“ bylo při výstavbě (základové konstrukce
východního přestřešení) identifikováno riziko založení v ochranném pásmu hlavního
napájecího vodovodního řádu (DN 600).
Stavba byla v této části díla přerušena a byla okamžitě zahájena příprava technického řešení.
S ohledem na skutečnost, že společnost Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. (dále jen „VAK
Pce a.s.“) měla v dlouhodobém výhledu realizaci přeložky této části vodovodu (uvažováno s
dotačním krytím ve výši 60 % uznatelných výdajů) a měla k dispozici příslušné stavební
povolení, byla dne 21. 06. 2022 nalezena operativní shoda na řešení, které umožní bez
prodlení zajistit prostředky a realizaci přeložky. V srpnu roku 2022 bylo dokončeno zadávací
řízení na realizaci příslušné přeložky a dále pak proběhla koordinační jednání ke smluvním
podmínkám spolufinancování. Na základě žádosti představenstva VAK Pce a.s. je nově
navrženo, aby příslušná částka nebyla poskytnuta formou zápůjčky (není pořizován nový
majetek, přeložka negeneruje nové výnosy VAK Pce a.s., neboť nedochází k napojení nových
uživatelů) a nově bylo spolufinancování řešeno formou investiční dotace. Technicky je
realizace dle návrhu SOD rozdělena na dva stavební objekty/dva úseky, a to na úsek SO 01 a
SO 02 s tím, že na financování přeložky v rozsahu SO 01 (detailněji viz str. 50-53 přiloženého
návrhu SOD) se podílí město Pardubice formou poskytnutí investiční dotace.
Dotace bude poskytnuta v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, na základě přiložené žádosti prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi městem a společností VAK Pce
a.s. Dle podmínek stanovených touto smlouvou musí být účelu dotace dosaženo do konce
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letošního roku.
Schválení navrhovaného usnesení je v důležitém zájmu města Pardubice, kdy v případě jeho
neschválení nebude možné realizovat dokončení stavby „Terminál UNIVERZITA“, neboť VAK
Pce a.s. podmiňuje financování realizace přeložky uzavřením navrhované dotační smlouvy.
Rozhodování o poskytování dotací nad 50 000 Kč a o uzavření veřejnoprávních smluv o jejich
poskytnutí je dle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, vyhrazeno zastupitelstvu města.

16
Plnění usnesení č. Z/3070/2022, bodu IV. (podněty zastupitelských klubů k areálu
T.G.M.)

Návrh usnesení č. 001

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Bere na vědomí
náměty zastupitelský klubů na vydefinování dalších samosprávných požadavků města na
plnění veřejných funkcí, které jsou uvedeny v příloze návrhu usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
Radě města Pardubic a odborným útvarům magistrátu (ORS, OHA, OMI) postupovat tak,
aby součástí závěrečné expertní zprávy k budoucímu využití areálu Masarykových kasáren
zpracované poradenskou společností HAVEL a PARTNERS s.r.o., bylo vyhodnocení věcných
námětů zastupitelský klubů včetně vyhodnocení variantních řešení jednotlivých funkcí
definovaných v těchto námětech.
Z: Miroslav Čada, vedoucí ORS
T: 15. 1. 2023
Důvodová zpráva
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Dne 23. 6. 2022 přijalo zastupitelstvo města k projednávaném bodu č. 10 usnesení č.
Z/3070/2022 tohoto znění - citace:
„I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
investiční záměr dle návrhu stavby projektu „Základní škola T.G.M. v Pardubicích“,
uvedeného v portfoliu projektů města pod číslem PP-21-012, zpracovaného společností
Hexaplan International spol. s r.o. Brno, IČ: 60745665, autory koncepce Ing. arch. Josefem
Pálkou a Ing. arch. Martinem Pálkou , který je uveden v příloze č.1 a umístění základní školy v
areálu TGM dle přílohy č.1.1.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
Radě města Pardubic pokračovat v přípravě plánovací fáze projektu, tj. zpracování všech
stupňů projektové dokumentace projektu „Základní škola T.G.M. v Pardubicích“, uvedeného v
portfoliu projektů města pod číslem PP-21-012 v rozsahu předloženého návrhu stavby,
zpracovaného společností Hexaplan International spol. s r.o. Brno, IČ: 60745665, autory
koncepce Ing. arch. Josefem Pálkou a Ing. arch. Martinem Pálkou , který je uveden v příloze
č.1 a umístění základní školy v areálu TGM dle přílohy č.1.1.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
Radě města Pardubic pokračovat na přípravě podání žádosti o dotaci na výstavbu školy na
MŠMT pro projekt „Základní škola T.G.M. v Pardubicích“.
T: průběžně
Z: náměstek Nadrchal, náměstek Rychtecký
IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
předložit Zastupitelstvu města Pardubic formou řádné zprávy, na základě podkladů
vzešlých ze všech klubů zastupitelů, jednoznačné vydefinování dalších samosprávných
požadavků města na plnění veřejných funkcí města v areálu Masarykových kasáren jako
podklad pro závěrečnou expertní zprávu k budoucímu využití areálu Masarykových
kasáren zpracované týmem poradenské společnosti HAVEL a PARTNERS s.r.o.
T: 22. 9. 2022
Z: náměstek Nadrchal, náměstek Rychtecký
V. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
Radě města Pardubic předložit závěrečnou expertní zprávu (zohledňující samosprávné
požadavky města finálně vydefinované a schválené na jednání Zastupitelstva města Pardubic
v září) k budoucímu využití areálu Masarykových kasáren zpracované týmem poradenské
společnosti HAVEL a PARTNERS s.r.o.
T: lednové jednání ZmP v roce 2023
VI. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá

199

zpracování dodatku č. 1 smlouvy o dílo se společností HAVEL a PARTNERS s.r.o., který bude
zohledňovat předchozí schválená usnesení.
Z: náměstek Nadrchal
T: 30. 08. 2022
VII. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
Součinnost při zpracování a zaregistrování územní studie areálu Masarykových kasáren v
návaznosti na dokončení architektonické soutěže budoucím vítězným investorem
(developerem) části areálu Masarykových kasáren v souladu s postupem
doporučeným týmem poradenské společnosti HAVEL
a PARTNERS s.r.o., v níž budou nastaveny prvky prostorového a výškového uspořádání celého
řešeného území s respektováním konkrétní plochy pro umístění základní školy schváleného
Zastupitelstvem města Pardubic dne 23. 06. 2022.
Z: odbor hlavního architekta // T: leden 2025“
V souladu výše citovaným bodem č. IV. usnesení č. Z/30750/2022 jsou zastupitelům jako
přílohy návrhu usnesení č. 1 předkládány podněty 3 zastupitelských klubů, které byly
předkladatelům zprávy doručeny v písemné formě.
Dne 13. 9. 2022 proběhlo teamsové jednání k těmto podnětům s cílem projednání způsobu
jejich předložení k projednání zastupitelům. Po diskusi byla nalezena shoda na předběžně
formulovaném návrhu usnesení, které umožní tyto podněty řádně analyzovat expertním
týmem poradce, s úkolem zpracovat variantní řešení jednotlivých funkcí definovaných
v jednotlivých podnětech. Důraz na variantní řešení byl dominantně diskutován u funkce
bydlení, kdy s ohledem na plochu areálu a potenciál jeho zástavby, je cílem návrhu usnesení
zajistit zpracování „variantního řešení“, vč. analýzy těchto variant. Předběžně byla variantní
analýza výstupu popsána v příloze důvodové zprávy č. 6 „Areál TGM mezivýstupy“ (příloha
s citlivým obsahem) u zprávy č. 10 jednání ZmP dne 22-06-2022. Jedná se výhradně o pracovní
mezivýstupy poradenské společnosti HAVEL a PARTNERS s.r.o. s cílem přiblížit zastupitelům
rozpracovanost budoucích výstupů, které musí ve svém finálním doporučení zohlednit
červnové usnesení č. Z/3070/2022 a také usnesení č. 1 navrhované touto zprávou, pokud bude
schváleno.
ZÁVĚR I.:
Předkladatelé i zpracovatel navrhují přijmout usnesení, které umožní podněty
zastupitelských klubů řádně analyzovat a zpracovat k nim odpovídající variantní návrhy
k jednotlivým navrhovaným funkcím vč. jejich vyhodnocení SWOT analýzou, která umožní
formulovat finální expertní doporučení, kdy i tato mohou být zpracována variantně.
ZÁVĚR II.:
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Dne 23. 6. 2022 rozhodlo zastupitelstvo o využití významné části areálu pro umístění novostavby ZŠ
TGM. Na teamsovém jednání předsedů zastupitelských klubů s datem konání dne 13. 9. 2022 byla
potvrzena potřeba pokračovat v tomto projektu, kdy pro jeho pokračování je nezbytné pokrytí
finančních prostředků na všechny stupně projekčních prací.
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Předložení závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2021 svazku obcí Pardubická labská a DSO Hradubická labská

Návrh usnesení č. 001

Zastupitelstvo města Pardubic
Bere na vědomí
Předložené informace o výsledcích hospodaření a závěrečné účty za rok 2021 svazku obcí
Pardubická labská a DSO Hradubická labská.
Důvodová zpráva

Statutární město Pardubice je řádným členem svazku obcí Pardubická labská, IČ: 04543017,
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice. Svazek obcí je založen za účelem
realizace cyklostezky Pardubice - Týnec nad Labem. Svazek obcí má zákonnou povinnost
(zákon 250/2000 Sb., novelizace 1.7.2017 - §39 odst. 11) předložit na vědomí své výsledky
hospodaření a výsledek přezkoumaní ́ hospodaření ́ zastupitelstvům členských obcí na
vědomí. Oba dokumenty byly valnou hromadou dne 9.6.2022 schváleny bez připomínek.
Statutární město Pardubice je řádným členem Dobrovolného svazku obcí Hradubická labská,
IČ: 72561149, se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové. Svazek obcí je
založen za účelem realizace cyklostezky Hradec Králové - Pardubice. Výsledky hospodaření i
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření schválila valná hromada dne 14.6.2022 bez
připomínek.
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečné účty svazku obcí Pardubická labská
a DSO Hradubická labská jsou přílohami důvodové zprávy.
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Dotace na zvláštní přepravu handicapovaných

Návrh usnesení č. 001
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I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí dotace obchodní společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO:
63217066, se sídlem Teplého 2141, Zelené Předměstí, 530 20 Pardubice, ve výši 980 tis. Kč
pro účely provozování zvláštní přepravy osob se sníženou schopností pohybu vozidlem
upraveným pro přepravu vozíků pro handicapované v roce 2022.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši 980 tis. Kč pro účely
provozování zvláštní přepravy osob se sníženou schopností pohybu vozidlem upraveným
pro přepravu vozíků pro handicapované v roce 2022 obchodní společnosti Dopravní podnik
města Pardubic a.s., IČO: 63217066, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého
2141, PSČ 532 20, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 890 tis. Kč s obchodní
společností Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO: 63217066, se sídlem Teplého 2141,
Zelené Předměstí, 532 20 Pardubice, dle bodu II. tohoto usnesení, ve znění, které je
přílohou tohoto usnesení.
Z: Petr Kvaš, náměstek primátora
Jiří Zubák, vedoucí odboru dopravy
T: 30.10.2022

Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Pardubic je předkládán ke schválení návrh usnesení o poskytnutí
dotace obchodní společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. (dále jen „DpmP“).
Účelem poskytnutí této dotace z rozpočtu statutárního města Pardubic je finančně podpořit
provozování přepravy osob se sníženou schopností pohybu vozidlem upraveným pro
přepravu vozíků pro handicapované na území města Pardubice, a to pro období roku 2022.
Dotace na zmiňovaný účel je poskytována DpmP pravidelně, vždy na období jednoho
kalendářního roku.
Náklady na provozování dopravy osob se sníženou schopností pohybu výrazně překračují
výnosy. Vzhledem ke zpravidla nepříznivé sociální situaci zdravotně postižených osob je za
tuto službu, odpovídající svým charakterem taxislužbě, účtováno pouze jízdné vycházející z
výše jízdného na linkách MHD provozovaných DpmP. Má tak ve vztahu k hodnotě služby
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jenom symbolickou výši a spíše regulační povahu. Uvedenou činnost proto nelze provozovat
bez finanční podpory z veřejných zdrojů. Finanční náklady tvoří zejména mzdové náklady
řidičů, náklady na pohonné hmoty, náklady na údržbu vozidla a na dispečerskou službu.
Výnosy tvoří tržby z jízdného. Provozování zvláštní přepravy osob se sníženou schopností
pohybu má přínos pro zajištění mobility těchto osob a snižuje tak dopad jejich handicapu.
Uvedenou činnost podporovanou městem vykonává DpmP již od roku 2004 na základě
Smlouvy o spolupráci při zajištění přepravy handicapovaných osob uzavřené v roce 2003
mezi DpmP (zajišťujícím vlastní přepravu), statutárním městem Pardubice (se závazkem
poskytovat finanční podporu) a obecně prospěšnou společností SPID handicap, o.p.s., se
sídlem Terezy Novákové 1877, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 25274911,
neziskovou organizací poskytující sociální služby zaměřené na projekty v oblasti
zaměstnávání osob s pohybovým omezením a integraci handicapovaných, která na základě
tohoto smluvního vztahu zajišťuje ve vztahu k přepravě handicapovaných osob dispečerské
služby. Za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb byla tato trojstranná spolupráce ke
dni 30.6.2021 ukončena a Smlouva o spolupráci z roku 2003 byla v plném rozsahu nahrazena
novou, již pouze dvoustrannou smlouvou uzavřenou mezi městem a DpmP. Touto smlouvou
převzal DpmP a.s. na sebe kromě závazku provozovat vlastní přepravu také povinnosti dosud
závazné pro SPID handicap, o.p.s. a městu zůstane zachován závazek finančně podporovat
provozování této služby formou dotace podléhající každoročnímu schválení ze strany ZmP.
Dotace je poskytována dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o rozpočtových pravidlech") a Zásad
pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice, a to prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Pardubice jakožto
poskytovatelem dotace a DpmP jakožto jejím příjemcem. Standardní výše dotace
poskytovaná městem v předchozích letech činila 600.000,- Kč/ kalendářní rok. S ohledem na
výše popsané změny by pro režim kompletního zajištění služby ze strany DpmP, včetně
dispečinku, měla celková výše dotace činit 980.000,- Kč/kalendářní rok Ve vztahu k
problematice veřejné podpory, resp. posuzování režimu podpory „de minimis“, bylo již v
minulých letech, po zvážení všech okolností souvisejících s podporovanou činností
vyhodnoceno, že se v tomto případě o veřejnou podporu nejedná. S ohledem na charakter
podporované aktivity lze konstatovat, že v daném případě není naplněn třetí definiční znak
veřejné podpory, neboť zde není ovlivněn obchod mezi členskými státy, a obdobně je tomu i
v případě čtvrtého kritéria veřejné podpory, které předpokládá, že je podporováno opatření
posilující postavení příjemce podpory oproti jeho konkurentům (v podrobnostech viz
důvodová zpráva k usnesení ZmP č. Z/1750/2020 ze dne 26.11.2020).
Podle ust. § 102 odst. 1 zákona o obcích rada obce připravuje návrhy pro jednání
zastupitelstva města. Rozhodnutí o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč a o uzavření
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí je vyhrazeno zastupitelstvu města v souladu s ust.
§ 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění.
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Lokalita S.K.Neumanna včetně souvisejících komunikací

Návrh usnesení č. 001

Zastupitelstvo města Pardubic
Bere na vědomí
zpracovanou dopravně urbanistickou studii "Lokalita SKN Pardubice včetně souvisejících
komunikací".
Důvodová zpráva

Studie byla zpracována na základě usnesení rady R2490/2019 - "Rada města Pardubic ukládá
OHA vypracování komplexní dopravní studie pro místní komunikaci S. K. Neumanna a
navazující rychlodráhy (I/36) až po Zborovské náměstí (II/324) včetně křižovatek na obou
koncích se zohledněním všech dopravních módů a výhledových napojení přilehlých území."
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Memorandum o spolupráci s ukrajinským Žytomyrem

Návrh usnesení č. 001

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření memoranda o spolupráci s městem Žytomyr (Ukrajina). Návrh memoranda o
spolupráci tvoří přílohu tohoto usnesení v české a ukrajinské verzi.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
primátorovi města Pardubic uzavřít Memorandum o spolupráci s městem Žytomyr.
Z: primátor města Ing. Martin Charvát, T: 31. 12. 2022
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Důvodová zpráva

Město Pardubice a město Žytomyr (Ukrajina) sdílejí zájem o spolupráci s cílem rozvíjet
mezinárodní ekonomické a kulturní styky a upevnit důvěru, vzájemné porozumění a
přátelství. Obě města mají zájem o navázání efektivní a vzájemně výhodné spolupráce
zejména v oblastech, jako jsou cestovní ruch, věda, školství, kultura, sport, a snažit se zajistit
efektivní součinnost, výměnu zkušeností a informací. Dalším cílem podpisu memoranda je
navázání přímých kontaktů mezi orgány místní samosprávy a nekomerčními organizacemi.
Město Pardubice navrhlo memorandum, které je v příloze tohoto usnesení, jehož podpis
bude znamenat rozvoj obou měst hlavně po stránce kulturní a sociální.
Město Žytomyr
Žytomyr (též Žitomír) (ukrajinsky Житомир) je město ležící v severozápadní části Ukrajiny,
zhruba 130 kilometrů západně od hlavního města, od Kyjeva. Městem protéká řeka Teteriv a
je střediskem Žytomyrské oblasti a největším městem i kulturním, hospodářským centrem
regionu Volyň. Podle údajů z roku 2021 zde žije přibližně 264 tisíc obyvatel a má rozlohu 65
km².
Žytomyr je jedním z nejstarších měst na Ukrajině a dříve býval jedním z důležitých středisek
Kyjevské Rusi. První zmínky o městě pocházejí již z roku 884. Dále se v roce 1320 stal součástí
Litvy, roku 1569 pak sjednoceného Polsko-litevského státu. Tou dobou zde vznikala také
početná židovská komunita.
Ve městě se nachází literární muzeum, konzervatoř Viktora Kosenka, technické zaměření
vysokých škol, dále muzeum kosmonautiky Koroljova (sovětský raketový inženýr a tvůrce
sovětského raketového programu), je zde zastoupen sklářský, strojírenský, chemický a
obuvnický průmysl, vyrábějí se tkaniny, autodíly a obráběcí stroje. Žytomyr je poměrně
významným dopravním uzlem. Leží na křižovatce hlavní silnice spojující Kyjev se západní
Ukrajinou a trasy vedoucí z Běloruska na Vinnycji.
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Smír se společností TULIPÁN reklama a propagace s.r.o.

Návrh usnesení č. 001

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
smír se společností TULIPÁN reklama a propagace s.r.o., IČ 25948504, sídlem Hronovická
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498, 530 02 Pardubice, žalovanou ve věci spisové značky 117 C 13/2022 Okresního soudu
Pardubicích o zaplacení 283.709,93 Kč, podle kterého žalovaná zaplatí žalobci statutárnímu
městu Pardubice k úplnému uspokojení žalovaného nároku 140.000,-- Kč s tím, že každý z
účastníků si ponese své vlastní náklady.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
Kanceláři tajemníka uzavřít smír dle bodu I.
Z: Mgr. Aleš Uchytil , právní oddělení KT
T: 30. 9. 2022
Důvodová zpráva

Mezi právním předchůdcem města XXXXXXXXXXXXX a žalovanou byla dne 24.10.2007
uzavřena nájemní smlouva, na jejímž základě žalovaná užívala ostatní plochu č. parc.
1778/23 v obci a k. ú. Pardubice k umístění 1 ks oboustranného reklamního zařízení ve tvaru
„V“ o rozměru každé reklamní plochy 3,6 m x 9,6 m. Město, které bylo tehdejším vlastníkem
daného pozemku, doručilo 17.1.2018 žalované výpověď z nájmu s tím, že výpovědní doba
činí 12 měsíců. Posledním dnem nájmu byl den 17.1.2019. Jelikož daný pozemek nebyl řádně
a včas vyklizen a předán žalobci, nezbylo Okresnímu soudu v Pardubicích, než vyhovět žalobě
města a rozsudkem ze dne 31.1.2020 č. j. 20 C 109/2019-69 uložit žalované daný pozemek
vyklidit do 15 dnů od právní moci tohoto výroku rozsudku. K odvolání žalované Krajský soud
v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 30.3.2021 č. j. 18 co 164/2020130 rozsudek okresního soudu zrušil a věc vrátil okresnímu soudu k dalšímu řízení z důvodu,
že okresní soud neřešil, zda billboard umístěný na daném pozemku je věcí movitou či
nemovitou. Žalovaná daný pozemek užívala do 13.8.2021, poté jej vyklidila. Město vzalo
proto žalobu zpět a řízení bylo zastaveno.
Ve věci spisové značky 117 C 13/2022 Okresního soudu Pardubicích se město domáhá
zaplacení částky 283.709,93 Kč s tímto odůvodněním: Od 18.1.2019 do 13.8.2021 žalovaná
daný pozemek užívala bez právního důvodu. Tím se na úkor města bezdůvodně obohatila a
je proto povinna městu poskytnout peněžitou náhradu ve výši nájemného, za které město
obvykle pozemky v předmětném období pronajímalo a kterou by žalovaná byla povinna
platit podle nájemní smlouvy dle Zásad pro nakládání s pozemky a pro umísťování
reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice, dle
nichž nájemné za užívání pozemku k umístění reklamních zařízení o rozměru od 2 m2 činí
110,--Kč/m2/měsíc+DPH. Fakturou ze dne 18.10.2021 č. 202100131 město žalované
vyúčtovalo částku 283.708,93 Kč, která je náhradou bezdůvodného obohacení, k němuž
došlo užíváním daného pozemku bez právního důvodu k umístění 1 ks oboustranného
reklamního zařízení ve tvaru „V“ o rozměru každé reklamní plochy 3,6 m x 9,6 m.
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Žalovaná předložila 2 kopie nájemní smlouvy datované 24.10.2007, vzhledově totožné a
obsahově se lišící pouze v délce výpovědní doby. Ve smlouvě předložené 5.9.2017 je
dohodnuta výpovědní doba v délce 12 měsíců, ve smlouvě předložené 28.1.2019 v délce 60
měsíců. Originál dohledán nebyl.
Soud poučil účastníky, že k dosažení úspěchu ve věci je třeba ze strany města s
pravděpodobností hraničící s jistotou prokázat, že výpovědní doba byla dle nájemní smlouvy
12 měsíců a že tedy žalovaná je povinna zaplatit městu bezdůvodné obohacení, nikoli
nájemné, a v jaké výši. Pokud se týče spisu spisové značky 20 C 109/2019, pak v tomto
nebylo meritorně rozhodnuto a nelze tedy přebírat závěry ohledně trvání nájemního vztahu
učiněné v řízení spisové značky 20 C 109/2019. S ohledem na předmět sporu – výše
uplatněné částky – je nutno zohlednit i případné náklady řízení, které bude hradit strana
neúspěšná, když cena jednoho úkonu je představována částkou 9.460,-- Kč.
Na základě poučení soudu žalovaná navrhla smír, podle kterého žalovaná zaplatí městu k
úplnému uspokojení žalovaného nároku 140.000,-- Kč s tím, že každý z účastníků si ponese
své vlastní náklady. Částka 140.000,-- Kč je včetně DPH. Podle navrženého smíru žalovaná
nezaplatí městu úroky z prodlení.
Město musí své stanovisko k navrženému smíru sdělit soudu do 30.9.2022.
Ve věci spisové značky 20 C 109/2019, též na základě svědecké výpovědi zaměstnankyně
města XXXXXXXXXXXXX, formuloval soud přesvědčení, že smlouva s výpovědní dobou 60
měsíců uzavřená mezi žalovanou a Ing. Kubešem nikdy neexistovala, resp. že je zde důvod
pochybovat o její existenci ev. pravosti, nebyl problém danou část smlouvy zaměnit. Soud
měl žalobu na vyklizení daného pozemku za důvodnou. Dobrovolnému vyklizení pozemku
žalovanou lze též přikládat význam konkludentního uznání, že požadavek města je
oprávněný. V nyní probíhajícím řízení soud bude dokazování opakovat včetně výslechů
svědků zaměstnankyně města XXXXXXXXXXXXX a účetní žalované XXXXXXXXXXXXX.
Podle předběžného názoru okresního soudu k dosažení úspěchu ve věci je třeba ze strany
města s pravděpodobností hraničící s jistotou prokázat, že výpovědní doba byla dle nájemní
smlouvy 12 měsíců a že tedy žalovaná je povinna zaplatit městu bezdůvodné obohacení,
nikoli nájemné. S tím se nelze ztotožnit. Důkazní břemeno o tom, že žalovaná měla právo
dotčený pozemek užívat z titulu nájmu a za jaké nájemné, stíhá žalovanou, jinak se užíváním
dotčeného pozemku na úkor města bezdůvodně obohatila a je povinna zaplatit městu
peněžitou náhradu za toto bezdůvodné obohacení, nikoliv nějaké sjednané nájemné. Proti
nesprávnému právnímu názoru soudu může však město brojit až v odvolání proti rozsudku,
který by na něm byl založen.
Žalovaná namítá přemrštěnost městem požadované náhrady za bezdůvodné obohacení
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užíváním městského pozemku, zejména s ohledem na to, že žalovaná užívala část pozemku o
výměře cca 2,5 m2. Zde se otvírá široký prostor pro úvahu soudu.
Neochota soudu vyházet ze spisu spisové značky 20 C 109/2019, který město navrhlo jako
listinný důkaz, záměr soudu opakovat důkazy provedené v řízení spisové značky 20 C
109/2019 včetně výslechů svědků, nesprávný právní názor soudu ohledně důkazního
břemene, široký prostor pro úvahu soudu o výši peněžité náhrady za bezdůvodné obohacení
a náklady v případě neúspěchu vedou OMI k předložení návrhu žalované na smír k
rozhodnutí orgánům města.
Za Právní oddělení nelze doporučit výše navrhované smírné řešení. V dané věci existují dvě
verze nájemní smlouvy (nikoliv však v podobě originálu) s různou výpovědní dobou, a to s
jednoroční výpovědní lhůtou, na kterou se odkazuje město a dále s pětiletou výpovědní
dobou, na kterou se odkazuje protistrana. Již jednou okresní soud v řízení vedeném pod sp.
zn. 20 C 109/2019 po provedeném dokazování rozhodl, byť nepravomocně, že věří verzi
města, tedy že platná nájemní smlouva byla ta, kterou předložilo město (tj. s jednoroční
výpovědní dobou). Není nic proti ničemu, pokud aktuálně okresní soud provede opětovné
dokazování ve věci ohledně posouzení toho, která z předložených verzí nájemní smlouvy je
platná a která je podvržená; pokud ve věci nedojde k zásadnímu překvapení na poli
předložených důkazů, lze si těžko představit, že by okresní soud dospěl k opačnému závěru
při hodnocení této otázky, než ke kterému dospěl v řízení vedeném u okresního soudu pod
sp. zn. 20 C 109/2019. Dále se soud samozřejmě může autoritativně vyjádřit i k údajně
přemrštěné výši bezdůvodného obohacení, které město po žalované žádá – rozhodnutí
soudu v této věci pak může sloužit městu do budoucna jako jakýsi mustr, jak postupovat v
obdobných případech (tj. v otázce stanovení výše bezdůvodného obohacení).
Právní oddělení doporučuje, aby se vyřešení tohoto sporu ponechalo soudu.
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Vzájemné vyrovnání mezi statutárním městem Pardubice a společností Interhotel
Labe – F s.r.o.

Návrh usnesení č. 001

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Dohodu o narovnání uzavřenou mezi statutárním městem Pardubice, IČO 00274046, se
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sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice a společností Interhotel Labe – F s.r.o.,
IČO 61251798, se sídlem Masarykovo náměstí 2633, 530 02 Pardubice, která je přílohou
tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít Dohodu o narovnání mezi statutárním městem Pardubice, IČ 00274046, se sídlem
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice a společností Interhotel Labe – F s.r.o., IČ
61251798, se sídlem Masarykovo náměstí 2633, 530 02 Pardubice.
Z: Mgr. Aleš Uchytil, vedoucí PO, KT
T: 15.10.2022
Důvodová zpráva

Dne 7.8.1995 byla uzavřena nájemní smlouva mezi statutárním městem Pardubice (dále jen
„SmP“) a společností Interhotel Labe – F s.r.o., IČO 61251798, se sídlem Masarykovo náměstí
2633, 530 02 Pardubice (dále jen „IH Labe“), jejímž předmětem bylo užívání pozemků ve
vlastnictví SmP ze strany IH Labe. Budova IH Labe je postavena na pozemcích ve vlastnictví
SmP. Na základě této nájemní smlouvy IH Labe hradilo SmP nájemné, a to do 30.6.2008. V
následujícím období od 1.7.2008 do 30.6.2014 bylo IH Labe v prodlení s úhradou nájemného.
Z toho důvodu žalobce podal žalobu doručenou Okresnímu soudu v Pardubicích dne
26.6.2012, jehož předmětem byla úhrada dlužného nájemného za období od 1.7.2008 do
30.6.2014. Toto soudní řízení vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp.zn.: 125 C
78/2012, bylo pravomocně skončeno, a to z důvodu, že IH Labe rozporovalo platnost
nájemní smlouvy ze dne 7.8.1995, jejíž absolutní neplatnost následně Okresní soud v
Pardubicích rozsudkem ze dne 3.5.2019 potvrdil. Důvod absolutní neplatnosti nájemní
smlouvy ze dne 7.8.1995 IH Labe spatřoval v tom, že záměr pronajmout pozemky ve
vlastnictví SmP vůči IH Labe nebyl dle názoru IH Labe vhodným způsobem zveřejněn a
vhodným způsobem projednán v orgánech SmP, a to i přesto, že SmP jednalo v souladu s
právními předpisy a zvyklostmi platnými v době uzavření nájemní smlouvy. IH Labe nakonec
dlužné nájemné za období od 1.7.2008 do 30.6.2014 uhradilo i s úroky z prodlení. Vzhledem
k rozsudku Okresního soudu v Pardubicích ze dne 3.5.2019 mohlo SmP nadále požadovat po
IH Labe toliko bezdůvodné obohacení (dále jen „BO“), nikoli dlužné nájemné, a to z důvodu
absolutní neplatnosti nájemní smlouvy ze dne 7.8.1995. BO ve výši obvyklého nájemného
bylo stanoveno znaleckými posudky. Proti rozsudku Okresního soudu v Pardubicích podalo
SmP dne 5.6.2019 odvolání ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Krajský soud v Hradci
Králové vydal následně rozsudek, kterým potvrdil rozsudek Okresního soudu v Pardubicích o
tom, že nájemní smlouva ze dne 7.8.1995 je absolutně neplatná. Rozsudek Krajského soudu
v Hradci Králové byl SmP doručen dne 4.12.2019. Dovolání SmP nakonec z důvodu nízké
pravděpodobnosti úspěchu nepodávalo.
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V období od 1.7.2014 do 31.12.2017 bylo IH Labe opět v prodlení s úhradou nájemného, a
proto SmP podalo dne 13.12.2017 první žalobu na zaplacení dlužného nájemného. V
následujících letech podalo SmP ještě další 4 žaloby na zaplacení dlužného nájemného za
období od 1.7.2014 do 31.12.2017. Za stejné období, tj. období od 1.7.2014 do 31.12.2017
požaduje i IH Labe úhradu dlužného nájemného vůči SmP, z důvodu užívání pozemků ve
vlastnictví IH Labe ze strany SmP. Pozemní komunikace SmP je postavena na pozemcích ve
vlastnictví IH Labe (viz níže, body I. až V.).
Za účelem uspořádat vzájemné spory mimosoudní cestou, a to jednou provždy, je
Zastupitelstvu SmP předložen ke schválení návrh dohody o narovnání, který si klade ambici
vyřešit:
A. vzájemné pohledávky z titulu BO (původně zažalováno jako dlužné nájemné, viz níže), kdy
SmP i IH Labe užívají dotčené pozemky bez adekvátní smlouvy a stranám tak vznikají
vzájemné nároky na vydání BO;
B. to, aby k BO již do budoucna nedocházelo ani na jedné z interesovaných stran, a to skrze
majetkoprávní vypořádání.

A) Řešení vzájemných pohledávek z titulu BO.
Jak již bylo uvedeno výše, dlužné nájemné za období od 1.7.2014 do 31.12.2017 bylo u
Okresního soudu v Pardubicích zažalováno prostřednictvím 5 soudních sporů:
I.) Soudní spor sp.zn.: 106 C 41/2017 – zažalováno dlužné nájemné za období 1.7.2014 31.12.2014 ve výši 413.342,- Kč s příslušenstvím; v Dohodě o narovnání se smluvní strany
dohodly na tom, že IH Labe uhradí SmP částku 9,739,18 Kč a ve zbytku SmP vezme svoji
žalobu zpět z důvodu jejího promlčení (důvody viz níže)
1) Platba nájemného byla v nájemní smlouvě ze dne 7.8.1995 dohodnuta pololetně, tj. vždy k
30.6. a k 31.12. daného roku. Žaloba o zaplacení 413.342,- Kč s příslušenstvím za období od
1.7.2014 do 31.12.2014, ze dne 13.12.2017, byla doručena Okresnímu soudu v Pardubicích
dne 21.12.2017.
2) Dle ust. § 629 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), platí, že
„promlčecí lhůta trvá tři roky“.
Za právního stavu, kdy SmP vycházelo z toho, že má platnou nájemní smlouvu, SmP
zažalovalo IH Labe v promlčecí lhůtě, neboť tato by uplynula až dne 31. 12. 2017, tj. po
uplynutí tří let od okamžiku, kdy se daná splátka nájemného stala splatnou, když tato byla
splatná dne 31. 12. 2014 (SmP pak podalo žalobu dne 21. 12. 2017). Avšak s ohledem na
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skutečnost, že OS v Pardubicích na konci roku 2019 pravomocně rozhodl, že nájemní
smlouva je absolutně neplatná a fakticky nikdy neexistovala a kdy tedy OS v Pardubicích
fakticky překvalifikoval nájemní vztah mezi SmP a IH Labe na vztah BO, zásadně se tím
změnila otázka promlčení, neboť tří letá promlčecí doba fakticky počala běžet ode dne
následujícího po dni, kdy SmP mohlo vydání BO poprvé žádat (tj. následujícího dne po dni,
kdy k BO fakticky došlo), a to pro každý den trvání BO zvlášť. Stručně řečeno, tím, že SmP
uplatnilo žalobu na zaplacení náhrady za užívání daného pozemku ze strany IH Labe za
období 1.7. 2014 – 31. 12. 2014, až dne 21. 12. 2017, promlčelo se SmP období od 1. 7. 2014
až 20. 12. 2014, neboť nárok za toto období nebyl uplatněn v tříleté promlčecí době.
Problematika promlčení byla mezi stranami velmi diskutována, a to zejména otázka počátku
běhu subjektivní tříleté promlčecí lhůty, neboť relevantní právní úprava stanoví, že pro
počátek běhu subjektivní promlčecí lhůty pro vydání BO je rozhodný okamžik, kdy se
oprávněná osoba dozvěděla o tom, že k BO došlo a kdo se na jeho úkor obohatil (viz. § 619
až § 621 OZ). V této souvislosti tak byl zvažován i alternativní okamžik, od kterého bude
počítán běh subjektivní promlčecí lhůty nároků SmP, když byla zvažována i možnost, že běh
promlčecí lhůty bude počítán až ode dne, kdy příslušný rozsudek OS v Pardubicích, v rámci
kterého byla konstatována neplatnost nájemní smlouvy, nabyl právní moci, tj. ke dni, kdy
tento byl doručen stranám sporu (dne 4. 12. 2019) a kdy se tedy strany sporu (SmP i IH Labe)
dozvěděly, že mezi nimi neexistuje nájemní smlouva, ale vztah BO. V takovém případě by
nárok SmP promlčen nebyl. Avšak tato úvaha byla nakonec upuštěna zejména pro stávající
soudní praxi, která dovodila, že je „vyžadována prokázaná vědomost oprávněného (o vzniku
BO), jíž ovšem není myšlena znalost právní kvalifikace, nýbrž skutkové okolnosti, z nichž
plyne, že k BO došlo (viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 28 Cdo 2039/2016 ze dne 1.
12. 2016). Daný rozsudek Nejvyššího soud ČR je sice vydán dle staré právní úpravy, nicméně
je plně aplikovatelný i na stávající právní úpravu.
Pokud by tedy SmP pokračovalo v předmětném soudním sporu, tak by OS v Pardubicích k
námitce protistrany ohledně promlčení části nároku SmP s největší pravděpodobností této
námitce vyhověl, neboť by dovodil, že SmP si mělo být vědomo skutečnosti, že daná nájemní
smlouva je neplatná již dávno před tím, než tuto neplatnost vyslovil OS v Pardubicích v
soudním řízení, neboť její neplatnost plyne z pochybení (skutečností), které jsou na straně
SmP (nezveřejnění záměru nájmu před samotným uzavřením nájemní smlouvy,
nedostatečně schválený předmět nájemní smlouvy v orgánech SmP) a že počátek běhu
tříleté subjektivní promlčecí lhůty je tedy třeba vázat k okamžiku, kdy se IH Labe fakticky na
úkor SmP obohatil, a nikoliv až k okamžiku, kdy se SmP z rozsudku OS v Pardubicích
dozvědělo, že mezi ním a IH Labe není vztah nájemní, ale vztah BO.
S ohledem na výše uvedené se SmP v Dohodě o narovnání zavázalo vzít žalobu co do
promlčené částky zpět.
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Současně nelze opominout, že v důsledku „překvalifikování“ právního vztahu z nájmu na BO,
vznikl přeplatek i na straně IH Labe, kdy tento zaplatil na nájemném za období let 1996 –
2008 o 4.994.836,-Kč více, než pokud by platil BO (viz níže). V tomto smyslu se pak smluvní
strany dohodly, že IH Labe nebude po SmP požadovat úhradu této částky (viz. čl. III bod f)
Dohody o narovnání). Předmětný nárok IH Labe na úhradu tohoto přeplatku je s ohledem na
předchozí argumentaci oběma stranami považován za promlčený, nicméně z důvodu vyšší
právní jistoty bylo přistoupeno k výslovné úpravě v textu Dohody o narovnání, dle které se IH
Labe tohoto nároku výslovně vzdává.
3) Jelikož částka ve výši 413.342,- Kč s příslušenstvím za období 1.7.2014 – 31.12.2014 byla
počítána coby částka dlužného nájemného, přičemž OS v Pardubicích následně stanovil, že
vlivem absolutní neplatnosti nájemní smlouvy ze dne 7.8.1995 lze žádat toliko pouze vydání
BO, byla částka za BO stanovena Znaleckými posudky, a to s ohledem na obvyklou cenu
nájmů předmětných pozemků. Částka za BO IH Labe vůči SmP byla stanovena Znaleckým
posudkem č. 1376-87/2018 ze dne 25.9.2018 zpracovaným XXXXXXXXXXXXX, na částku ve
výši 377.392,- Kč za rok 2014. Jelikož SmP žalovalo období 1.7.2014 – 31.12.2014, tak je
částka ponížená o 50 %, tj. činí 188.696,- Kč. BO SmP vůči IH Labe bylo vyčísleno Dodatkem
ke znaleckému posudku o ceně obvyklé č. 1376-87/2018 ze dne 28.1.2019 vypracovaného
XXXXXXXXXXXXX, na částku ve výši 51.572,- Kč za rok 2014. BO SmP vůči IH Labe za období
1.7.2014 – 31.12.2014 tak činí částku ve výši 25.786,- Kč. Započteme-li obě výše uvedené
částky, tj. částku ve výši 188.696,- Kč a částku ve výši 25.786,- Kč, vyjde nám částka ve výši
162.910,- Kč, kdy tato částka je jistinou v tomto sporu. Pokud tedy zohledníme jistinu v
tomto sporu (162.910,- Kč) a žalovatelné období (11 dní, tj. ode dne 21.12.2014 do
31.12.2014), tak výpočet je následující: obvyklé nájemné za 1 den činí 885,38,- Kč
(162.910:184 – celkový počet dní od 1.7.2014 do 31.12.2014). Za 11 dní tedy žalovatelná
částka činí 9.739,18 Kč(885,38x11).
4) Při výpočtu příslušenství, tj. úroků z prodlení, je potřebné určit okamžik, od kterého úroky
z prodlení začít počítat. Jelikož SmP nezaslalo IH Labe výzvu k plnění a vzhledem k tomu, že
se jedná o BO, tak Nejvyšší soud ČR dospěl ve svém usnesení sp.zn.: 29 Cdo 577/2019 ze dne
27.6.2019 k závěru, že „splatnost pohledávky z BO není zákonem stanovena a není-li určena
ani dohodou účastníků, považuje se za den splatnosti den následující po dni, kdy byl dlužník
věřitelem vyzván k plnění.“ Nejvyšší soud ČR také ve svém usnesení sp.zn.: 25 Cdo
5080/2007 ze dne 24.2.2010 dospěl k závěru, že „žaloba věřitele na plnění proti dlužníkovi je
sice považována za tzv. kvalifikovanou upomínku neboli výzvu k plnění ve smyslu § 563 OZ,
avšak nikoliv její podání u soudu, nýbrž až její doručení dlužníkovi znamená, že dlužník byl o
plnění věřitelem požádán.“
5) Pro účely výpočtu úroků z prodlení je třeba vycházet z žalované jistiny v původní výši,
tj. 413.342,- Kč. Při zohlednění této jistiny (což je 413.342,- Kč) a žalovatelného období (což
je 11 dní, tj. od 21.12.2014 do 31.12.2014) dojdeme k následujícímu výpočtu: obvyklé
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nájemné za 1 den činí 2.246,42,- Kč (413.342:184 – celkový počet dní od 1.7.2014 do
31.12.2014). Za 11 dní by tedy žalovatelná částka činila 24.710,62 Kč (2.246,42x11).
Z výše uvedeného vyplývá, že SmP má vůči IH Labe pohledávku pouze ve výši 24.710,62,- Kč
se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,50 % ročně od 2.3.2018 do zaplacení (ke dni
30.9.2022 činí úrok z prodlení částku ve výši 9 627,33 Kč).
Datum 2.3.2018 vzniklo tak, že pokud se jedná o BO, tak za den splatnosti se má den
následující po doručení žaloby druhé straně (nebyla zde zasílána předžalobní výzva). V tomto
sporu byla žaloba doručena dne 28.2.2018, splatnost nastala dne 1.3.2018 a úroky z prodlení
se tím pádem počítají ode dne následujícího po splatnosti, tj. ode dne 2.3.2018 do zaplacení,
tj. do dne 30.9.2022.
II.) Soudní spor sp.zn.: 109 C 20/2018 – dlužné nájemné za období 1.1.2015 – 30.6.2015 ve
výši 413.341,-Kč s příslušenstvím; v Dohodě o narovnání se smluvní strany dohodly na tom,
že IH Labe uhradí SmP částku 2,708,31 Kč a ve zbytku SmP vezme svoji žalobu zpět z důvodu
jejího promlčení (důvody viz níže)
1) Žaloba o zaplacení 413.341,- Kč s příslušenstvím za období od 1.1.2015 do 30.6.2015, ze
dne 18.6.2018, byla doručena OS v Pardubicích dne 28.6.2018.
2) SmP podalo žalobu na OS v Pardubicích dne 28.6.2018. Z toho vyplývá, že období, za které
můžeme požadovat zpětně vydání BO, je období od 28.6.2015 (žaloba byla podána dne
28.6.2018) do 30.6.2015.
3) Jelikož částka ve výši 413.341,- Kč s příslušenstvím za období 1.1.2015 do 30.6.2015 byla
počítána coby částka dlužného nájemného, přičemž OS v Pardubicích následně stanovil, že
vlivem absolutní neplatnosti nájemní smlouvy ze dne 7.8.1995 lze žádat toliko pouze vydání
BO, byla částka za BO stanovena Znaleckými posudky, a to s ohledem na obvyklou cenu
nájmů předmětných pozemků. Částka za BO IH Labe vůči SmP byla stanovena Znaleckým
posudkem č. 1376-87/2018 ze dne 25.9.2018 zpracovaným XXXXXXXXXXXXX, na částku ve
výši 378.528,- Kč za rok 2015. Jelikož SmP žalovalo období 1.1.2015 – 30.6.2015, tak je částka
ponížená o 50 %, tj. činí 189.264,- Kč. BO SmP vůči IH Labe bylo vyčísleno Dodatkem ke
znaleckému posudku o ceně obvyklé č. 1376-87/2018 ze dne 28.1.2019 vypracovaného
Yvettou Šléglovou, na částku ve výši 51.727,- Kč za rok 2015. BO SmP vůči IH Labe za období
1.1.2015 – 30.6.2015 tak činí částku ve výši 25.863,50 Kč. Započteme-li obě výše uvedené
částky, tj. částku ve výši 189.264,- Kč a částku ve výši 25.863,50 Kč, vyjde nám částka ve výši
163.400,50 Kč, kdy tato částka je jistinou v tomto sporu. Pokud tedy zohledníme jistinu v
tomto sporu (163.400,50 Kč) a žalovatelné období (3 dny, tj. ode dne 28.6.2015 do
30.6.2015), tak výpočet je následující: obvyklé nájemné za 1 den činí 902,77 Kč
(163.400,50:181 – celkový počet dní od 1.1.2015 do 30.6.2015). Za 3 dny tedy žalovatelná
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částka činí 2.708,31 Kč (902,77x3).
4) Ohledně výpočtu příslušenství, tj. úroků z prodlení, postupujeme následovně:
Pro účely výpočtu úroků z prodlení je třeba vycházet z žalované jistiny v původní výši, tj.
413.341,- Kč. Při zohlednění této jistiny (což je 413.341,- Kč) a žalovatelného období (což jsou
3 dny, tj. od 28.6.2015 do 30.6.2015), dojdeme k následujícímu výpočtu: obvyklé nájemné za
1 den činí 2.283,65,- Kč (413.341:181 – celkový počet dní od 1.1.2015 do 30.6.2015). Za 3
dny by tedy žalovatelná částka činila 6.850,95 Kč (2.283,65x3).
Z výše uvedeného vyplývá, že SmP má vůči IH Labe pohledávku pouze ve výši 6.850,95 Kč se
zákonným úrokem z prodlení ve výši 9,00 % ročně od 15.8.2018 do zaplacení (ke dni
30.9.2022 činí úrok z prodlení částku ve výši 2.545,74 Kč).
Datum 15.8.2018 vzniklo tak, že pokud se jedná o BO, tak za den splatnosti se má den
následující po doručení žaloby druhé straně (nebyla zde zasílána předžalobní výzva). V tomto
sporu byla žaloba doručena dne 13.8.2018, splatnost nastala dne 14.8.2018 a úroky z
prodlení se tím pádem počítají ode dne následujícího po splatnosti, tj. ode dne 15.8.2018 do
zaplacení, tj. do dne 30.9.2022.
III.) Soudní spor sp.zn.: 107 C 18/2018 – dlužné nájemné za období 1.7.2015 - 31.12.2015 ve
výši 413.342,- Kč s příslušenstvím; v Dohodě o narovnání se smluvní strany dohodly na tom,
že IH Labe uhradí SmP částku 19,537,1 Kč a ve zbytku SmP vezme svoji žalobu zpět z důvodu
jejího promlčení (důvody viz níže)

1) Žaloba o zaplacení 413.342,- Kč s příslušenstvím za období 1.7.2015 – 31.12.2015, ze dne
28.11.2018, byla doručena OS v Pardubicích dne 10.12.2018.
2) SmP podalo žalobu na OS v Pardubicích dne 10.12.2018. Z toho vyplývá, že období, za
které můžeme požadovat zpětně vydání BO, je období od 10.12.2015 (žaloba byla podána
dne 10.12.2018) do 31.12.2015.
3) Jelikož částka ve výši 413.342,- Kč s příslušenstvím za období 1.7.2015 – 31.12.2015 byla
počítána coby částka dlužného nájemného, přičemž OS v Pardubicích následně stanovil, že
vlivem absolutní neplatnosti nájemní smlouvy ze dne 7.8.1995 lze žádat toliko pouze vydání
BO, byla částka za BO stanovena Znaleckými posudky, a to s ohledem na obvyklou cenu
nájmů předmětných pozemků. Částka za BO IH Labe vůči SmP byla stanovena Znaleckým
posudkem č. 1376-87/2018 ze dne 25.9.2018 zpracovaným XXXXXXXXXXXXX, na částku ve
výši 378.528,- Kč za rok 2015. Jelikož SmP žalovalo období 1.7.2015 – 31.12.2015, tak je
částka ponížená o 50 %, tj. činí 189.264,- Kč. BO SmP vůči IH Labe bylo vyčísleno Dodatkem
ke znaleckému posudku o ceně obvyklé č. 1376-87/2018 ze dne 28.1.2019 vypracovaného
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XXXXXXXXXXXXX, na částku ve výši 51.727,- Kč za rok 2015. BO SmP vůči IH Labe za období
1.7.2015 – 31.12.2015 tak činí částku ve výši 25.863,50 Kč. Započteme-li obě výše uvedené
částky, tj. částku ve výši 189.264,- Kč a částku ve výši 25.863,50 Kč, vyjde nám částka ve výši
163.400,50 Kč, kdy tato částka je jistinou v tomto sporu. Pokud tedy zohledníme jistinu v
tomto sporu (163.400,50 Kč) a žalovatelné období (22 dní, tj. ode dne 10.12.2015 do
31.12.2015), tak výpočet je následující: obvyklé nájemné za 1 den činí 888,05 Kč
(163.400,50:184 – celkový počet dní od 1.7.2015 do 31.12.2015). Za 22 dní tedy žalovatelná
částka činí 19.537,10 Kč (888,05x22).
4) Ohledně výpočtu příslušenství, tj. úroků z prodlení, postupujeme následovně:
Pro účely výpočtu úroků z prodlení je třeba vycházet z žalované jistiny v původní výši, tj.
413.342,- Kč. Při zohlednění této jistiny (což je 413.342,- Kč) a žalovatelného období (což je
22 dní, tj. od 10.12.2015 do 31.12.2015) dojdeme k následujícímu výpočtu: obvyklé nájemné
za 1 den činí 2.246,42 Kč (413.342:184 – celkový počet dní od 1.7.2015 do 31.12.2015). Za 22
dní by tedy žalovatelná částka činila 49.421,24 Kč (2.246,42x22).
Z výše uvedeného vyplývá, že SmP má vůči IH Labe pohledávku pouze ve výši 49.421,24 Kč se
zákonným úrokem z prodlení ve výši 9,75 % ročně od 7.2.2019 do zaplacení (ke dni
30.9.2022 činí úrok z prodlení částku ve výši 17.571,28 Kč).
Datum 7.2.2019 vzniklo tak, že pokud se jedná o BO, tak za den splatnosti se má den
následující po doručení žaloby druhé straně (nebyla zde zasílána předžalobní výzva). V tomto
sporu byla žaloba doručena dne 5.2.2019, splatnost nastala dne 6.2.2019 a úroky z prodlení
se tím pádem počítají ode dne následujícího po splatnosti, tj. ode dne 7.2.2019 do zaplacení,
tj. do dne 30.9.2022.
IV.) Soudní spor sp.zn.: 115 C 23/2019 – dlužné nájemné za období 1.1.2016 – 30.6.2016 ve
výši 413.341,- Kč s příslušenstvím; v Dohodě o narovnání se smluvní strany dohodly na tom,
že IH Labe uhradí SmP částku 4.520,65 Kč a ve zbytku SmP vezme svoji žalobu zpět z důvodu
jejího promlčení (důvody viz níže)

1) Žaloba o zaplacení 413.341,- Kč s příslušenstvím za období 1.1.2016 – 30.6.2016, ze dne
20.6.2019, byla doručena OS v Pardubicích dne 26.6.2019.
2) SmP podalo žalobu na OS v Pardubicích dne 26.6.2019. Z toho vyplývá, že období, za které
můžeme požadovat zpětně vydání BO, je období od 26.6.2016 (žaloba byla podána dne
26.6.2019) do 31.12.2016.
3) Jelikož částka ve výši 413.341,- Kč s příslušenstvím za období 1.1.2016 – 30.6.2016 byla
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počítána coby částka dlužného nájemného, přičemž OS v Pardubicích následně stanovil, že
vlivem absolutní neplatnosti nájemní smlouvy ze dne 7.8.1995 lze žádat toliko pouze vydání
BO, byla částka za BO stanovena Znaleckými posudky, a to s ohledem na obvyklou cenu
nájmů předmětných pozemků. Částka za BO IH Labe vůči SmP byla stanovena Znaleckým
posudkem č. 1376-87/2018 ze dne 25.9.2018 zpracovaným XXXXXXXXXXXXX, na částku ve
výši 381.196,- Kč za rok 2016. Jelikož SmP žalovalo období 1.1.2016 – 30.6.2016, tak je částka
ponížená o 50 %, tj. činí 190.598,- Kč. BO SmP vůči IH Labe bylo vyčísleno Dodatkem ke
znaleckému posudku o ceně obvyklé č. 1376-87/2018 ze dne 28.1.2019 vypracovaného
XXXXXXXXXXXXX, na částku ve výši 52.092,- Kč za rok 2016. BO SmP vůči IH Labe za období
1.1.2016 – 30.6.2016 tak činí částku ve výši 26.046,- Kč. Započteme-li obě výše uvedené
částky, tj. částku ve výši 190.598,- Kč a částku ve výši 26.046,- Kč, vyjde nám částka ve výši
164.552,- Kč, kdy tato částka je jistinou v tomto sporu. Pokud tedy zohledníme jistinu v
tomto sporu (164.552,- Kč) a žalovatelné období (5 dní, tj. ode dne 26.6.2016 do 30.6.2016),
tak výpočet je následující: obvyklé nájemné za 1 den činí 904,13 Kč (164.552:182 – celkový
počet dní od 1.1.2016 do 30.6.2016). Za 5 dní tedy žalovatelná částka činí 4.520,65 Kč
(904,13x5).
4) U této žaloby již byla podána předžalobní výzva, a to dne 17.6.2019 prostřednictvím
datové zprávy (ve stejný den byla taktéž doručena). V této předžalobní výzvě byla stanovena
sedmidenní lhůta k plnění, tzn. že začala plynout od 18.6.2019 do 24.6.2019, což byl poslední
den, kdy IH Labe mohla dobrovolně plnit. Jelikož ale ničeho neplnila, tak se dostala do
prodlení, a to počínaje dnem 25.6.2019 a to až do zaplacení, tj. do dne 30.9.2022.
5) Ohledně výpočtu příslušenství, tj. úroků z prodlení, postupujeme následovně:
Pro účely výpočtu úroků z prodlení je třeba vycházet z žalované jistiny v původní výši, tj.
413.341,- Kč. Při zohlednění této jistiny (což je 413.341,- Kč) a žalovatelného období (což je 5
dní, tj. od 26.6.2016 do 30.6.2016) dojdeme k následujícímu výpočtu: obvyklé nájemné za 1
den činí 2.271,10 Kč (413.341:182 – celkový počet dní od 1.1.2016 do 30.6.2016). Za 5 dní by
tedy žalovatelná částka činila 11.355,50 Kč (2.271,10x5).
Z výše uvedeného vyplývá, že SmP má vůči IH Labe pohledávku pouze ve výši 11.355,50 Kč se
zákonným úrokem z prodlení ve výši 9,75 % ročně od 25.6.2019 do zaplacení (ke dni
30.9.2022 činí úrok z prodlení částku ve výši 3.618,75 Kč).
Datum 25.6.2019 vzniklo tak, že IH Labe byla dne 17.6.2019 doručena předžalobní výzva, ve
které byla stanovena sedmidenní lhůta k plnění, která začala plynout od 18.6.2019 do
24.6.2019, přičemž dne 24.6.2019 nastala také splatnost pohledávky a tím pádem se ode
dne 25.6.2019 počítají úroky z prodlení až do zaplacení, tj. do dne 30.9.2022.
V.) Soudní spor sp.zn.: 118 C 44/2019 – dlužné nájemné za období 1.7.2016 – 31.12.2017 ve
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výši 581.328,- Kč s příslušenstvím; v Dohodě o narovnání se smluvní strany dohodly na tom,
že IH Labe uhradí SmP částku 335.504,06 Kč a ve zbytku SmP vezme svoji žalobu zpět z
důvodu jejího promlčení (důvody viz níže)

1) Žaloba o zaplacení 581.328,-Kč s příslušenstvím za období 1.7.2016 do 31.12.2017, ze dne
18.12.2019, byla doručena OS v Pardubicích dne 30.12.2019.
6) SmP podalo žalobu na OS v Pardubicích dne 30.12.2019. Z toho vyplývá, že období, za
které můžeme požadovat zpětně vydání BO, je období od 30.12.2016 (žaloba byla podána
dne 30.12.2019) do 31.12.2017.
3) Jelikož částka ve výši 581.328,- Kč s příslušenstvím za období 1.7.2016 – 31.12.2017 byla
počítána coby částka dlužného nájemného, přičemž OS v Pardubicích následně stanovil, že
vlivem absolutní neplatnosti nájemní smlouvy ze dne 7.8.1995 lze žádat toliko pouze vydání
BO, byla částka za BO stanovena Znaleckými posudky, a to s ohledem na obvyklou cenu
nájmů předmětných pozemků. Částka za BO IH Labe vůči SmP byla stanovena Znaleckým
posudkem č. 1376-87/2018 ze dne 25.9.2018 zpracovaným XXXXXXXXXXXXX, na částku ve
výši 381.196,- Kč za rok 2016 a na částku ve výši 390.730,- Kč za rok 2017. Jelikož SmP
žalovalo období 1.7.2016 – 31.12.2017, tak je částka za rok 2016 ponížená o 50 %, tj. činí
190.598,- Kč a za rok 2017 je uplatněna v plné výši, neboť se jednalo o celý rok 2017 a činí
tedy 390.730,- Kč. Při součtu částky 190.598,- Kč a částky 390.730,- Kč nám vyjde částka ve
výši 581.328,- Kč. BO SmP vůči IH Labe vyčísleno Dodatkem ke znaleckému posudku o ceně
obvyklé č. 1376-87/2018 ze dne 28.1.2019 vypracovaného XXXXXXXXXXXXX, na částku ve
výši 52.092,- Kč za rok 2016 a na částku ve výši 53.395,- Kč za rok 2017. BO SmP vůči IH Labe
za období 1.7.2016 – 31.12.2016 tak činí částku ve výši 26.046,- Kč (50 % z částky 52.092,- Kč)
a za období roku 2017 činí částku ve výši 53.395,- Kč. Při součtu částky 26.046,- Kč a částky
53.395,- Kč nám vyjde částka ve výši 79.441,- Kč. Započteme-li obě výše uvedené částky, tj.
částku ve výši 581.328,- Kč a částku ve výši 79.441,- Kč, vyjde nám částka ve výši 501.887,Kč, kdy tato částka je jistinou v tomto sporu. Pokud tedy zohledníme jistinu v tomto sporu
(501.887,- Kč) a žalovatelné období (367 dní, tj. ode dne 30.12.2016 do 31.12.2017), tak
výpočet je následující: obvyklé nájemné za 1 den činí 914,18 Kč (501.887:549 – celkový počet
dní od 1.7.2016 do 31.12.2017). Za 367 dní tedy žalovatelná částka činí 335.504,06 Kč
(914,18x367).
4) U této žaloby byla podána předžalobní výzva, a to dne 9.12.2019 prostřednictvím datové
zprávy. Doručena byla dne 10.12.2019. V této předžalobní výzvě byla stanovena sedmidenní
lhůta k plnění, tzn. že začala plynout od 11.12.2019 do 17.12.2019, což byl poslední den, kdy
IH Labe mohla dobrovolně plnit. Jelikož ale ničeho neplnila, tak se dostala do prodlení, a to
počínaje dnem 18.12.2019, a to až do zaplacení, tj. do dne 30.9.2022.
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5) Ohledně výpočtu příslušenství, tj. úroků z prodlení, postupujeme následovně:
Pro účely výpočtu úroků z prodlení je třeba vycházet z žalované jistiny v původní výši, tj.
581.328,- Kč. Při zohlednění této jistiny (což je 581.328,- Kč) a žalovatelného období (což je
367 dní, tj. od 30.12.2016 do 31.12.2017) dojdeme k následujícímu výpočtu: obvyklé
nájemné za 1 den činí 1.058,89 Kč (581.328:549 – celkový počet dní od 1.7.2016 do
31.12.2017). Za 367 dní by tedy žalovatelná částka činila 388.612,63 Kč (1.058,89x367).
Z výše uvedeného vyplývá, že SmP má vůči IH Labe pohledávku pouze ve výši 388.612,63 Kč
se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10,00 % ročně od 18.12.2019 do zaplacení (ke dni
30.9.2022 činí úrok z prodlení částku ve výši 108.279,19 Kč).
Datum 18.12.2019 vzniklo tak, že IH Labe byla dne 10.12.2019 doručena předžalobní výzva,
ve které byla stanovena sedmidenní lhůta k plnění, která začala plynout od 11.12.2019 do
17.12.2019, přičemž dne 17.12.2019 nastala také splatnost pohledávky a tím pádem se ode
dne 18.12.2019 počítají úroky z prodlení až do zaplacení, tj. do dne 30.9.2022.
Přibližný součet veškerého výše uvedeného příslušenství, tj. úroků z prodlení, vyplývajících ze
všech soudních sporů, činí cca částku ve výši 141.642,29 Kč. Vzhledem k tomu, že IH Labe
plnil v období 1996-2008 dle neplatné nájemní smlouvy a SmP získalo na základě tohoto
plnění majetkový prospěch ve výši cca 4.994.836,- Kč bez právního důvodu, smluvní strany se
dohodly, že SmP nebude po IH Labe požadovat úhradu příslušenství, tj. úroků z prodlení
uvedených výše v bodech I.) až V.). Na druhé straně se smluvní strany rovněž dohodly, že IH
Labe nebude po SmP požadovat zpětně úhradu výše uvedené částky ve výši 4.994.836,- Kč.
VI.) BO za rok 2018 a rok 2019
BO SmP vůči IH Labe a BO IH Labe vůči SmP za období od 1.1.2018 do 31.12.2019 je zcela
vyrovnáno.
VII.) BO za rok 2020 a rok 2021
BO IH Labe vůči SmP za období 1.1.2020-31.12.2021 bylo vypočteno tak, že částka BO za rok
2020 byla stanovena Znaleckým posudkem č. 1568-81/2020 ze dne 14.12.2020
vyhotoveného XXXXXXXXXXXXX, na částku ve výši 583.272,- Kč. Za rok 2021 byla stanovena
částka za BO tak, že k částce 583.272,- Kč se připočetla inflace za rok 2021, která činila 3,8 %,
tzn. 583.272 x 0,038, což je 22.164,34 Kč. Částku 22.164,34 Kč přičteme k částce 583.272,- Kč
a vyjde nám částka ve výši 605.436,34 Kč, což je vypočtená částka za BO za rok 2021. Pokud
sečteme částku za BO za rok 2020, tj. 583.272,- Kč a částku za BO za rok 2021, tj. 605.436,34
Kč, vyjde nám částka v celkové výši 1.188.708,34 Kč. BO SmP vůči IH Labe bylo vypočteno
následujícím způsobem: dle Dodatku ke znaleckému posudku o ceně obvyklé č. 137687/2018 ze dne 28.1.2019 vyhotoveného Yvettou Šléglovou, bylo BO SmP vůči IH Labe
vyčísleno na částku ve výši 54.624,- Kč za rok 2018. Abychom se dostali k hodnotě BO za rok
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2020 a rok 2021, musíme postupovat tak, že v každém roce zohledníme míru inflace platnou
v daném roce. Tedy částka za BO SmP vůči IH Labe za rok 2018 činila 54.624,- Kč. K této
částce přičteme inflaci v roce 2018, která činila 2,1 %. Při výpočtu 54.624 x 0,021, nám vyjde
částka 1.147,-, kterou je potřeba připočíst k částce 54.624,- Kč a vyjde nám částka ve výši
55.771,10 Kč, což je částka za BO SmP vůči IH Labe za rok 2019. K částce 55.771,10 Kč je
třeba připočíst inflaci v roce 2019, která činila 2,8 %. Při stejném mechanismu výpočtu
uvedeném výše nám vyjde částka ve výši 57.332,69 Kč, což je částka BO SmP vůči IH Labe za
rok 2020. Pokud k částce 57.332,69 Kč připočteme inflaci 3,2 %, vyjde nám částka ve výši
59.167,34 Kč, což je částka za BO SmP vůči IH Labe za rok 2021. Pokud tedy sečteme částku
za BO SmP vůči IH Labe za rok 2020, tj. 57.332,69 Kč a částku za BO SmP vůči IH Labe za rok
2021, tj. 59.167,34 Kč, vyjde nám částka ve výši 116.500,03 Kč.
Od částky za BO IH Labe vůči SmP ve výši 1.188.708,34 odečteme částku za BO SmP vůči IH
Labe ve výši 116.500,03 Kč a rozdíl činí 1.072.208,31 Kč.
VIII.) BO za rok 2022, příp. rok 2023
BO IH Labe vůči SmP za rok 2022, příp. rok 2023, bylo vypočteno tak, že částku za BO IH Labe
vůči SmP za rok 2021 vynásobíme koeficientem 1,15, což je smluvními stranami dohodnutá
míra inflace za rok 2022, příp. rok 2023, jelikož skutečnou míru inflace za rok 2022 budeme
znát až v lednu roku 2023. Pokud tedy částku za BO IH Labe vůči SmP za rok 2021, tj. částku
605.436,34 Kč vynásobíme koeficientem 1,15, vyjde nám částka ve výši 696.251,80 Kč.
Částka ve výši 696.251,80 Kč je tedy částka za BO IH Labe vůči SmP za rok 2022, příp. rok
2023. BO SmP vůči IH Labe vypočteme tak, že BO SmP vůči IH Labe za rok 2021 činí částku
59.167,34 Kč. Částku 59.167,34 Kč vynásobíme koeficientem 1,15 a vyjde nám částka ve výši
68.042,44 Kč. Částka ve výši 68.042,44 Kč je tedy částka za BO SmP vůči IH Labe za rok 2022,
příp. rok 2023.
Od částky BO IH Labe vůči SmP ve výši 696.251,80 Kč odečteme částku za BO SmP vůči IH
Labe ve výši 68.042,44 Kč a rozdíl činí 628.209,36 Kč. Tato částka bude následně vydělena
číslem 365 (počet dní v kalendářním roce) a vynásobena číslem odpovídajícímu počtu dnů od
1.1.2022 do dne předcházejícímu podání návrhů na vklad vlastnických práv vyplývajících z
příslušných kupních smluv.
Souhrn výše uvedených dílčích částek vypočtených do konce roku 2021, které je IH Labe
povinno SmP uhradit do 30 dnů ode dne účinnosti Dohody o narovnání, činí dohromady
částku ve výši 1.444.217,30 Kč (částka je uvedena bez úroků z prodlení, neboť se smluvní
strany dohodly na tom, že je SmP po IH Labe požadovat nebude).
Částka vypočtená za rok 2022 (počítaná od 1.1.2022 do 31.12.2022), kterou je IH Labe
povinno SmP uhradit do 30 dnů ode dne obdržení výzvy k úhradě, činí dohromady částku ve
výši 628.209,36 Kč (částka bude případně ponížená/povýšená, o tu dobu, o kterou budou
návrhy na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí zapsány dříve/později).
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B) Majetkoprávní vypořádání mezi IH Labe a městem Pardubice
V Dohodě o narovnání je dále popsán proces budoucího převodu pozemků ze strany IH Labe
vůči SmP a SmP vůči IH Labe, a to tak, aby do vlastnictví IH Labe byly převedeny pozemky
SmP, které fakticky užívá IH Labe a do vlastnictví SmP převedeny pozemky IH Labe, které ale
fakticky užívá a potřebuje SmP. V podrobnostech je odkazováno na usnesení č. 2 tohoto
bodu, jehož předmětem je právě schválení těchto převodů. Ve stručnosti lze uvést toto.
Poté, co IH Labe splní své finanční závazky vůči SmP z titulu BO /viz. část A této zprávy/,
zaváže se SmP jako prodávající uzavřít s IH Labe jako kupujícím kupní smlouvu, jejímž
předmětem bude prodej pozemků označených jako st.p.č. 974/5 o výměře 975 m2, p.p.č.
3898/1 o výměře 428 m2 a částí pozemků označených jako p.p.č. 3905 o výměře 80 m2 (dle
GP č. 10191-95/2022 p.p.č.3905/2), p.p.č. 3899/1 o výměře 315 m2 (dle GP č.10191-95/2022
p.p.č. 3899/4 o výměře 35 m2, p.p.č. 3899/5 o výměře 7m2, p.p.č. 3899/6 o výměře 273 m2),
vše v k.ú. Pardubice a živičného povrchu umístěného na části pozemku označeného jako
p.p.č. 3903/3 o výměře 103 m2 (dle GP č. 10191-95/2022 p.p.č.3903/3 o výměře 103 m2) v
k.ú. Pardubice, z vlastnictví SmP do vlastnictví IH Labe. SmP jako prodávající prodává
předmětné pozemky spolu s předmětným povrchem IH Labe jako kupujícímu, za celkovou
kupní cenu ve výši 6.686.055,- Kč, povýšenou o DPH v případě, že předmětné pozemky a
předmětný povrch budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. Uvedenou kupní cenu
uhradí IH Labe jako kupující před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Spolu s uzavřením kupní smlouvy mezi SmP jako prodávajícím a IH Labe jako kupujícím, se IH
Labe jako prodávající zavazuje uzavřít se SmP jako kupujícím kupní smlouvu, jejímž
předmětem bude prodej pozemků označených jako p.p.č. 3902/2 o výměře 3 m2, p.p.č.
3902/3 o výměře 1 m2 a části pozemku označeného jako p.p.č. 3903/3 o výměře 453 m2 (dle
GP č. 10191-95/2022 p.p.č. 3903/7), vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví IH Labe do vlastnictví
SmP. IH Labe jako prodávající prodává předmětné pozemky SmP jako kupujícímu, za
celkovou kupní cenu ve výši 685.500,- Kč, povýšenou o DPH v případě, že předmětné
pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. Uvedenou kupní cenu uhradí SmP
jako kupující před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
S ohledem na skutečnost, že na části pozemku označeného jako p.p.č. 3903/3 o výměře 103
m2 (dle GP č. 10191-95/2022, p.p.č. 3903/3 o výměře 103 m2) v k.ú. Pardubice, se nachází
živičný povrch ve vlastnictví SmP, který bude předmětem převodu do vlastnictví IH Labe, se
SmP zavazuje tuto předmětnou část pozemku vyjmout z pasportu komunikací.
SmP a IH Labe dále v Dohodě o narovnání konstatují, že výlučným uživatelem pozemku p. p.
č. 3900/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, o výměře 9
m2, je ode dne účinnosti Dohody o narovnání pouze IH Labe, a to z toho důvodu, že se na
tomto pozemku nenachází komunikace, ale jedná se o zatravněnou plochu.
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IH Labe a SmP sjednávají, že dne předcházejícího dni podání návrhů na vklad vlastnických
práv do katastru nemovitostí vyplývajících z příslušných kupních smluv, bude SmP fyzicky
předána část pozemku označeného jako p. p. č. 3899/1, v k.ú. Pardubice, umístěná napravo
od vstupu do IH Labe (při pohledu na vstup do hotelu) o výměře 109 m2, v k.ú. Pardubice,
jejímž uživatelem je IH Labe, mimo tu část, která je zastavěna nájezdovou komunikací ve
vlastnictví IH Labe. Tato část pozemku označeného jako p. p. č. 3899/1 o výměře 35 m2 v k.ú.
Pardubice, byla oddělena Geometrickým plánem č. 10191-95/2022 vyhotoveného Ing.
Petrem Glossem, ověřeným dne 17.8.2022, z pozemku p. p. č. 3899/1 a nově označena jako
p. p. č. 3899/4 o výměře 35 m2 v k.ú. Pardubice. Tento pozemek označený jako p. p.
č.3899/4 o výměře 35 m2 v k.ú. Pardubice je předmětem kupní smlouvy mezi SmP jako
prodávajícím a IH Labe jako kupujícím.

Návrh usnesení č. 002

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemků označených jako st.p.č. 974/5 o výměře 975 m2, p.p.č. 3898/1 o výměře
428 m2 a částí pozemků označených jako p.p.č. 3905 o výměře 80 m2 (dle GP č. 1019195/2022 p.p.č.3905/2), p.p.č. 3899/1 o výměře 315 m2 (dle GP č.10191-95/2022 p.p.č.
3899/4 o výměře 35 m2, p.p.č. 3899/5 o výměře 7m2, p.p.č. 3899/6 o výměře 273 m2), vše
v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti
Interhotel Labe - F s.r.o., IČO 61251798, se sídlem Masarykovo náměstí 2633, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem č. 3989-23/2021 ze dne 26. 2. 2022 ve výši 4.200,- Kč/m2 u pozemku
označeného jako st.p.č. 974/5 v k.ú. Pardubice a ve výši 3.000,-Kč/m2 u částí pozemků
označených jako p.p.č. 3905 o výměře 80 m2 (dle GP č. 10191-95/2022 p.p.č.3905/2), p.p.č.
3899/1 o výměře 315 m2 (dle GP č.10191-95/2022 p.p.č. 3899/4 o výměře 35 m2, p.p.č.
3899/5 o výměře 7m2, p.p.č. 3899/6 o výměře 273 m2), vše v k.ú. Pardubice, povýšenou o
DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH.
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.
Kupní smlouva bude uzavřena:
- po uzavření Dohody o narovnání a po úhradě částky ve výši 1.444.217,30 Kč společností
Interhotel Labe - F s.r.o., IČO 61251798,
- po uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společnostmi Vodovody a kanalizace
Pardubice a.s., IČO 60108631, na pozemky označené jako stp.č. 974/5 a p.p.č. 3899/1, vše
v k.ú. Pardubice, ČEZ Distribuce, a.s., 24729035, na pozemky označené jako st.p.č. 974/5,
p.p.č. 3898/1, p.p.č. 3899/1, vše v k.ú. Pardubice, Elektrárny Opatovice a.s., IČO 27567320,
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na pozemek označený jako st.p.č. 974/5 v k.ú. Pardubice, Služby města Pardubic a.s., IČO
25262572, na pozemky označené jako st.p.č. 974/5 a p.p.č.3899/1, vše v k.ú. Pardubice, a
po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí.
- zároveň s kupní smlouvou na prodej živičného povrchu umístěného na části pozemku
označeného jako p.p.č. 3903/3 o výměře 103 m2 (dle GP č. 10191-95/2022 p.p.č.3903/3 o
výměře 103 m2) v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví
společnosti Interhotel Labe - F s.r.o., IČO 61251798 a zároveň s kupní smlouvou na
odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 3902/2 o výměře 3 m2, p.p.č. 3902/3 o výměře
1 m2, a části pozemku označeného jako p.p.č. 3903/3 o výměře 453 m2 (dle GP č. 1019195/2022 p.p.č.3903/7), vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví společnosti Interhotel Labe - F
s.r.o., IČO 61251798, do vlastnictví statutárního města Pardubice.
Kupní cena bude uhrazena společností před podáním návrhu na vklad vlastnických práv do
katastru nemovitostí.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 3902/2 o výměře 3 m2, p.p.č. 3902/3 o výměře
1 m2, a části pozemku označeného jako p.p.č. 3903/3 o výměře 453 m2 (dle GP č. 1019195/2022 p.p.č.3903/7), vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví společnosti Interhotel Labe - F
s.r.o., IČO 61251798, se sídlem Masarykovo náměstí 2633, Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu v čase a místě
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3988-22/2021 ze dne 25. 2. 2022 ve výši
1.500,- Kč/m2 povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu
podléhajícímu DPH.
Kupní smlouva bude uzavřena:
- po uzavření Dohody o narovnání a po úhradě částky ve výši 1.444.217,30 Kč společností
Interhotel Labe - F s.r.o., IČO 61251798,
- zároveň s kupní smlouvou na prodej pozemků označených jako st.p.č. 974/5 o výměře
975 m2, p.p.č. 3898/1 o výměře 428 m2 a částí pozemků označených jako p.p.č. 3905 o
výměře 80 m2 (dle GP č. 10191-95/2022 p.p.č.3905/2), p.p.č. 3899/1 o výměře 315 m2 (dle
GP č.10191-95/2022 p.p.č. 3899/4 o výměře 35 m2, p.p.č. 3899/5 o výměře 7m2, p.p.č.
3899/6 o výměře 273 m2), vše v k.ú. Pardubice a živičného povrchu umístěného na části
pozemku označeného jako p.p.č. 3903/3 o výměře 103 m2 (dle GP č. 10191-95/2022
p.p.č.3903/3 o výměře 103 m2) v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice
do vlastnictví společnosti Interhotel Labe - F s.r.o., IČO 61251798.
Kupní cena bude uhrazena statutárním městem Pardubice před podáním návrhu na vklad.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako st.p.č. 974/5 o výměře 975 m2,
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p.p.č. 3898/1 o výměře 428 m2 a částí pozemků označených jako p.p.č. 3905 o výměře 80
m2 (dle GP č. 10191-95/2022 p.p.č.3905/2), p.p.č. 3899/1 o výměře 315 m2 (dle GP
č.10191-95/2022 p.p.č. 3899/4 o výměře 35 m2, p.p.č. 3899/5 o výměře 7m2, p.p.č. 3899/6
o výměře 273 m2), vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do
vlastnictví společnosti Interhotel Labe - F s.r.o., IČO 61251798.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 12. 2023
IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 3902/2 o výměře 3
m2, p.p.č. 3902/3 o výměře 1 m2, a části pozemku označeného jako p.p.č. 3903/3 o
výměře 453 m2 (dle GP č. 10191-95/2022 p.p.č.3903/7), vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví
společnosti Interhotel Labe - F s.r.o., IČO 61251798, do vlastnictví statutárního města
Pardubice.
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
T: 31. 12. 2023

Důvodová zpráva

Společnost Interhotel Labe - F s.r.o., IČO 61251798, se sídlem Masarykovo náměstí 2633,
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, žádá o úplatné převody:
1) pozemků označených jako st.p.č. 974/5 o výměře 975 m2, p.p.č. 3898/1 o výměře 428 m2
a částí pozemků označených jako p.p.č. 3905 o výměře 80 m2 (dle GP č. 10191-95/2022
p.p.č. 3905/2), p.p.č. 3899/1 o výměře 315 m2 (dle GP č. 10191-95/2022 p.p.č. 3899/4 o
výměře 35 m2, p.p.č. 3899/5 o výměře 7 m2 a p.p.č. 3899/6 o výměře 273), vše v k.ú.
Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Interhotel
Labe - F s.r.o., IČO 61251798,
2) živičného povrchu z vlastnictví statutárního města Pardubice umístěného na části
pozemku označeného jako p.p.č. 3903/3 o výměře 103 m2 v k.ú. Pardubice (dle GP č. 1019195/2022 p.p.č. 3903/3 o nové výměře 103 m2) ve vlastnictví společnosti Interhotel Labe - F
s.r.o., IČO 61251798,
3)pozemků označených jako p.p.č. 3902/2 o výměře 3 m2, p.p.č. 3902/3 o výměře 1 m2, a
části pozemku označeného jako p.p.č. 3903/3 o výměře 453 m2 (dle GP č. 10191-95/2022
p.p.č. 3903/7), vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví společnosti Interhotel Labe - F s.r.o., IČO
61251798, vlastnictví statutárního města Pardubice.
Původně podaná žádost obsahovala:
- ještě návrh na směnu pozemků s doplatkem ze strany žadatele, od které žadatel po
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projednání v komisi pro pozemky a reklamu odstoupil,
-pozemky označené jako st.p.č. 974/5 o výměře 975 m2, p.p.č. 3898/1 o výměře 428 m2 a
části pozemků označených jako p.p.č. 3905 o výměře 80 m2, p.p.č. 3899/1 o výměře cca 319
m2, vše v k.ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice,
-pozemky označené jako p.p.č. 3902/2 o výměře 3 m2, p.p.č. 3902/3 o výměře 1 m2, a části
pozemku označeného jako p.p.č. 3903/3 o výměře 407 m2 vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví
spol. Interhotel Labe - F s.r.o., IČO 61251798,
Po vyhotovení návrhu geometrického plánu dle GP č. 10191-95/2022 byly výměry u částí
pozemků upraveny na základě dohody se zástupcem společnosti.
Dne 22.6.2022 se uskutečnilo jednání se zástupcem společnosti na právním oddělení MmP a
zástupcem OPPN OMI, kde bylo dohodnuto uskutečnit směnu úplatnými převody.
Dále byla zástupcem společnosti navržena změna zákresu u pozemku označeného jako p.p.č.
3903/3 v k.ú. Pardubice (na pozemku je umístěna komunikace ve vlastnictví města) na šíři 1
m případně 1,5 m místo požadovaných 2 m na podélná stání, s tím, že bude akceptovat šíři
danou OD, o kterou by bylo možné zúžit komunikaci a tuto část vyjmout z pasportu
komunikací. Na umístění parkovacích stání společnost již netrvá. Ponechání této části
pozemku ve vlastnictví společnost požaduje z důvodu případných stavebních úprav na
sousedním pozemku, který je ve vlastnictví soukromého subjektu. Pokud společnost zůstane
vlastníkem stane se účastníkem správních řízení.
Pozn. OMI: dle vyjádření OD MmP byla oddělena šíře 1 m a zároveň je navržen prodej
živičného povrchu na této části pozemku z vlastnictví statutárního města Pardubice do
vlastnictví společnosti, aby byly vlastnické vztah zcela vypořádány. Schválení převodu
živičného povrchu po vyjmutí předmětné části komunikace z pasportu komunikací je v
kompetenci Rady města Pardubic.
Znalecký posudek č. 3989-23/2021 ze dne 26. 2. 2022 o ceně v čase a místě obvyklé
vyhotovený znalcem ze schváleného seznamu byl objednán a uhrazen žadatelem.
Cena pozemku označeného jako st.p.č. 974/5 k.ú. Pardubice byla stanovena na 4.200,Kč/m2 a pozemků označených jako p.p.č. 3898/1, p.p.č. 3905, p.p.č. 3899/1, vše v k.ú.
Pardubice byla stanovena na 3.000,- Kč/m2.
Znalecký posudek č. 3988-22/2021 ze dne 25. 2. 2022 o ceně v čase a místě obvyklé
vyhotovený znalcem ze schváleného seznamu byl objednán a uhrazen statutárním městem
Pardubice.
Cena pozemků označených jako p.p.č. 3902/2, p.p.č. 3902/3, p.p.č. 3903/3, vše v k.ú.
Pardubice byla stanovena na 1.500,- Kč/m2.
Znalecký posudek č. 4007-14/2022 ze dne 11. 7.2022 o tržní hodnotě vyhotovený znalcem ze
schváleného seznamu byl objednán a uhrazen statutárním městem Pardubice. Částka ve výši
3.980,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku byla uhrazena městem.
Tržní hodnota živičného povrchu umístěného na části pozemku označeného jako p.p.č.
3903/3 o výměře 103 m2 (dle GP č. 10191-95/2022 p.p.č. 3903/3 o výměře 103 m2) v k.ú.
Pardubice. Cena byla stanovena na 1.185,- Kč/m2.
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Vyjádření KT, právní odděl. ze dne 10. 5. 2022 – Předmětná žádost o směnu pozemků je
vyústěním smírného jednání mezi statutárním městem Pardubice (dále též „město“) a
společností Interhotel Labe - F s.r.o. (dále též „IH Labe“). Soudní řízení vedené mezi
zmíněnými účastníky řízení u Okresního soudu v Pardubicích pod sp.zn.: 125 C 78/2012, se
týkalo dlužného nájemného za užívání výše uvedených pozemků. V soudním sporu vedeném
pod sp.zn.: 125 C 78/2012 bylo žalováno toliko dlužné nájemné za období ode dne 1.7.2008
do 30.6.2014. Toto soudní řízení bylo pravomocně skončeno s tím, že Okresní soud v
Pardubicích vydal dne 3.5.2019 rozsudek, kterým vyslovil absolutní neplatnost nájemní
smlouvy ze dne 7.8.1995, přičemž současně stanovil, že město má vůči IH Labe nárok toliko
na vydání bezdůvodného obohacení ve výši obvyklého nájemného stanoveného znaleckými
posudky. Oproti tomu IH Labe uplatnila nárok na vydání bezdůvodného obohacení vůči
městu za užívání pozemků ve vlastnictví IH Labe pod pozemní komunikací ve vlastnictví
města. Období od 1.7.2008 do 30.6.2014 bylo vyrovnáno i s úroky z prodlení. Období od
1.7.2014 do 31.12.2017 bylo zažalováno u Okresního soudu v Pardubicích prostřednictvím 5
žalob. Dlužné nájemné za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 již bylo IH Labem městu
uhrazeno. S ohledem na to, aby se nárok města na vydání bezdůvodného obohacení vůči IH
Labe za období od 1.1.2019 do 30.6.2019, nepromlčel, podalo město na IH Labe žalobu na
vydání bezdůvodného obohacení v hodnotě obvyklého nájemného (opět stanoveného
znaleckými posudky). IH Labe dlužnou částku městu uhradil. V současné době oba účastníci
řízení spolupracují na dohodě o narovnání, jejímž obsahem je vyrovnání bezdůvodného
obohacení města vůči IH Labe a IH Labe vůči městu. Prostřednictvím této dohody o
narovnání budou již veškeré majetkoprávní vztahy mezi účastníky řízení plně vyrovnány a
předložená žádost o směnu pozemků k tomuto majetkoprávnímu vypořádání jednoznačně
přispěje.
Liniové stavby dle technické mapy: VO, vedení tepla, sděl. vedení, elektro
Popis pozemku: pozemky ve vlastnictví města jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví
žadatele, pozemky ve vlastnictví žadatele jsou zastavěny komunikací města
Vyjádření spol. Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, ze dne 7. 6. 2022:
V příloze Vám zasíláme zpět situaci zájmového území, do které jsme zakreslili stávající trasu
veřejného osvětlení (dále jen VO) v majetku SmP a.s. podle stavu k 1.6.2022. Souborem VO
je dotčen pozemek p.č. st. 974/5 a 3899/1 k.ú. Pardubice.
Společnost SmP a.s. by souhlasila s prodejem či směnou VO nedotčených pozemků 3898/1 a
3905. V případě pozemků p.č. st. 974/5 a 3899/1 k.ú. Pardubice SmP a.s. souhlasí pouze s
prodejem části těchto pozemků nezatížených souborem VO, a to včetně ochranného
pásma VO. Tedy prostor min. 1m od kabelového vedení a stožáru VO. Část pozemku se
souborem VO vč. uvedeného ochranného pásma je třeba geodeticky oddělit a ponechat v
majetku statutárního města Pardubice, a to z důvodu zajištění správy, údržby a rekonstrukce
souboru VO.
Při oddělování pozemků je vhodné zajistit vytýčení kabelových tras VO SmP a.s. (466 260
854) z důvodu přesného vymezení průběhu podzemního vedení veřejného osvětlení.
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K odsouhlasení na SmP a.s. je třeba doložit návrh nového geodetického oddělení pozemků,
ve kterém bude zakreslena trasa stávajícího kabelového vedení VO.
Doplnění dne 23.6.2022:
Dle dohody z důvodu právních možností prodeje souhlasíme s prodejem dle předlohy za
podmínky , že na částech pozemků označených jako st.p.č. 974/5 a 3899/1 v k.ú. Pardubice,
které jsou dotčeny souborem veřejného osvětlení bude zřízeno věcné břemeno, protože na
pozemku označeném jako stp.č. 974/5 v k.ú. Pardubice je umístěn objekt hotelu ve
vlastnictví společnosti a dělení tohoto pozemku není možné. Na pozemku označeném jako
p.p.č. 3899/1 k.ú Pardubice je umístěn chodník ve vlastnictví společnosti a zde bude zřízeno
věcného břemene pro veřejné osvětlení v celé jeho délce.
Věcné břemeno u této trasy bude zřízeno před převodem pozemků st.p.č. 974/5 a 3899/1 v
k.ú. Pardubice .
Žádost podána dne 27.6.2022.
Vyjádření spol. CETIN a.s., IČO 04084063, ze dne 26. 5. 2022:
Předmětné telekomunikační sítě (včetně rozvaděče) na pozemcích označených jako st.p.č.
974/5 o výměře 975 m2, p.p.č. 3898/1 o výměře 428 m2 a částí pozemků označených jako
p.p.č. 3905 o výměře cca 80 m2, p.p.č. 3899/1 o výměře cca 319 m2, vše v k.ú. Pardubice,
byly realizovány za účinnosti zákona číslo 110/1964 Sb. o telekomunikacích. Dle tohoto
zákona (§ 12) jsou telekomunikační sítě věcným břemenem váznoucím na nemovitosti, které
se nezapisovalo do katastru nemovitostí. Majitel pozemku je povinen toto věcné břemeno
respektovat a stejně tak i ochranné pásmo telekomunikačních sítí, které činí 0,5 m na
všechny strany od krajního vedení. V tomto pásmu mimo jiné nesmí být umisťovány pevné
stavby či vysazovány trvalé porosty, které by znemožňovaly či znesnadňovaly přístup k těmto
sítím. Rozsah stavebních úprav musí respektovat umístění stávajícího telekomunikačního
rozvaděče.
Za předpokladu respektování výše uvedeného nemá společnost CETIN a.s. námitek k
převodu pozemků.
Vyjádření spol. Vodovody a kanalizace a.s., IČO 60108631, ze dne 15. 6. 2022 (pozemky
označené jako stp.č. 974/5 a p.p.č. 3899/1):
Zřízení věcného břemene za úplatu 1,000,- Kč bez DPH/pozemek, dle "zásad" - k uložení sítí
došlo před 20. 4. 2020. Z důvodu ochrany inženýrských sítí při změně vlastníka nemovitosti.
Zák. č. 89/20212 Sb., obč. zák. §1257 a následující. Pozemky jsou dotčeny vodovodem LT 150
a 100. žádost o zřízení věcného břemene podaná na OMI dne 15. 6. 2022. Smlouva o zřízení
věcného břemene uzavřena dne 26.7.2022 a předána na katastrální úřad.
Vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a.s., 24729035, ze dne 14. 6. 2022:
Zřízení smlouvy na věcné břemeno pro narovnání majetkoprávních vztahů k dotčeným
pozemkům. St.p.č. 974/5, p.p.č. 3898/1, p.p.č. 3899/1 v k.ú. Pardubice jsou předmětem
prodeje třetí osobě a zřízení věcného břemene proběhne před prodejem pozemků. Rozsah
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věcného břemene bude na stávající inženýrské sítě v majetku spol. ČEZ Distribuce, a.s. na
parc. st.p.č. 974/5, p.p.č. 3898/1, p.p.č. 3899/1 v k.ú. Pardubice dle přiložené situace s
vyznačením VB. Jelikož byly tyto sítě vybudovány před účinností zákona č. 458/2000 Sb.
navrhujeme náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.000,- Kč + DPH. Věcné břemeno
bude zřízeno i v případě, že prodej pozemků nebude schválen. Žádost o zřízení věcného
břemene byla podaná na OMI dne 14. 6. 2022.
Vyjádření spol. Elektrárny Opatovice a.s., IČO 27567320, ze dne 20. 6. 2022:
Vedením teplovodu na st.p.č. 974/5 k.ú. Pardubice bude geodeticky zaměřeno a zřízeno
věcné břemeno.
Zveřejněno dne 18. 5. 2022, č. 16/2022, dne 8.8.2022 č. 23/2022 (prodej pozemků), dne 29.
8. 2022 č. 25/2022 (převod povrchu)
Vyjádření odborů a obvodu:
OD
- souhlasíme se směnou pozemků, na p.p.č. 3903/3 v k.ú. Pardubice se nachází místní
komunikace v majetku města. 13.5.2022 se směnou souhlasíme za splnění podmínek
převodu od nájezdového hrdla v celé šíři (pozemní komunikace) pozemku p.č. 3903/3 v k.ú.
Pardubice, na kterém se nachází místní komunikace III. třídy, která je vedena v pasportu až k
hranici pozemku (parkovací stání), bez přesahujícího cípu pozemku k p.č. 974/4 v k.ú.
Pardubice. Na přesahujícím cípu směrem k Tescu není v pasportu komunikací evidovaná
žádná místní ani účelová komunikace. Jedná se o vjezd do parkoviště. Záměr zřízení
podélných parkovacích míst je nemyslitelný z důvodu nedostatečného šířkového uspořádání
komunikace a myšleného oddělení pro podélná místa (nevyhoví příslušným normám a
technickým podmínkám) a všemu by muselo předcházet správní řízení o vyřazení části místní
komunikace z pasportu komunikací. 21.6.2022
Povrch vjezdu na pozemku p.č. 3900/2 v k.ú. Pardubice je ve vlastnictví Statutárního města
Pardubice. 22.6.2022
- Za OD jsme ochotni přistoupit na 1 m šíře komunikace. Za účelem, který požadují, je tato
část zcela dostačující. V budoucnu by se mohla očekávat revitalizace předmětné části území.
Protože nemůžeme prodávat povrch místních komunikací, OD vyjme předmětnou část
povrchu komunikace správním řízením z pasportu komunikací. 23.6.2022
- Odbor dopravy Magistrátu města Pardubic jako silniční správní úřad ve věcech místních a
veřejně přístupných účelových komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních
komunikacích tímto potvrzuje, že v katastrálním území Pardubice na pozemkové parcele
označené jako p.p.č. 3903/3 o výměře 103 m2 se nachází místní komunikace s živičným
povrchem a na pozemku označeném jako 3900/2 o výměře 9 m2 v k.ú. Pardubice se
komunikace nenachází, je to plocha zatravněná. 19.8.2022
OŽP
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- z hlediska ŽP nemáme námitek. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo
rozhodnutí podle předpisů v oblasti ŽP. 17. 5. 2022
OHA
- dle platného ÚPm PCE se předmětné pozemky, respektive jejich části nachází v ploše s
rozdílným způsobem využití SC - smíšené území centrální; využití pozemků musí být v
souladu s platnou ÚPD,
- z hlediska koncepčního: doporučujeme získat pozemky pod komunikací a tím narovnání
vztahů v území není námitek, pozemky se nacházejí v zastavěném území města; tento názor
nenahrazuje vyjádření, souhlas nebo rozhodnutí dle správního řádu a stavebního zákona;
23.5.2022
OHA, koordinátor
- není námitek, směna pozemků není investičním záměrem či celoměstským záměrem ve
smyslu schválených Zásad statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory,
12.5.2022
SÚ
- z hlediska stavebního zákona není námitek, 20.5.2022 (toto vyjádření není rozhodnutím ani
opatřením stavebního úřadu)
OMI, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
- souhlasíme s majetkoprávním vypořádáním za účelem dokončení dlouhodobých
majetkových sporů v území, doporučujeme dva úplatné převody, 22.5.2022
OMI, odděl. ekonomické
- nedoporučuji směnu pozemků, hodnota směňovaných pozemků podle vyhotovených
znaleckých posudků není ve stejné výši a směna se pro účely daní považuje jako samostatná
plnění prodeje a koupě. V případě, že budou uzavřeny dvě úplatné kupní smlouvy (prodejkoupě) a město bude jako kupující, odkoupení pozemků je kryto rozpočtem přes položku
"Majetkoprávní vypořádání pozemků", dle zásad. V opačném případě, když bude město jako
prodávající, může prodej pozemků spadat do režimu DPH a kupní cena pozemků bude
navýšena o přísl. sazbu daně, 17.6.2022
OMI, odděl. investic a technické správy
- neeviduji investiční akci, 03.06.2022
právník OMI
- s ohledem na rozdílnou cenu pozemků doporučuji majetkoprávní vypořádání prostř. dvou
úplatných převodů
20.6.2022
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ORS
-nemá připomínek a námitek, 19.05.2022
Usnesení RMO Pardubice I ze dne 27. 6. 2022:
NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO (pro 0, proti 5, zdrž. 0)
Rada městského obvodu Pardubice I souhlasí se směnou pozemků s doplatkem ze strany
žadatele NEBO s dvěma úplatnými převody
- pozemků označených jako st. p. č. 974/5 o výměře 975 m2, p. p. č. 3898/1 o výměře 428
m2 a částí pozemků označených jako p. p. č. 3905 o výměře cca 80 m2, p. p. č. 3899/1 o
výměře cca 319 m2, vše v k.ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubic
- pozemků označených jako p. p. č. 3902/2 o výměře 3 m2, p. p. č. 3902/3 o výměře 1 m2, a
části pozemku označeného jako p. p. č. 3903/3 o výměře 407 m2 (dle GP č. 10130-166/2022
p. p. č. 3903/6), vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví spol. Interhotel Labe - F s.r.o., IČO
61251798, se sídlem Masarykovo náměstí 2633, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Komise pro pozemky a reklamu dne 28.6.2022 – směnu pozemků nedoporučila, prodej a
odkoupení doporučila.
Komise pro pozemky a reklamu dne 28. 6. 2022 návrh usnesení Přijato, hlasování: pro 8,
proti 0, zdrž. 0
Předpokládaný příjem 6.686.055,-Kč
Předpokládaný výdej 685.500,-Kč

23
Volba přísedícího Okresního soudu v Pardubicích

Návrh usnesení č. 001

Zastupitelstvo města Pardubic
Volí
do funkce přísedícího Okresního soudu v Pardubicích pro funkční období let 2022 - 2026
pana XXXXXXXXXXXXX. Žádost Okresního soudu v Pardubicích o zvolení nového
přísedícího je přílohou tohoto usnesení.
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Důvodová zpráva

Přísedící okresních soudů jsou do své funkce ustanovováni volbou dle § 61 odst. 2 a § 64
zákona
č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. Podle ustanovení § 64 odst. 1 uvedeného zákona volí
přísedící zastupitelstvo obce. Počet přísedících, kteří mají být pro příslušný okresní soud
zvoleni, vždy stanoví jeho předseda či předsedkyně. Kandidáty do funkce přísedícího navrhují
podle § 64 odst. 3 zákona
o soudech a soudcích členové příslušného zastupitelstva. Volební období je čtyřleté.
Vzhledem k tomu, že stanovený počet přísedících Okresního soudu v Pardubicích nebyl
dosud naplněn, je třeba pro zabezpečení řádného chodu soudu provést volbu nových
kandidátů na tuto funkci. V této souvislosti město Pardubice obdrželo dne 02.09.2022 od
předsedkyně okresního soudu JUDr. Petry Novákové žádost o zvolení jedné osoby (příloha
usnesení), která projevila zájem o tuto funkci a souhlasí s přidělením k Okresnímu soudu v
Pardubicích, a to na čtyřleté období.
Z důvodu, že se jedná o nového kandidáta, byly u něho vyžadovány aktuální dokumenty,
které náležitě doložil:
- dotazník přísedícího
- souhlas s volbou do funkce přísedícího
- čestné prohlášení
- a výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob
U kandidátů na funkci přísedícího narozených před 1. prosincem 1971 je navíc nezbytné
předložit lustrační osvědčení, což v tomto případě nutné není.
Žadatel tak splňuje všechny podmínky pro zvolení do funkce přísedící.
Vzhledem k osobnímu charakteru údajů u kandidáta je třeba v této souvislosti zachovat
maximální diskrétnost.
Pokud zastupitelé mají, či v budoucnu budou mít, návrh na vhodného kandidáta na funkci
přísedícího, mohou svůj návrh zaslat primátorovi města. Tento svůj návrh však samozřejmě
ale musí projednat s případným kandidátem, který musí s návrhem zastupitele souhlasit a
musí doložit všechny potřebné doklady.
Bez výše uvedeného nemůže být předloženo předsedkyni okresního soudu k vyjádření a tím
by nemohlo dojít k volbě.
Podle § 60 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, může být přísedícím
ustanoven:
státní občan České republiky, který je
- způsobilý k právním úkonům
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- bezúhonný
- jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude funkci řádně zastávat
- v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let
- souhlasí se svým ustanovením za přísedícího a s přidělením k určitému soudu
- a je přihlášen k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva města, jímž je do funkce volen, a v
obvodu soudu, pro který je do funkce volen, nebo který v těchto obvodech pracuje.
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Novela vyhlášky o regulaci provozování hazardních her

Návrh usnesení č. 001

Zastupitelstvo města Pardubic
Vydává
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2022, o regulaci
provozování hazardních her. Znění obecně závazné vyhlášky je přílohou tohoto usnesení.
Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Pardubic je předložena ke schválení obecně závazná vyhláška (dále také
„vyhláška“), kterou se novelizuje obecně závazná vyhláška č. 6/2022, o regulaci provozování
hazardních her (dále také „vyhláška č. 6/2022“).
Předložená novela doplňuje stávající vyhlášku č. 6/2022, přijatou na jednání Zastupitelstva
města Pardubic dne 26. 5. 2022, o nové adresní místo, na kterém bude možné v souladu s
nastavenými regulačními pravidly a zároveň při splnění podmínek stanovených souvisejícími
právními předpisy (zejm. zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění –
dále jen „zákon o hazardních hrách“) provozovat hazardní hry. Novela je zpracována na
základě žádosti obchodní společnosti 69GAMES a.s., IČO: CZ07597983, se sídlem Frenštát
pod Radhoštěm, Střelniční 1770, PSČ 744 01, která dne 23. 8. 2022 statutární město
Pardubice požádala přípisem ze dne 22. 8. 2022 o povolení nové adresy k provozování kasina
na území města, a to: Pardubice, Chrudimská čp. 2830, PSČ 530 02 (žádost je přiložena).
Vyhláška č. 6/2022 stanovila nová pravidla pro provozování hazardních her na území
statutárního města Pardubice. Umožňuje provozování hazardních her pouze na území mimo
Městskou památkovou rezervaci Pardubice vymezenou v její příloze č. 1 (dále jen „MPR“) a
stanovuje možnost provozovat hazardní hry pouze v herních prostorách typu kasino, a to na
konkrétních místech uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky (příloha aktuálně obsahuje
seznam 9 adresních míst).
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Vyhláška č. 6/2022 mj. zachovává možnost seznam uvedený v příloze č. 2 doplňovat.
Stanovení tohoto mechanismu je důsledkem nutnosti respektovat postoj Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže („ÚOHS“) k této problematice s ohledem na znění § 19a zákona č.
143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně
hospodářské soutěže). Toto ustanovení upravuje mj. zákaz orgánu veřejné správy narušit při
výkonu veřejné moci hospodářskou soutěž bez ospravedlnitelných důvodů zejména tím, že
zvýhodní určitého soutěžitele nebo skupinu soutěžitelů či vyloučí určitého soutěžitele nebo
skupinu soutěžitelů z hospodářské soutěže.
Změny v příloze č. 2 vyhlášky jsou řešeny formou novelizace vyhlášky na základě procesu
schvalování zastupitelstvem města.
Při posuzování, zda žádosti společnosti 69GAMES a.s. o zařazení nového adresního místa do
přílohy č. 2 vyhlášky č. 6/2022 vyhovět či nikoliv, je třeba zohlednit splnění dvou podmínek –
umístění mimo MPR a záměr provozovat na požadované adrese kasino, tj. herní prostor s
tzv. živou hrou, nikoliv hernu. Dotčené adresní místo Pardubice, Chrudimská čp. 2830, PSČ
530 02, se nachází na území Městského obvodu Pardubice V, tedy evidentně mimo MPR.
Vlastníkem předmětné nemovitosti je obchodní společnost Nemovitosti Dražkovice s.r.o.,
IČO: 11722371, se sídlem Chrudimská 2830, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, s níž má
společnost 69GAMES a.s. za účelem provozování kasina již uzavřenou nájemní smlouvu. Z
žádosti dále vyplývá, že na této adrese bude provozováno kasino, tedy herní prostor s
provozem živé i technické hry. K doložení svého oprávnění k provozování živých her a
technických her poskytla společnost 69GAMES a.s. městu rozhodnutí Ministerstva financí ČR
o udělení provozovateli 69GAMES a.s. základního povolení k provozování hazardní hry podle
ustanovení § 3 odst. 2 písm. f) zákona o hazardních hrách (tj. živé hry) ze dne 31. 5. 2021 a
rozhodnutí o udělení základního povolení k provozování hazardní hry podle ustanovení § 3
odst. 2 písm. e) zákona o hazardních hrách (tj. technické hry) ze dne 6. 5. 2021 (obě
rozhodnutí jsou v přiloženy).
Ze shora uvedeného vyplývá, že veškeré vyhláškou č. 6/2022 stanovené podmínky k zařazení
nového požadovaného adresního místa do její přílohy č. 2 byly splněny a není důvod k
nevyhovění přiložené žádosti. Teprve v období po nabytí účinnosti této novely bude
společnost 69GAMES a.s. moci požádat Úřad městského obvodu Pardubice V o vydání
povolení k umístění herního prostoru, neboť bude splněna jedna z nebytných podmínek pro
jeho vydání, tj. soulad s obecně závaznou vyhláškou města (dle § 98 odst. 1 písm. c) zákona o
hazardních hrách). Další zákonem stanovené podmínky k vydání povolení k umístění herního
prostoru jsou stanoveny v § 97 a násl. zákona o hazardních hrách (např. doklad o vydání
základního povolení, o složení kauce či o provozuschopnosti zařízení, schéma kamerového
systému aj.). Teprve po naplnění veškerých těchto podmínek bude moci být zahájen provoz
kasina.
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Pro úplnost je vhodné dodat, že společnost 69GAMES a.s. je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě od 31. 10. 2018, její zapsaný základní kapitál činí
aktuálně 92 mil. Kč. Jako předmět podnikání je mj. zapsáno „provozování hazardních her
podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů“. Na území
města Pardubice tato společnost aktuálně provozuje další tři kasina na adresách Pardubice,
třída Míru 111, PSČ 530 02, Ohrazenická 310, PSČ 530 09, a Jana Zajíce 982, PSČ 530 12, a na
adrese Pardubice, Palackého třída 2755, PSČ 530 02, nicméně zde je momentálně provoz
přerušen a dle sdělení zástupce společnosti 69GAMES a.s. lze výhledově předpokládat, že v
případě uvedení do provozu nového kasina na adrese Pardubice, Chrudimská 2830, PSČ 530
02 Pardubice, bude provoz kasina na adrese Pardubice, Palackého třída 2755, PSČ 530 02,
ukončen.
Návrh vyhlášky byl v souladu se Statutem města předložen odborům magistrátu, městským
obvodům a Městské policii Pardubice k připomínkového řízení. Do doby zpracování této
zprávy právní oddělení kanceláře tajemníka žádné nové podněty či návrhy úprav neobdrželo.
Účinnost této novely je navržena v souladu s ust. § 4 odst. 2 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce
právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, počátkem
patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení (den vyhlášení = den zveřejnění
vyhlášky ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních
úřadů).
Pravomoc vydávat právní předpisy města ve formě obecně závazné vyhlášky města je
vyhrazena zastupitelstvu dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích.
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Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků

Návrh usnesení č. 001

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Jana Pernera, IČ 48159034, Studentská 95,
Pardubice, na podporu vzdělávání a aplikace dosažených poznatků, na ocenění úspěšných
absolventů studijních programů a na ocenění úspěšných řešitelů projektů s dopravní
problematikou, ve výši Kč 30,0 tis., z rezervy Rady města Pardubic.
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Důvodová zpráva

Nadační fond Jana Pernera byl zřízen jako nezisková organizace městy Pardubice a Česká
Třebová, společně s univerzitou Pardubice. Finanční dar bude použit na podporu vzdělávání
a aplikace dosažených poznatků, na ocenění úspěšných absolventů studijních programů a na
ocenění úspěšných řešitelů projektů s dopravní problematikou. Darovací smlouva je
přílohou.

26
IX. změna rozpočtu na rok 2022 - rozpočtová opatření

Návrh usnesení č. 001

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 291. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8 500,0 tis. položka
42. "Inteligentní řízení dopravy - řízení křižovatek - dotace" a zároveň zvýšení výdajové
části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Inteligentní řízení dopravy - řízení křižovatek dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Důvodová zpráva

Na základě rozhodnutí o přidělení dotace byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta
zálohová platba z MD - Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 8 500 000,- Kč na
projekt CZ.04.2.40/0.0/0,0/17_0000446 - Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích
(křižovatky). Záloha je poskytnuta ve vazbě na uzavřený dodatek rámcové smlouvy k
financování projektu.

Návrh usnesení č. 002

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 292. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 390,0 tis. položka
41. "COK - Divadlo 29 - Jazzconnexion - dotace MK" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu běžné transfery položky "COK - Divadlo 29 - Jazzconnexion - dotace MK" (správce
1734 - Odbor rozvoje a strategie).
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Důvodová zpráva

Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR čj: MK 43793/2022 OUKKO poskytnuta
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR z programu Kulturní aktivity na koncertní
projekty vyjímečné dramaturgické objevnosti - Jazzconnexion 2022.

Návrh usnesení č. 003

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 293. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 50,0 tis. v rámci položky "Program podpory sportu" z běžných transferů na
kapitálové transfery (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Důvodová zpráva

Žadatel o individuální dotaci Pardubická malá kopaná PAMAKO z.s. bude v rámci poskytnuté
dotace pořizovat zahradní traktor, který bude sloužit k údržbě sportoviště.

Návrh usnesení č. 004

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 294. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 17,5 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" (správce
1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Program podpory
bezbariérovosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.
Důvodová zpráva

28.06.2022 proběhla již tradičně konference "Společně k bezbariérovosti IV." Vzhledem k
navýšení cen byla částka na náklady spojené s pořádáním akce podhodnocena. S
přihlédnutím ke skutečnosti, že oblast bezbariérovosti se týká i základního školství
navrhujeme přesun v uvedené výši z položky Záležitosti předškolní a školní výchovy k
dofinancování zbylých nákladů. Žádáme o přesun finančních prostředků ve výdajové části
rozpočtu ve výši 17,5 tis. Kč z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní
výchovy" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky
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"Program podpory bezbariérovosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve
stejné výši.

Návrh usnesení č. 005

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 295. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. položka
21. "ZŠ Dubina, E. Košťála - odvod do rozpočtu zřizovatele" a zároveň zvýšení výdajové
části rozpočtu běžné transfery položky "ZŠ Dubina, E. Košťála - příspěvek na provoz"
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Důvodová zpráva

Jedná se o odvod do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu ZŠ - Dubina, Erno Košťála ve
výši 500,00 tis Kč a zároveň navýšení provozního příspěvku této organizace ve stejné výši na
pořízení vybavení cvičné kuchyně pro výuku žáků školy. Škola si sama z vlastních prostředků
od loňského roku (2021) zrekonstruovala prostory cvičné kuchyně a nyní potřebuje pořídit
neinvestiční vybavení.

Návrh usnesení č. 006

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 296. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 3 260,0 tis. z běžných transferů položky "Dostihový spolek a.s. - zimní sportovní
park" na běžné transfery položky "Rozvojový fond a.s. - zimní sportovní park" (správce
1411 - Odbor rozvoje a strategie).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 296. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 190,0 tis. z běžných transferů položky "Dostihový spolek a.s. - zimní sportovní park"
na běžné výdaje položky "Zimní sportovní park - provoz" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
strategie).
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Důvodová zpráva

Pro sezónu 2022/2023 byla mezi Dostihovým spolkem a.s., Rozvojovým fondem Pardubice
a.s. a HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. nalezena dohoda na změně místa umístění
"Zimního sportovního parku", a to nově na parkoviště u malé haly v místě budoucího
staveniště "Parkovacího domu u MFA". Nositelem projektu, tedy příjemcem dotační podpory
na ročník 2022/2023 bude Rozvojový fond Pardubice a.s. V rámci přípravy změny
umístění bylo dne 26. 5. 2022 schváleno rozpočtové usnesení č. Z/3023/2022 (posílení
položky ZIMNÍ SPORTOVNÍ PARK o + 550 tis. Kč) s tím, že důvodová zpráva k tomuto
usnesení dokládá jiného nositele projektu, a to Rozvojový fond Pardubice a.s. Název položky,
tj. její detailní označení s uvedením příjemce, však nebylo součásti schvalujícího usnesení.
Zůstává tedy na zastupitelých, aby ve věcné rovině schválily formálně "změnu názvu položky
a to tak, aby z jejího názvu byla vypuštěna identifikace příjemce. Návazně ZmP na svém
jednání dne 23.6.2022 přijalo usnesení č. Z/3149/2022, které schválilo tyto smlouvy:
DODATEK č. 1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU č.
D/00813/20 - úprava doby trvání a místa závazku veřejné služby, Dostihový spolek a.s.
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU č. D/00584/22,
Rozvojový fond Pardubice a.s. SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE č. D/00585/22 - na provoz
Zimního sportovního parku, Rozvojový fond Pardubice a.s., které upravují změnu
provozovatele ZSP pro sezónu 2022/2023. Dne 19. 7.2022 byla uzavřena Smlouva o
poskytnutí dotace č. D/00585/22 s RFP a.s., jejíž splatnost je 31. 7. 2022.
Finanční prostředky na provoz ZSP má ORS schválené na položce Dostihový spolek a.s.–
zimní sportovní park v rámci schváleného přesného názvu této položky v rozpočtu města
Pardubic pro rok 2022, není možné dle názoru EO tyto prostředky poskytnout, tj. položky s
textem-citace: " Dostihový spolek a.s. - zimní sportovní park", nelze poslat finanční
prostředky jinému subjektu, tj. Rozvojovému fondu Pardubice a.s. Fakticky se jedná o
formální schválení změny názvu položky, avšak z pohledu rozpočtu (agenda EO) je nutné
schválovat tuto změnu jako přesun finančních prostředků na novou položku "Rozvojový fond
Pardubice a.s. - zimní sportovní park" ve výší 3260,00 tis. Kč.
Dále z položky "Dostihový spolek a.s. - zimní sportovní park" žádáme o přesun finančních
prostředků ve výši 190,00 tis. Kč na novou položku "Zimní sportovní park - provoz" na běžné
výdaje provozu ZSP.

Návrh usnesení č. 007

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 297. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 114,0 tis. z běžných výdajů položky "Rezerva rozpočtu krizová - energie" (správce
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598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "MŠ Hostovice - příspěvek na provoz"
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Důvodová zpráva

Žádáme o navýšení položky "MŠ Hostovice - příspěvek na provoz" o částku 114.000,- Kč.
Příspěvek na teplo školským příspěvkovým organizacím (45 PO) je poskytován zálohově a
během roku je upravován na skutečnost dle vyúčtování spotřeby předchozího roku a
stanovení záloh na rok 2022. Ve III. a VI. změně rozpočtu roku 2022 byl takto zohledněn
příspěvek škol bez MŠ Hostovice.Tato mateřská škola již od dodavatele obdržela vyúčtování.
Tím bude příspěvek na teplo škol dorovnán.

Návrh usnesení č. 008

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 298. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 4 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Energetický dispečink - rozšíření" na běžné
výdaje položky "Provoz energetického dispečinku" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
strategie).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 298. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 2 000,0 tis. v rámci položky "Provoz energetického dispečinku" z běžných výdajů na
kapitálové výdaje (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Důvodová zpráva

I. Nastavení účetní a rozpočtové správnosti na základě skutečnosti. Jedná se o sloučení dvou
položek rozpočtu pod jednu s názvem "Provoz energetického dispečinku".
II. Z důvodu zesmluvněho vztahu s f. Enerfis na základě Smlouvy o dílo č.
OVZ/VZZR/2022/009 - rozšíření energ dispečinku spočívající v dodávce a instalaci
monitorovacích zařízení pro sledování spotřeb energií a médií uzavřené dne 2.8.2022. Cena
za realizaci rozšíření energetického dispečinku, tj. za kompletní, řádné a včasné provedení
předmětu plnění je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla dle čl. II. odst. 1.1
této smlouvy obsahuje veškeré dodávky, činnosti a náklady související s realizací díla dle čl. I.
odst. 1.1. smlouvy je
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1.533.433,-- Kč vč. DPH, vč. případné zálohy na vícepráce. Jedná se tak zhodnocení - investici.
Ostatní náklady jsou uvažovány na následný provoz energetického dispečinku.

Návrh usnesení č. 009

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 299. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 030,0 tis. položka
41. "Program regenerace MPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Program regenerace MPR" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 299. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Program regenerace MPR" na běžné transfery
položky "Měšťanský dům XXXXXXXXXXXXX - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
strategie).
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 299. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Program regenerace MPR" na běžné transfery
položky "Dům XXXXXXXXXXXXX - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 299. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Program regenerace MPR" na běžné transfery
položky "Dům XXXXXXXXXXXXX - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
V. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 299. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 155,0 tis. z běžných výdajů položky "Program regenerace MPR" na běžné transfery
položky "Dům XXXXXXXXXXXXX - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
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VI. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 299. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 75,0 tis. z běžných výdajů položky "Program regenerace MPR" na běžné transfery
položky "Budova arciděkanství - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
VII. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 299. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Program regenerace MPR" na běžné transfery
položky "Dům XXXXXXXXXXXXX - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 299. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Program regenerace MPR" na běžné transfery
položky "Dům XXXXXXXXXXXXX - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
IX. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 299. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Program regenerace MPR" na běžné transfery
položky "Zámek s opevněním - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).

Důvodová zpráva

Statutární město Pardubice každoročně vyhlašuje Program regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón, v rámci kterého jsou v souladu s
Podmínkami stanovenými Ministerstvem kultury ČR poskytovány finanční příspěvky
vlastníkům kulturních památek. Město je povinno poskytnout vlastníkům příspěvek ve výši
minimálně 10 % z celkových nákladů na rekonstrukci. Státní příspěvek je ve výši minimálně
50 % z celkové částky a vlastník nemovitosti se musí podílet minimálně 40 % z celkové částky
na celkových náklady obnovy. Na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí
dotace ze státního rozpočtu (č.j. . MK 46031/2022 OPP) bude městu Pardubice poskytnuta
účelová dotace ve výši 1 030 000,- Kč. Tato finanční dotace bude na základě podaných
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žádostí a v souladu se schváleným rozpisem účelové dotace přerozdělena vlastníkům
nemovitostí, kteří požádali o dotaci v rámci Program regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón, v rámci kterého jsou v souladu s Podmínkami
stanovenými Ministerstvem kultury ČR.

Návrh usnesení č. 010

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 300. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 1 682,3 tis. v rámci položky "Inteligentní dopravní systém - parkovací systém" z
kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Důvodová zpráva

Přesun finančních prostředků z důvodu zatřídění majetku z kapitálových výdajů na běžné
výdaje položky 5139 - Materiál jinde nezařazený (spotřeba), jedná se o Identifikátory - čipy
abodentů. Toto zařazení do běžných výdajů bylo konzultováno s AV-AUDITING s.r.o.

Návrh usnesení č. 011

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 301. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 20,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení"
na kapitálové výdaje položky "MŠ K Polabinám - rekonstrukce elektrorozvodů" (správce
711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Přesun finančních prostředků na posílení položky MŠ K Polabinám - rekonstrukce
elektrorozvodů na úhradu nákladů na koordinátora BOZP při realizaci.

Návrh usnesení č. 012
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I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 302. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na běžné výdaje
položky "Úpravy SSZ nad rámec údržby" (správce 1327 - Odbor dopravy).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 302. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na běžné výdaje
položky "Odtahy motorových vozidel" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Důvodová zpráva

I. Finanční prostředky na úpravy světelného signalizačního zařízení nad rámec údržby na
úhradu nákladů na prohlídky a seřízení zařízení OPTICOM a GSM. Jedná se o údržbu
světelných signalizačních zařízení.
II. Přesun finančních prostředků z položky Správa a údržba komunikací na posílení položky
Odtahy motorových vozidel. Navýšení ceny vyplývá z možnosti úhrady odtažených
(nadzvednutých) vozidel při čištění komunikací a navýšení ceny za odtah vozidla na 2500,Kč od 1.10.2022. Dále na vrácení poplatku za odtah SmP při prokázání důvodů, že
provozovatel nemohl vozidlo odstranit, které hodnotí komise pro odtah. V prázdninových
měsících bude úhrada pro SmP pravděpodobně vyšší z důvodu dovolených a prokázání
nemožnosti odstranit vozidlo.

Návrh usnesení č. 013

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 303. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 4 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na běžné
výdaje položky "Čištění komunikací včetně zimní údržby" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Důvodová zpráva

Přesun finančních prostředků z položky Správa a údržba komunikací na posílení položky
Čištění komunikací včetně zimní údržby. Jedná se o navýšení ceny za odvoz smetků dle
novely zákona o odpadech ze 400,- Kč na 1700,- za tunu odpadu. Předpokládá se uzavření
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dodatku se SmP a.s. na navýšení ceny za čištění komunikací a zimní údržbu podle ceny za
PHM. Dále bude rozšířen úklid listí v podzimních měsících dle dispozic městských obvodů.

Návrh usnesení č. 014

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 304. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy - revize a služby" na běžné
transfery položky "Nákup cenin včetně kolků" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Finanční prostředky na úhradu soudních poplatků a návrhů na vklad do katastru nemovitostí
po vydražení bytových jednotek. Dále do konce roku budeme řešit vklad deseti smluv mezi
městem a Ředitelstvím silnic a dálnic týkající se pozemků.

Návrh usnesení č. 015

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 305. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 700,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy - přeplatky z vyúčtování energií"
na běžné výdaje položky "Bytové domy - platby za energie BJ a NP" (správce 711 - Odbor
majetku a investic).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 305. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Dům J. Pernera 2560-2562 - stěhování
nájemců" na běžné výdaje položky "Bytové domy - platby za energie BJ a NP" (správce 711
- Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Ze schválených finančních prostředků, určených k platbě za dodávku tepla, byly uhrazeny
nedoplatky z vyúčtování dodávek tepla za rok 2021 ve výši Kč 2 788,0 tis. a měsíčně jsou
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hrazeny zálohy, které činí pro rok 2022 částku Kč 26 656,0 tis. Do konce roku chybí pro
uhrazení záloh částka okolo Kč 900,0 tis. Vycházíme z předpisu záloh, který se nezměnil od
začátku roku.

Návrh usnesení č. 016

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 306. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" na běžné
výdaje položky "Bytové domy - platby za energie BJ a NP" (správce 711 - Odbor majetku a
investic).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 306. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" na běžné
výdaje položky "Krizová rezerva rozpočtu - Ukrajina - Univerzita" (správce 711 - Odbor
majetku a investic).
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 306. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 300,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" na běžné
výdaje položky "Hrazení energií pronajatých budov školských zařízení" (správce 711 Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

I. Finanční prostředky na úhradu záloh za dodávku plynu a elektřiny pro bytový dům Husova
1116-1119. Předpis záloh za elektřinu budeme hradit od měsíce září. Rozpis záloh město
ještě neobdrželo.
II. Na základě uzavřené smlouvy s Univerzitou Pardubice hradí OMI zálohové platby za teplo
pravidelnými splátkami. Voda a elektřina je vyfakturovávána měsíčně na základě skutečné
spotřeby. Potřebné finanční prostředky byly vypočteny odhadem do konce roku 2022.
III. Navýšení finančních prostředků položky energií (el. energie, vodné a stočné, plyn, teplo)
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na základě zvýšení cen energií, se kterými nebylo při sestavování rozpočtu na rok 2022
počítáno.

Návrh usnesení č. 017

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 307. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 650,0 tis. položka
41. "Dotace Pk - VČD" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu "VČD - příspěvek na
provoz - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 307. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 850,0 tis. položka
41. "Dotace Pk - KF" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu "KF - příspěvek na provoz dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Důvodová zpráva

I. Na základě smlouvy o poskytnutí dotace z Podprogramu 6 - Podpora Východočeského
divadla a Komorní filharmonie Pardubic v roce 2022 byla statutárnímu městu Pardubice Východočeskému divadlu Pardubice přidělena účelová neinvestiční dotace na provoz ve výši
4 650 000,- Kč.
II. Na základě smlouvy o poskytnutí dotace z Podprogramu 6 - Podpora Východočeského
divadla a Komorní filharmonie Pardubic v roce 2022 byla statutárnímu městu Pardubice Komorní filharmonii přidělena účelová neinvestiční dotace na provoz ve výši 3 850 000,- Kč.

Návrh usnesení č. 018

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 308. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka
41. "Dotace Pk - Památník Zámeček" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu "Památník
Zámeček - příspěvek na provoz - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
sportu).

246

II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 308. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 745,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "Památník Zámeček - příspěvek na provoz"
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Důvodová zpráva

I. Na základě smlouvy o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 - Podpora subjektů činných v
oblasti kultury a památkové péče v Pardubicích v roce 2022 byla statutárnímu městu
Pardubice - Památníku Zámeček přidělena účelová neinvestiční dotace na provoz ve výši 100
000,- Kč.
II. Žádáme o navýšení výdajové části rozpočtu o částku 745 tis. Kč položka „Památník
Zámeček - příspěvek na provoz " (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o
závázný ukazatel rozpočtu. Navýšení provozního příspěvku je způsobeno zvýšenými náklady
souvisejísí s odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku svěřeného k
hospodaření příspěvkové organizaci v dubnu 2022 (470 tis. Kč) a náklady na zajištění
servisních služeb všech důležitách technických komponentů (vzduchotechnika, audiovizuální
technika atd.) zajišťujích chod budovy v rámci udržení pětileté záruky na dílo ve výši 275 tis.
Kč (budova a expozice Památníku).

Návrh usnesení č. 019

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 309. Přesun finančních prostředků příjmové části rozpočtu ve výši
Kč 34 234,6 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - příspěvek SSmP na provoz" na
položku 41. "Dotace z rozpočtu Pk - SSmP - příspěvek na provoz" (správce 6131 - Odbor
sociálních věcí).
Důvodová zpráva

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Pk ze dne 28. června 2022 usnesením č. Z/210/22 byla
statutárnímu městu Pardubice - Sociálním službám města Pardubic poskytnuta účelová
neinvestiční dotace ve výši 34 264 600,- Kč na podporu sociálních služeb.

Návrh usnesení č. 020
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Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 310. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 576,0 tis. položka
41. "Volby do 1/3 Senátu Paralmentu ČR a zastupitelstev obcí" a zároveň zvýšení výdajové
části rozpočtu běžné výdaje položky "Volby do 1/3 Senátu Paralmentu ČR a zastupitelstev
obcí" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Důvodová zpráva

Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR byla statutárnímu městu Pardubice přidělena
dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do Zastupitelstev obcí. Na základě žádosti
Ministerstva vnitra č.j. MV-124891-2/EKO-2022 ze dne 20. července2022 rozhodlo MF o
poskytnutí neinvestiční účelové dotace na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním
voleb, vyhlášených rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 5. dubna 2022, uveřejněným
pod č. 81/2022 Sb., a stanovených na pátek 23. září 2022 a sobotu 24. září 2022.

Návrh usnesení č. 021

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 311. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 4,0 tis. z běžných výdajů položky "Ostatní kultura" (správce 1734 - Odbor školství,
kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON" (správce
914 - Kancelář tajemníka).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 311. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 700,0 tis. z běžných výdajů položky "Sociální a zdravotní pojištění všech
zaměsnanců a zastupitelů" na běžné transfery položky "Náhrady za DPN" (správce 914 Kancelář tajemníka).
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 311. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče"
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(správce 6131 - Odbor sociálních věcí) na běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon
pěstounské péče - platy zaměstnanců MmP" (správce 914 - Kancelář tejemníka).
IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 311. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 3 435,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Platy zaměstnanců MmP" (správce 914 Kancelář tejemníka).
V. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 311. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 1 161,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců"
(správce 914 - Kancelář tejemníka).

Důvodová zpráva

I. Jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů pracovníků zajišťujících průběh akce Dny
evropského dědictví 2022 na základě dohod o provedení práce.
II. Jedná se o přesun finančních prostředků z běžných výdajů položky "Povinné pojištění na
soc. zabezpečení a příspěvek na st. pol. zaměstnanců", ORG 2098 na běžné transfery položky
"Náhrady mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti vyplácené zaměstnavatelem", ORG
2737. V první polovině roku 2022 došlo z důvodu onemocnění COVID -19 a z důvodu
karantén k velkému nárůstu vyplácených náhrad platů v době dočasné pracovní
neschopnosti zaměstnancům.
III. Z finančních prostředků Státního příspěvku na výkon pěstounské péče budou hrazeny
platy zaměstnanců vykonávajících pěstounskou péči. Přesun finančních prostředků souvisí s
nařízením vlády č. 264/2022 ze dne 31.08.2022, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů.
IV-V. Žádost o navýšení finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu správce 914 Kancelář tajemníka ve výši Kč 4 596 tis. na platy zaměstnanců v pracovním poměru a s tím
související navýšení výdajů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců souvisí s nařízením
vlády č. 264/2022 ze dne 31.08.2022, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů.
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Návrh usnesení č. 022

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 312. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 80,0 tis. z běžných výdajů položky "Senioři Pardubice" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) na kapitálové výdaje položky "Seniorcentrum Pospíšilovo nám."
(správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 80 tis. Kč z běžných výdajů
položky "Senioři Pardubice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na kapitálové
výdaje položky "Seniorcentrum Pospíšilovo nám." (správce 711 - Odbor majetku a investic)
ve stejné výši. Jedná se o finanční prostředky na zasíťování/zajištění nutné vnitřní konektivity
(prostřednictvím strukturované kabeláže) v budově Seniorcentra Pardubice. S tímto souvisí
také přesun kanceláře zaměstnance úřadu do prostor Seniorcentra, kdy bude nutné napojení
kanceláře na telefonní a počítačovou techniku.

Návrh usnesení č. 023

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 22,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce 598
- Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "MŠ Hostovice - příspěvek na provoz"
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 143,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce
598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "MŠ Zvoneček (Sluneční) - příspěvek
na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
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III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 63,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce 598
- Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "MŠ Rosice n/L - příspěvek na provoz"
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 51,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce 598
- Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "MŠ Dražkovice - příspěvek na provoz"
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
V. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 29,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce 598
- Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "MŠ Kamínek (Ke Kamenci) - příspěvek na
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
VI. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 49,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce 598
- Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "MŠ Wintrova - příspěvek na provoz"
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
VII. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce
598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "MŠ K Polabinám - příspěvek na
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 195,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce
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598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "MŠ Pospíšilovo nám. - příspěvek na
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
IX. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 58,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce 598
- Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "MŠ Mozaika (Závodu míru) - příspěvek
na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
X. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 883,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce
598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Závodu míru - příspěvek na
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
XI. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 320,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce
598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Br. Veverkových - příspěvek na
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
XII. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 199,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce
598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz"
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
XIII. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 44,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce 598
- Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory" příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
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XIV. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 522,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce
598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Štefánikova - příspěvek na
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
XV. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 780,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce
598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
XVI. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 174,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce
598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz"
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
XVII. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 423,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce
598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Prodloužená - příspěvek na
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
XVIII. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 686,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce
598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ npor. Eliáše - příspěvek na
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
XIX. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 510,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce
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598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ E. Košťála - příspěvek na provoz"
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
XX. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 80,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce 598
- Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "Památník Zámeček - příspěvek na
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
XXI. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 313. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 248,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (správce
598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "DDM Alfa a DDM Delta - příspěvek
na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).

Důvodová zpráva

Vzhledem k 3-násobnému nárůstu cen energií žádáme o navýšení provozních příspěvků
jednotlivých příspěvkových organizací dle tabulky. S přihlédnutím ke stavu rezervních fondů
organizací, organizační náročnosti a vyšší finanční zátěži nejmenších organizací je navrženo
navýšení v souladu s usnesením rady města č. R/7807/2022 ze dne 25.04.2022 se zapojením
prostředků rezervního fondu organizace. V případě mateřských škol bylo při výpočtu
ponecháno v rezervním fondu Kč 30,0 tis., v případě základních škol se jedná o částku Kč
60,0 tis. Celkové požadavky na dofinancování energií doručené od příspěvkových organizací
činily v případě elektrické energie Kč 14 253,0 tis., v případě plynu (bez plynu, coby topného
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média) Kč 420,0 tis. Tři mateřské školy, jedna základní škola a tři PO z oblasti kultury a
informačních služeb dosud neobdržely vyúčtování a bude o navýšení provozního příspěvku
případně požádáno v některé z dalších změn rozpočtu na základě dokladů a stavu rezervního
fondu organizace. Se zapojením rezervních fondů organizací na pokrytí uvedených
požadavků zůstává nepokryto Kč 5 729,0 tis. u shora uvedených organizací.

Návrh usnesení č. 024

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 314. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 606,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Florbalový klub Sokoli - reklamní smlouva"
(správce 414 - Kancelář primátora).
Důvodová zpráva

Město Pardubice, pyšnící se přídomkem „město sportu“ „město v pohybu“ zvolilo jako jednu
ze svých marketingově-komunikačních strategií prezentaci prostřednictvím reklamních
kanálů významných sportovních institucí, klubů a akcí. Město Pardubice dostal nabídku na
reklamní spolupráci od florbalového klubu Sokoli Pardubice, kteří hrají nejvyšší domácí
soutěž. Město Pardubice by se mohlo stát hlavním partnerem klubu v celkovém finančním
plnění 865.150,- Kč (již včetně DPH). Klub nabízí slevu 30%, což představuje částku 605.605,Kč (včetně DPH). Za tuto částku dostane město Pardubice kompletní „balík“ komunikačních a
prezentačních služeb, které jsou dobře zacíleny. Město bude moci propagovat i některé svoje
akce a nabídky pro obyvatele Pardubic.

Návrh usnesení č. 025

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 315. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 450,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje rozpočtu "Výpočetní technika" (správce 1814 Odbor informačních technologií).
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II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 315. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 186,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje rozpočtu "Investice na cizích budovách - tř. Míru
90" (správce 1814 - Odbor informačních technologií).
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 315. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 1 000,0 tis. v rámci položky "Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor
informačních technologií) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.

Důvodová zpráva

Žádáme o navýšení rozpočtu z důvodu pokrytí neočekávaných nákladů, které nebyly pro rok
2022 plánované. Jedná se o prostředky na rozšíření systému Ginis o datový sklad EKO (nákup
schválen rozhodnutím RmP ze dne 18.7.2022, č. usnesení R/8398/2022). Dále na zjištění
vybudování strukturované kabeláže pro kanceláře v bytu č. 1 a bytu č. 2 ve II. patře budovy
č.p. 90 na třídě Míru v Pardubicích (byty jsou ve vlastnictví Rozvojového fondu Pardubice
a.s.). Do uvedených prostor budou přemístěni zaměstnanci magistrátu města a zaměstnanci
ÚMO I, jejichž pracoviště jsou v současné době umístěna v budově na nám. Republiky č.p. 1.,
kde bylo rozhodnutím RmP ze dne 29.11.2021 schváleno ukončení smlouvy. Přesun
finančních prostředků v rámci organizace na nákup nových přístrojů vhodných pro přechod
ze Skype na MS365.

Návrh usnesení č. 026

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 316. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 57,0 tis.z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor" na běžné transfery položky "MŠ Pastelka (Rosická) - příspěvek na
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
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Rozpočtové opatření č. 316. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 65,0 tis.z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor" na běžné transfery položky "MŠ Wintrova - příspěvek na provoz"
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Důvodová zpráva

I. Žádáme o navýšení položky "MŠ Pastelka (Rosická) - příspěvek na provoz" o částku
57.000,00 Kč. V mateřské škole Pastelka dochází k havarijnímu úniku vody. Příčina havárie
nebyla dosud objasněna, přestože je v součinnosti s vedením MŠ - technik OMI i odborná
firma Eko invest. Bohužel dosud není známá příčina i přes veškeré úsilí zúčastněných.
Ředitelka uhradila již dvakrát vyšší vyúčtování, ale vzhledem k neznámé příčině úniku vody
budou další vyšší vyúčtování následovat. Při porovnání fakturace za minulý rok a současných
faktur se jedná o nárůst v platbě během letošního roku o cca 57 tis. Kč.
II. Žádáme o navýšení položky "MŠ Wintrova - příspěvek na provoz" o částku 65.000,00 Kč.
Mateřská škola Wintrova požádala o navýšení příspěvku na provoz na předfinancování
projektu "Šablony IV. MŠ Wintrova, který bude realizován od 1.9.2022. MŠMT bude zasílat
finanční prostředky na realizaci až v závěru roku 2022, resp. začátkem roku 2023. Ředitelka
MŠ o navýšení požádala s tím, že o tuto částku bude ponížený připravovaný provozní
příspěvek na rok 2023. Při přípravě a projednávání návrhu rozpočtu na rok 2023 bude ze
strany OŠKS jasně požadováno na provozní příspěvky MŠ o tuto částku méně.

Návrh usnesení č. 027

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření 317. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši
Kč 26,3 tis. z běžných transferů položky „DDM Alfa–DDM Delta–KD Hronovická–
volnočasové aktivity“ na běžné výdaje položky „Městské slavnosti“ (správce 1734 – Odbor
školství, kultury a sportu).
Důvodová zpráva

Jedná se finanční prostředky určené na hygienická proti covidová opatření v rámci pořádání
jarní části 21. ročníku městských slavností Pardubice s názvem „Zrcadlo umění“, které nebyly
vyčerpány.

Návrh usnesení č. 028
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Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření číslo 318. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 2 500,0 tis, z běžných výdajů položky "Obecná rezerva" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Městský útulek pro opuštěná zvířata" (správce 1 4 1
1–Odbor rozvoje a strategie).
Důvodová zpráva

Cílem požadavku je pokrytí pořízení projektové dokumentace na projektu „Městský útulek
pro opuštěná zvířata“ vč. služebny městské policie v lokalitě Jámy. Na jednání Zastupitelstva
města Pardubic dne 23.6.2022 byl usnesením č. Z/3150/2022 schválen předložený návrh
usnesením I. ve znění "Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje návrh stavby "Městský útulek
a služebna městské policie Pardubice" v lokalitě Jámy, zpracovaný společností Sinc s.r.o., IČ:
28814878, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení a další postup přípravy projektu ve všech
stupních projektové dokumentace, včetně výkazu výměr." a dále bylo přijato usnesení II. ve
znění "Zastupitelstvo města Pardubic ukládá Radě města Pardubic pokračovat v přípravě
stavby podle návrhu stavby, zpracovaném společností Sinc s.r.o., IČ: 28814878, který je
přílohou č.1 tohoto usnesení." Vyčlenění finančních prostředků ve výši 2500 tisíc Kč je tak za
účelem projektové přípravy, tj. projekční a inženýrské činnosti ve všech stupních, na stavbu
Městský útulek pro opuštěná zvířata a služebna městské policie". V souladu se směrnicí
řízení projektů, jsou tyto finanční prostředky požadovány na kapitolu rozpočtu ORS neboť se
jedná o projektové řízení a projektového manažera z odboru rovzoje a strategie. Rozpočet
nákladů, který je k dispozici k "Návrhu stavby", předpokládá investiční výdaje ve výši
69,058.633,- Kč vč. DPH.

Návrh usnesení č. 029

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 319. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu v výši
Kč 3 800,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva" (správce 598 - Ekonomický
odbor) na kapitálové výdaje položky "Energeticky úsporné projekty v objektech města"
(správce 1 4 1 1 – Odbor rozvoje a strategie).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
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Rozpočtové opatření č. 319. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 200,0 tis. v rámci položky "Energeticky úsporné projekty v objektech města"
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z běžných výdajů na kapitálové výdaje.
Důvodová zpráva

S ohledem na prudký růst cen elektrické energie a zemního plynu v roce 2022 a cen pro rok
2023, je především v případě odběru zemního plynu jako zdroje tepla na vytápění a ohřev
TUV, v objektech v majetku města (Především ZŠ a MŠ), snahou výrazně omezit či v případě
dalšího nepříznivého vývoje cen zemního plynu provoz stávajících plynových kotlů. Záměrem
je tak z této kapitoly rozpočtu zpracovat technické návrhy/projektové dokumentace
náhradních zdrojů tepla pro tyto objekty. Jako zdroje tepla se tak uvažují např. kontejnerové
mobilní kotelny (kotle) od topných výkonů 20 kW na biomasu, konkrétně pelety či bio
materiály. Díky mobilitě a kontejnerovému provedení mohou být operativně napojeny v
objektu na stávající topný systém s ponecháním stávajících plynových kotlů, dále využití
fotovoltaických a fototermických systémů. Návrhy/projekty tak budou dalším stupněm
návrhů dle zpracované analýzy energetických úspor v objektech v majetku města, které
povedou ke snížení či plnému odstavení odběru zemního plynu v objektech.

Návrh usnesení č. 030

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 320. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 200,0 tis. z běžných
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné
výdaje položky "Zelená brána - oprava - III. etapa - PD" (správce 711 - Odbor majetku a
investic).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 320. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 100,0 tis. z běžných
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné
výdaje položky "Zelená brána - oprava omítky a provedení nátěru v průchodu předbraní"
(správce 711 - Odbor majetku a investic).
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Důvodová zpráva

I. Jedná se o navýšení položky na zpracování projektové dokumentace na akci „Zelená brána
- oprava - III. etapa“ na základě výsledku výběrového řízení. Výzva k podání nabídek byla dle
rozhodnutí Rady města Pardbic zveřejněna na stránkách zadavatele, a přesto byla doručena
pouze jedna cenová nabídka. Zadavatel původní rozsah zpracování nabídky, který měl řešit
pouze opravu obvodového zdiva věže Zelené brány s cílem zabránit povrchové a následně
hloubkové degradaci zdiva po uvážení a konzultaci s památkáři doplnil. Současný rozsah
projekčních prací bude komplexně řešit zajištění, obnovu a konzervaci fasád Zelené brány
jako celku tedy včetně předbraní. Fasády samotné Zelené brány budou ponechány a
zakonzervovány ve stávající režné podobě zdiva, tak jak bylo rozhodnuto v referendu.
Projekční práce budou zahrnovat mimo jiné: kontrolní tenzometrické měření zpevňovacích
táhel, aktualizace stavebně technického průzkumu vnějšího pláště Zelené
brány, restaurátorské průzkumy a návrh restaurování uměleckořemeslných prvků včetně
konzervačního ošetření zdiva, stanovení přesného technologického postupu provádění prací
a návrh spárovacích hmot, související odtrhové zkoušky, obnova omítek předbraní a
průchodu bránou, návrh oprav a údržby do dalších let, projekt počítá s rozdělením na
ucelené etapy realizace vzhledem k finančním možnostem. Součástí projektové činnosti
budou průzkumné práce, plán BOZP, zpracování požárně bezpečnostního řešení a spolupráce
s orgány památkové péče.
II. Omítka v průchodu pod Zelenou bránou je na mnoha místech vlivem vlhkosti poškozená
a dochází k jejímu odpadávání. Je nutné provést odstranění nesoudržných částí omítky a
provedení nových omítek. Z důvodu zachování jednotného vzhledu je pak nutné provést
nátěr průchodu Zelené brány a předbraní.

Návrh usnesení č. 031

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 321. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "COK - Divadlo 29 - klimatizace - PD"
(správce 711 - Odbor majetku a investic) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 321. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 275,0 tis. z běžných výdajů položky "MŠ Hostovice - oprava plotu" (správce 711 -
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Odbor majetku a investic) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce
598 - Ekonomický odbor).
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 321. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 1 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Azylový dům pro ženy Na Spravedlnosti sanace střechy" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na běžné výdaje položky "Obecná
rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor).
IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 321. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 2 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování"
(správce 711 - Odbor majetku a investic) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva
rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor).
V. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 321. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 2 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD Brožíkova 430-432 - výměna rozvodů
ÚT a topných těles - I. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na kapitálové výdaje
položky "Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor).

Důvodová zpráva

Přesun nevyčerpaných finančních prostředků z ukončených investičních a neinvestičních akcí
do Obecné rezervy rozpočtu.

Návrh usnesení č. 032

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 322. Přesun finančních porostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Lány na Důlku - celková rekonstrukce
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objektu - PD" na běžné výdaje položky "U Josefa 118 - oprava rozvodů vody" (správce 711 Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Jedná se o navýšení finančních prosředků na akci U Josefa 118 - oprava rozvodů vody. Při
bouracích pracích v místě uložení rozvodu bylo zjištěno, že tloušťka stávající bourané dlažby
je odlišná od tloušťky dlažby dostupné na současném trhu. Položením nové dlažby v
dotčených místech by tak vznikly nerovnosti, což je z hlediska bezpečnosti nepřijatelné. Z
těchto důvodu je nutné provést vybourání stávající dlažby v celé chodbě a provést položení
nové dlažby. Dalším důvodem pro výměnu dlažby v celé ploše je degradovaný beton pod
dlažbou. Na navýšení položky budou použity fin. prostředky z akce MŠ Lány na Důlku celková rekonstrukce objektu - PD, kde je zrušena realizace PD.

Návrh usnesení č. 033

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 323. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 380,0 tis. z běžných výdajů položky "Zastávky MHD - bezbariérová opatření" na
běžné transfery položky "Zastávky MHD - bezbariérová opatření - dotace DPmP" (správce
1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Důvodová zpráva

Na základě informací a průzkumů zástupce a člena komise pro bazebriérovost paní M.
Žďárské (Tyflocentrum Pardubice) se na území města nacházejí prosklené přístřešky zastávek
MHD, které svým provedením neodpovídají podmínkám značení prosklených ploch pro
slabozraké, čímž vytváření bariéry pro pohyb a orientaci těchto skupin. Je definováno, jakým
způsobem musí být prosklené plochy ošetřeny. Jedná se o znaky určité velikosti, ve dvou
výškových rovinách a dvou barevných provedení - v barvě černé a barvě bílé. Na zákadě
těchto dlouhotrvajících průzkumů a informací byl proveden vzorový návrh, který byl dále
konzultován a schválen ze strany Tyflocentra, tak zároveň odpovídá podmínkám pro ochranu
ptactva, především však splní podmínky pro ochranu slabozrakých. Toto opatření je tak plně
odpovídá opatřením vedoucím ke zvýšení bezbariérovosti na území města Pardubic. Po
přidělení dotací subjektům v roce 2022 jsou v programu pro bezbariérovost volné finanční
prostředky ve výši 380.500,- Kč, schválilo se proto zapojení těchto prostředků ve výši 380
tisíc na novou položku s názvem " Zastávky MHD - bezbariérová opatření", v rámci ktéré
bude zadána výroba polepů zastávek a jejich aplikace. Ze strany Tyflocentra bude stanovena
priorita zastávek MHD dle potřebnosti, realizace pak bude provedena dle této prioritizace na
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maximální počet prosklených zastávek z částky 380 tisíc Kč. Jedná se o investiční transfer
DpmP a.s.
Na základě žádosti Dpmp o individuální dotaci bude realizováno 13 zastávek/44 modulů
specifikovaných přílohou č.1 žádosti o poskytnutí příspěvku v rozsahu přílohy č.2 žádosti o
poskytnutí příspěvku, která vizuálně zobrazuje naplnění úprav/polepů v souladu: se
Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb.
bezbariérové užívání staveb i pro osoby s omezenou schopností orientace tím, že svislé
prosklené plochy budou v souladu s Přílohou č. 3 prováděcí vyhlášky ve výšce 800 až 1 000
mm a zároveň ve výšce 1 400 až 1 600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; s
doporučením České společnosti ornitologické ochranu v rámci řešení problému kolizí ptáků s
transparentními a zrcadlícími se plochami či výplněmi postavenými jako překážka v průletu
vhodným doplněním dalších grafických prvků na skleněné výplně. Poskytnutí samotné
dotace bude řešeno zprávou č.44 RmP dne19.9.2022 a následně zprávou č. 30 v ZmP dne
22.10.2022.

Návrh usnesení č. 034

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 324. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 89,0 tis. z běžných výdajů položky "Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba,
služby, investice) na kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového závodiště rekonstrukce vnitřní stáje - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Vyčlenění finančních prostředků na samostatnou investiční položku. Finanční protředky
budou použity na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci vnitřní stáje.
Projektová dokumentace řeší dispoziční změny, statickou část, rekonstrukcí dvěří a
ocelových boxů. V současné době je stáj ve špatném technickém stavu.

Návrh usnesení č. 035

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 325. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 620,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 -
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Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ J. Ressla - oprava soc. zařízení" (správce
711 - Odbor majetku a investic).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 325. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 650,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "DDM Beta - oprava soc. zařízení" (správce
711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

I. Sociální zařízení je v původním stavu. Na rozvodech vody a kanalizace dochází k častým
haváriím. Při kontrole hygieny bylo zjištěno, že počet umyvadel v soc. zařízení je
nevyhovující. Provedením opravy sociálního zařízení by byly vyměněny stávající rozvody,
provedeny nové obklady, dlažby a zařizovací předměty a byl by navýšen počet umyvadel, tak
aby vyhovoval požadavkům hygieny.
II. Jedná se o sociální zařízení dětí v učebnovém pavilonu v části, která byla pronajata.
Současný nájemce pronajaté prostory opouští. Vzhledem k tomu, že se s využitím těchto
prostor počítá pro třídy z MŠ, ve kterých budou probíhat rekonstrukce, je nutné sociální
zařízení opravit. Veškeré rozvody, obklady ,dlažby a zařizovací předměty jsou za hranicí
životnosti.

Návrh usnesení č. 036

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 326. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 6 400,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na
kapitáové výdaje položky "BD Sluneční 300-301 - sanace střechy PD a realizace" (správce
711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Finanční prostředky budou použity na provedení sanace střešního pláště, který je ve vážném
stavu. Střešním pláštěm zatéká do bytů. Tepelná izolace na střeše domu je nasáklá vodou.
Lokální opravy již nelze provést. Projektová dokumentace je zpracovaná a předaná v srpnu
2022.
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Návrh usnesení č. 037

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 327. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1,9 tis. položka 22.
"FV minulých let - ZŠ Npor. Eliáše - vratka dotace" a zároveň zvýšení výdajové části
rozpočtu na běžné transfery položky "FV - ZŠ Npor. Eliáše - vratka dotace" (správce 1734 Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 327. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 54,6 tis. položka 22.
"FV minulých let - MŠ Doubek - vratka dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
na běžné transfery položky "FV - MŠ Doubek - vratka dotace" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) ve stejné výši.
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 327. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 11,8 tis. položka 22.
"FV minulých let - ZŠ Družstevní - vratka dotace" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
na běžné transfery položky "FV - ZŠ Družstevní - vratka dotace" (správce 1734 - Odbor
školství, kultury a sportu) ve stejné výši.
IV. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 327. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4,3 tis. položka 22.
"FV minulých let - ZŠ J. Ressla - vratka dotace" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části
rozpočtu na běžné transfery položky "FV - ZŠ J. Ressla - vratka dotace" (správce 1734 Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.

Důvodová zpráva

I. Jedná se o vratku nevyužitých finančních prostředků ZŠ Npor. Eliáše v rámci OP VVV ve výši
1 894,- Kč na základě schválené závěrečné zprávy projektu.
II. Jedná se o vratku nevyužitých finančních prostředků MŠ Doubek v rámci OP VVV ve výši 54
552,- Kč na základě schválené závěrečné zprávy projektu.
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III. Jedná se o vratku nevyužitých finančních prostředků ZŠ Družstevní v rámci OP VVV ve výši
11 742,- Kč na základě schválené závěrečné zprávy projektu.
IV. Jedná se o vratku nevyužitých finančních prostředků ZŠ J. Ressla v rámci OP VVV ve výši 4
254,- Kč na základě schválené závěrečné zprávy projektu.

Návrh usnesení č. 038

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 328. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na
kapitálové výdaje položky "BD Sedláčkova 446 - výměna elektrorozvodů společných
prostor" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Na akci je uzavřena Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2022-021. Zhotovitelem díla je společnost
ELLUX s.r.o. IČO: 25977661 s celkovou cenou díla 3 938 633,44 Kč bez DPH, 4 529 428,46 Kč
vč. DPH. V projektové dokumentaci, zpracovanou společností E-dir s.r.o., IČO: 25995138,
bylo počítáno s tím, že bude provedena oprava linkrusty v rozsahu 52,5m2. Při provádění díla
bylo zjištěno, že bude nutné linkrustu opravit v rozsahu 595 m2. Finanční prostředky budou
použity na rozšíření rozsahu prováděných prací. V současné době je v rozpočtu OMI na tuto
akci 4 600 tis. Kč.

Návrh usnesení č. 039

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 329. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 1 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "J. Zajíce 983 - rekonstrukce
vzduchotechniky" na běžné výdaje položky "J. Zajíce 983 - oprava rozvodů ÚT" (správce
711 - Odbor majetku a investic).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 329. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 230,0 tis. z kapitálových výdajů položky "J. Zajíce 983 - rekonstrukce
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vzduchotechniky" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na běžné výdaje položky
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 329. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 327,0 tis. v rámci položky "J. Zajíce 983 - rekonstrukce vzduchotechniky" (správce
711 - Odbor majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.

Důvodová zpráva

I. - II. Z částky 1.900 tis. Kč vyčleněné na rekonstrukci vzduchotechniky bylo v konečné fázi
použito cca 670.000,- Kč. Zbylou částku lze využít na opravu rozvodů UT v přízemí objektu
J.Zajíce 983 ve výši 1 mil. Kč. Rozvody jsou rozvody v topných nepřístupných kanálech, jejich
životnost je již nulová a dochází k lokálním poruchám.
III. Finanční prostředky budou převedeny v rámci akce na běžné výdaje z důvodu nákupu
drobného hmotného dlouhodobého majetku (klimatizační jednotky).

Návrh usnesení č. 040

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 330. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 185,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor" na běžné výdaje položky "Objekt občanské vybavenosti U Bobra lesopark - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Jedná se o finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na demolici objektu U
Bobra včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti.

Návrh usnesení č. 041

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
267

Rozpočtové opatření č. 331. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 272,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Revitalizace Letního stadionu - PD +
ostatní služby" na kapitálové výdaje položky "Letní stadion - rekonstrukce Brány borců"
(správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 272 tis. Kč z položky Revitalizace Letního
stadionu - PD + ostatní náklady na položku „Letní stadion - rekonstrukce Brány borců“.
Finanční prostředky ve výši 36 tis. Kč byly použity na vypracování prezentace na obnovu
objektu východní tribuny Letního stadionu - Brána borců, 236 tis. Kč bude použito na
vypracování architektonické studie rekonstrukce Brány borců. Uvedenou akci schválila Rada
města na svém zasedání dne 18.7.2022, číslo usnesení R/8422/2022.

Návrh usnesení č. 042

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 332. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna
a bytové buňky) - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Navýšení schválené položky rozpočtu"Blahoutova - ostatní náklady" 500 tis. (původních 500
tis. rezervováno/nasmlouváno za TDI, AD, BOZP) o 500 tis. z důvodu řešení změn při realizaci.
V domově pro seniory se provádí bourání, umisťují se nové příčky, napojují se nové rozvody k
původním rozvodům, upravují se povrchy pro nové podlahy pro dlažby v nově vzniklých
místnostech. V některých případech i provozovatel požaduje změny, které nebyly součástí
projektové dokumentace, ale z hlediska provozu jsou tyto změny opodstatněné. Tyto úpravy
budou hrazeny odděleně od dotačního projektu.

Návrh usnesení č. 043

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
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výši Kč 600,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Terminál JIH - PD" (správce 711 - Odbor
majetku a investic).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 1 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Terminál Univerzita" (správce 711 Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

I. Navýšení schválené položky rozpočtu "Terminál JIH - PD" ve výši 3.700 tis. (celá částka
rezervována/nasmlouvána) o částku 600 tis. podloženou cenovou nabídkou, z důvodu
požadavku města na rozdělení projektové dokumentace na dva investory - statutární město
Pardubice a Dopravní podnik města Pardubic a.s.
II. Navýšené schválené položky rozpočtu "Terminál Univerzita" ve výši 31.500 tis. o částku
1.500 tis., která je určená na krytí vícenákladů vzniklých při realizaci stavby. Jedná se zajištění
změny opláštění terminálů, které bude méně náročné na údržbu a má delší životnost,
navýšení hmotnosti ocelové konstrukce zastřešení terminálů (při zpracování výrobní
dokumentace byl zjištěn nesoulad se zadávací dokumentací v hmotnosti železa), zřízení
náhradních autobusových zastávek (projekt počítal s tím, že budou využívány části stávajících
zastávek, co provoz neumožnil, a bylo nutno vybudovat náhradní zastávky).

Návrh usnesení č. 044

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 334. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 50,0 tis. v rámci položky "Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - ostatní
náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic) z kapitálových výdajů běžné výdaje.
Důvodová zpráva

Přesun finančních prostředků v rámci položky dokončené akce "Nadjezd Kyjevská" na běžné,
neinvestiční výdaje. Jedná se o dodatečné náklady na zajištění polepů zvýšených prosklených
ploch v koridoru železnice tak, aby se zamezilo nárazům letících ptáků do těchto skel.
Realizace akce dokončena a majetek uveden do užívání správci odboru dopravy v 04/2022.
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Návrh usnesení č. 045

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 335. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (spráce 598 Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Stanoviště kontejnerů - vnitroblok Karla
IV. a J z Poděbrad - PD a realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Navýšení schválené položky rozpočtu "kontejnery Karlovina" ve výši 150 tis. na celkovou výši
300 tis. Jedná se o náklady za zpracování prováděcí projektové dokumentace a realizaci
opravy stanoviště kontejnerů poškozeného požárem.

Návrh usnesení č. 046

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 336. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 550,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (spráce 598 Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "DDM Delta - rekonstrukce kopule
hvězdárny - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Jedná se o navýšení položky na zpracování projektové dokumentace na akci „DDM Delta Rekonstrukce kopule hvězdárny - PD“ na základě výsledku výběrového řízení. Rozpočtovaná
částka je ve výši 450 tis. a žádáme o navýšení o Kč 550 tis. Předpokládaná cena byla
stanovena na základě v minulosti zpracované zprávy o stavu kopule. Nové zadání pro
zpracovatele projektu na základě aktuálně zjištěného stavu má za úkol zpracovat projekt na
kompletní výměnu zastaralého a poruchového systému jak vlastní kopule, tak nových
technologických rozvodů.
Projekční práce budou tedy zahrnovat: zpracování projektové dokumentace na celkovou
rekonstrukci vnitřního prostoru hvězdárny včetně řešení zastřešení (kopule). V rámci
rekonstrukce předmětného prostoru budou provedeny práce související s demontáží kopule
hvězdárny včetně veškerých zařízení např. hybných částí, ovládacích prvků, elektroinstalace,

270

slaboproudých rozvodů apod.. Bude navržena nové kopule včetně veškerého příslušenství a
napojení na okolní stavební konstrukce. V rámci vnitřních prostor hvězdárny budou
provedeny nové instalačními rozvody - silnouproudé elektroinstalace, slaboproudé
elektroinstalace (EZS, EPS popř. MaR), strukturované rozvody, interaktivní prvky, prvky WiFi
zařízení a dále příprava pro umístění nové astronomické techniky a vybavení. Nedílnou
součástí je rovněž vyhotovení povrchových úprav stěn a podlah a výměna vnitřních výplní
otvorů.
Součástí projektové činnosti budou průzkumné práce, plán BOZP, zpracování požárně
bezpečnostního řešení.

Návrh usnesení č. 047

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 337. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 172,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (spráce 598 Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Investice na cizích budovách - tř. Míru
90" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Důvodová zpráva

Jedná se o finanční prostředky určené na kompletní dodávku elektro a svítidel, včetně
zapojení zásuvek a rozvaděče v bytu č. 1 a bytu č. 2 ve II. patře budovy č.p. 90 na třídě Míru v
Pardubicích (byty jsou ve vlastnictví Rozvojového fondu Pardubice a.s.). Rozhodnutím RmP
ze dne 29.11.2021 bylo schváleno ukončení smlouvy s Ing. Novákem na nájem nebytových
prostor v II.NP budovy nám.Republiky 1 a uzavření nájemních smluv na prostory v budově
č.p.90 na třídě Míru. Do uvedených prostor budou přemístěni zaměstnanci magistrátu města
a zaměstnanci ÚMO I, jejichž pracoviště jsou v současné době umístěna v budově na nám.
Republiky č.p. 1. Konkrétně se to týká výkonu agendy odd. kultury a cestovního ruchu (3
pracovníci), Zprostředkujícího subjektu ITI (2 pracovníci), odd. implementace Strategie ITI (4
pracovníci), dílčí agendy ÚMO I (2 kanceláře). V souvislosti s jejich přemístěním je třeba ve
výše uvedených bytech provést úpravy elektroinstalace.

Návrh usnesení č. 048

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
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Rozpočtové opatření č. 338. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 4 400,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - energie" (spráce
598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář
tajemníka).
Důvodová zpráva

Jedná se o finanční prostředky na platby za elektrickou energii v budovách MmP. Při
sestavování rozpočtu na rok 2022 nebylo počítáno s navýšením cen elektřiny. Výše
potřebných finančních prostředků byla vypočtena odhadem.

Návrh usnesení č. 049

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 339. Zvýšení příjmové části rozopočtu ve výši Kč 542,0 tis. položka
41. "Veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 339. Zvýšení příjmové části rozopočtu ve výši Kč 40,0 tis. položka
23. "Pojištění majetku města" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie).
Důvodová zpráva

I. Jedná se o prostředky získané činností MP na základě uzavřených veřejnoprávních smluv,
tyto prostředky budou použity na úhradu faktur za elektrickou energii, jejíž cena za MWh je
díky energetické krizi několinásobně vyšší, než s jakou bylo počítáno v rozpočtu pro rok 2022.
II. Dne 28.3.2022 došlo ke zhoršení zdravotního stavu služebního psa Hectora, pes byl velice
pohublý, nepřijímal potravu, nebyl schopen stát ani s podporou (došlo k paréze pánevních
končentin), nereagoval na předešlou léčbu a proto veterinární lékař rozhodl o provedení
eutanasie. Na základě lékařské správy byla uplatněna pojistná událost, jejíž plnění obdrželo
město Pardubice dne 10.8.2022 ve výši Kč 40,0 tis.

Návrh usnesení č. 050
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I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 340. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 170,0 tis. z běžných výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na
kapitálové výdaje položky "Úprava přechodu pro chodce - ul. 17. Listopadu - ul. Malá - PD"
(správce 1327 - Odbor dopravy).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 340. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na běžné výdaje
položky "Služby, projekty, znalecké posudky" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Důvodová zpráva

I. Přesun finančních prostředků z položky Služby, projekty, znalecké posudky na zhotovení
projektové dokumentace na úpravu přechodu pro chodce ul. 17.listopadu - ul. Malá. Jedná
se o zajištění projektové dokumentace (DUR, DPS), dopravní řešení, výkaz výměr pro
přechod SST 17. listopadu v Pardubicích, který bude v koordinaci s SSZ K3 a bude připraven
na technologii měření výšky vozidel na ulici 17. listopadu.
II. Přesun finančních prostředků na posílení položky Služby, projekty, znalecké posudky, která
je již vyčerpaná a do konce roku se předpokládá další čerpání finančních prostředků z této
položky.

Návrh usnesení č. 051

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 341. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na běžné výdaje
položky "Platba za energie dle smluv s jinými subjekty" (správce 1327 - Odbor dopravy).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 341. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
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výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na běžné výdaje
položky "IDS - Křižovatky (SSZ) - propojení řadičů" (správce 1327 - Odbor dopravy).
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 341. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" (správce 1327 Odbor dopravy) na kapitálové výdaje položky "Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor
informačních technologií).

Důvodová zpráva

I. Přesun finančních prostředků z položky Správa a údržba komunikací na posílení
položky Platba za energie dle smluv s jinými subjekty. Jedná se o navýšení z důvodu nárustu
ceny elektrické energie.
II. Přesun finančních prostředků z položky Správa a údržba komunikací na posílení položky
IDS-Křižovatky (SSZ) - propojení řadičů - Z řádku bude placena akce Provedení koordinace SSZ
K30 (S.K.N. x Na Spravedlnosti) a K31 (S.K.N. x Pichlova s návazností na SSZ K11A (kpt. Jaroše
x Anenská – dolní). Náklady na projekt jsou 46 585,00CZK a rovněž je z řádku placen
správcovský poplatek spol. EDERA, čímž dojde k vyčerpání finančních prostředků na tomto
řádku. Do konce roku OD předpokládá potřebu finančních výdajů v rámci řádku.
III. Převod finančních prostředků na kapitolu Odbor informačních technologií na pořízení
speciálního zaměřovacího zařízení pro odbor dopravy. Silniční správní úřad potřebuje k
výkonu své činnosti zajistit geodetické zaměření sporných objektů (nepovolených reklamních
zařízení, stromů ohrožujících provoz na komunikaci, dále v rámci vydávání deklaratorních
rozhodnutí o určení právního stavu apod.). Dosud na tato měření musela být najímána
kvalifikovaná odborná firma, což se jeví jako neefektivní z hlediska času a neekonomické
(např. geodetické zaměření 1 stromu se pohybovalo v částce cca 800 – 1 500,- Kč). Pořízením
předmětné technologie budou vyřešeny potřeby výkonu státní správy odboru dopravy, ale
také možné potřeby ostatních odborů magistrátu (např. stavebního úřadu, odboru majetku a
investic). Měření je velmi přesné (s tolerancí několika cm ve volném prostoru a několik
desítek cm např. v zalesněném prostoru). Výsledek měření je nezpochybnitelný a o
provedeném měření je vydán protokol, který má potřebnou certifikaci a tím i
nezpochybnitelnou vypovídací hodnotu pro správní řízení.

Návrh usnesení č. 052

274

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 342. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 1 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Výkon státní správy - odstranění nelegálně
umístěných reklamních zařízení" na běžné výdaje položky "Výkon státní správy odstranění stromů na pozemnícn komunikacích" (správce 1327 - Odbor dopravy).
Důvodová zpráva

Přesun finančních prostředků na posílení položky z důvodu narůstajících případů řešení
odstraňování dřevin ohrožujících provoz a bezpečnost silničního provozu.

Návrh usnesení č. 053

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 343. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 6 900,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" (správce 1327 Odbor dopravy) na kapitálové výdaje položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor).
Důvodová zpráva

Přesun finančních prostředků z Odboru dopravu z položky Správa a údržba komunikací zpět
do havarijní rezervy rozpočtu. V RmP dne 29.7.2022 byly schváleny finanční prostředky na
most M 104 kpt. Bartoše přes Labe, a to z důvodu nutných oprav velmi špatného
technického stavu mostního objektu. Jde o odstranění hlavních viditelných a
identifikovaných závad zjištěných při hlavní prohlídce, které značně ovlivňují stanovenou
únosnost mostu.

Návrh usnesení č. 054

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 344. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka dotace" (správce 1015 - Odbor životního prostředí).
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II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 344. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Veterinární činnost" na běžné transfery
položky "Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka - dotace" (správce 1015 - Odbor
životního prostředí).
Důvodová zpráva

Český svaz ochránců přírody zbudoval a provozuje nedaleko Boru u Skutče areál záchranné
stanice pro handicapované živočichy, expozici handicapovaných zvířat přístupnou veřejnosti
a ekocentrum, ve kterém probíhají výukové programy pro děti. V loňském roce byla v tomto
zařízení poskytnuta péče téměř tisícovce zvířat a v letošním roce se předpokládá nárůst na
patnáct set. Některým byla poskytnuta pomoc na místě a některá musela být hospitalizovaná
ve stanici, přičemž téměř 60 % zvířat je vyléčeno a navráceno zpět do přírody. V rámci
provozu areálu, je realizována i ekologická výchova zejména pro MŠ, ZŠ, SOU, SOŠ a
gymnázia. Záchranná stanice zajišťuje i pro město Pardubice odchyt handicapovaných zvířat,
kterým poskytuje ve svém zařízení následnou péči.
Provoz areálu je financován převážně ze sponzorských darů, příspěvků drobných dárců,
podpory z MŽP, úřadů práce a dalších subjektů. Každoročně město Pardubice z Programu
podpory ekologické výchovy a osvěty přispívá záchranné stanici a ekocentrum "Pasíčka"na
provoz částkou 35 tis. Kč. Letošní provozní dotace již byla vyplacena. Tato dotace na provoz
již roky nekryje náklady na péči a dopravu zvířat z Pardubic. Vzhledem ke covidovým
opatřením, kdy nebylo možné pořádat ekovýchovné programy a ukončení spolupráce s
některými sponzory, a obecnému nárůstu režijních nákladů na provoz,je záchranná stanice v
nelehké finanční situaci. V loňském roce to bylo 402 zvířat z Pardubic a zajistit kvalitní péči o
ně, dopravu do Pasíček je velmi finančně náročné. Péče o jedno zvíře vychází cca na 29 – 74
(krmné dávky určené z roku 2013) Kč, takže za Pardubice přes 500.000,- Kč ročně (krmení,
doprava, zaměstnanec, veterinární péče, léčiva). Obdobně tomu je i v letošním roce, kdy
lepší výhled na zajištění provozu ztížila válka a obrovské zdražování. Stanice již není schopná
z vlastních finančních zdrojů pokrýt tuto „službu“ proto iniciovala schůzku u pana primátora
a pana náměstka Nadrchala a požádala o finanční pomoc, tak aby byla zajištěna péče o
zvířata dovezená z Pardubic a mohla pokračovat spolupráce s městkou policií, která se tvořila
spousty let. Proto je předkládán požadavek na zvýšení provozní dotace o 300 tis. Kč.

Návrh usnesení č. 055

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
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Rozpočtové opatření č. 345. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "VČD - výměna střešních žlabů" (správce 711 Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Jedná se o havarijní stav měděných žlabů na střeše VČD Pardubice. V minulém týdnu došlo k
zatečení do budovy. Při prozkoumání střechy odbornou firmou bylo zjištěno, že jsou
popraskané měděné žlaby u sedlové střechy divadla. Dochází tím k zatékání po stěně budovy
nejen do divadla, ale je nasáklá i vata pod izolací ploché střechy. Žlaby je nutno neprodleně
vyměnit, aby nedošlo k poškození památkově chráněné budovy.

Návrh usnesení č. 056

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 346. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 29,0 tis. z běžných výdajů položky "MAS Dukla - regenerace travnaté plochy" na
běžné výdaje položky "MAS Dukla - demolice objektu" (správce 711 - Odbor majetku a
investic).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 346. Přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 32,0 tis. z
kapitálových výdajů položky "MAS Dukla - úprava střechy tribuny" na běžné výdaje
položky "MAS Dukla - demolice objektu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 346. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MAS Dukla - demolice objektu" na běžné
výdaje položky "MAS Dukla - demolice objektu" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

Důvodová zpráva

Jedná se o navýšení finančních prostředků na demolici objektu st.p.č.5385 k.ú. Pardubice v
areálu MAS Dukla na základě ukončeného výběrového řízení na dodavatele demoličních
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činností, kdy nejnižší nabídková cena byla 544.661,28 Kč vč. DPH. Předpokládaná cena díla
byla stanovena dle projektu z I.Q roku 2022, a to na částku 500 tis. Kč vč. DPH. Chybějící
finanční prostředky lze přesunout z položek MAS Dukla - regenerace travnaté plochy
(zůstatek 29 tis. Kč) a MAS Dukla - úprava střechy tribuny (zůstatek 32 tis. Kč), které byly
realizovány za částky nižší než původní odhad. Na odstranění stavby je zpracován kontrolní
rozpočet. Jde o bývalé šatny, více než 30 let neužíváné, bez všech energií. V rámci Dukla
Sportovní je na ně vydáno Rozhodnutí o povolení odstranění stavby. Do objektu, přestože se
zabezpečuje, vnikají bezdomovci a kupí nepořádek. Projekt Dukla Sportovní je v současné
době pozastaven, v následujících letech se jiná výstavba na tomto místě neplánuje, demolice
objektu bude tedy financována z běžných finančních prostředků.

Návrh usnesení č. 057

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 347. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 60,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Lentilka - rekonstrukce soc. zařízení,
úklidových komor a přípravny jídel" na kapitálové výdaje položky "MŠ Grusova rekonstrukce soc. zařízení - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

edná se o navýšení finančních prostředků o 50 tisíc Kč na základě ukončeného výběrového
řízení na zpracování projektové dokumentace akce MŠ Grusova - rekonstrukce soc. zařízení PD, kdy nejnižší nabídková cena byla 354.530,- Kč vč. DPH. Předpokládaná cena díla 300 tis.
Kč vč. DPH byla stanovena dle zkušeností z obdobných akcí v I.Q. r. 2022.

Návrh usnesení č. 058

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 348. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 12,5 tis. z běžných výdajů položky "Údržba neudržovaných neveřejných pozemků"
na běžné výdaje položky "Oprava hřbitovní zdi v Pardubičkách" (správce 711 - Odbor
majetku a investic).
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Důvodová zpráva

Jedná se o přesun finančních prostředků pořebných k provedení obnovovacího nátěru 4 ks
plaňkových polí a opravy omítky na dvou zděných sloupech hřbitovní zdi na hřbitově v
Pardubičkách. Hřbitovní zeď je umístěna na p.p.č.24/10 v k.ú. Pardubičky a je ve vlastnictví
města.

Návrh usnesení č. 059

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 349. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Aquacentrum - oprava výukového bazénu a
vnitřního brouzdaliště" na běžné výdaje položky "Aquacentrum - (opravy nad Kč 50,0 tis."
(správce 711 - Odbor majetku a investic).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 349. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 2 310,0 tis. z běžných výdajů položky "Aquacentrum - (opravy nad 50 tis.)" na
kapitálové výdaje položky "Aquacentrum - výměna osvětlení" (správce 711 - Odbor
majetku a investic).
Důvodová zpráva

I. Jedná se o přesun zbylých finančních prostředků (běžných výdajů ve výši Kč 100,0 tis.) po
ukončení akce "Aquacentrum - oprava výukového bazénu a vnitřního brouzdaliště" na
položku "Aquacentrum -(opravy nad 50 tis)", které budou mimo jiné použity na krytí
investiční akce "Aquacentrum - výměna osvětlení".
II. Jedná se o technickou úpravu rozpočtu v rámci položky "Aquacentrum-(opravy nad 50
tis.Kč). Z důvodu výměny stávajícího zářivkového osvětlení za nové provedení v led
technologii požadujeme přesun finančních prostředků z běžných výdajů na kapitálové výdaje
na položku "Aquacentrum - výměna osvětlení". Účelem výměny svítidel je úspora energie,
dojde ke změně technických parametrů budovy a vzhledem k této skutečnosti budou
finanční prostředky použity jako kapitálové výdaje-investice.

Návrh usnesení č. 060
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Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 350. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 1 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy"
(správce1327-Odbor dopravy) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávky MHDGorkého - směr do centra" (správce 711 - Odbor majetku a investic)
Důvodová zpráva

Jedná se o navýšení finančních prostředků o 1 100 tis. Kč na základě ukončeného
výběrového řízení, kdy nejnižší nabídková cena byla Kč 2 731,0 tis. vč. DPH.

Návrh usnesení č. 061

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 351. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 900,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" (správce1327Odbor dopravy) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávky MHD-Gorkého směr z centra" (správce 711 - Odbor majetku a investic)
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 351. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce zastávky MHD Poděbradská směr do centra" na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce zastávky MHDGorkého - směr z centra" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Jedná se o navýšení finančních prostředků o Kč 1 300,0 tis. na základě ukončeného
výběrového řízení, kdy nejnižší nabídková cena byla 2 925,0 tis. Kč vč. DPH.

Návrh usnesení č. 062

280

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 352. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 50 tis. z běžných výdajů položky "Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba,
služby, investice)" na kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového závodištěrekonstrukce komunikace mezi tribunami D a G" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Jedná se o navýšení finančních prostředků stávající schválené položky ve výši Kč 1 500,0 o Kč
50,0 tis. na základě ukončeného výběrového řízení na dodavatele pro investiční akci "Areál
Dostihového závodiště-rekonstrukce komunikace mezi tribunami D a G". Uvedené navýšení
požadujeme zajistit přesunem finančních prostředků v rámci položky - Dostihové závodiště.

Návrh usnesení č. 063

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 6 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok
2023 na kapitálové výdaje položky "ZŠ TGM v Pardubicích - PD" (1411 - Odbor rozvoje a
strategie).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 10 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok
2024 na kapitálové výdaje položky "ZŠ TGM v Pardubicích - PD" (1411 - Odbor rozvoje a
strategie).
Důvodová zpráva

Návrh na pokrytí všech stupňů projekčních prací předpokládanou částkou 16 mil. Kč vychází z
rozhodnutí Zastupitelstva města Parubic ze dne 23.6.2022 č. Z/3070/2022, v bodu I. tohoto
znění: "Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje investiční záměr dle návrhu stavby projektu
„Základní škola T.G.M. v Pardubicích“, uvedeného v portfoliu projektů města pod číslem PP21-012, zpracovaného společností Hexaplan International spol. s r.o. Brno, IČ: 60745665,
autory koncepce Ing. arch. Josefem Pálkou a Ing. arch. Martinem Pálkou, který je uveden v
příloze č.1 a umístění základní školy v areálu TGM dle přílohy č.1.1.". Dále bylo schváleno č.
Z/3070/2022 usnesení II. ve znění "Zastupitelstvo města Pardubic ukládá Radě města
Pardubic pokračovat v přípravě plánovací fáze projektu, tj. zpracování všech stupňů
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projektové dokumentace projektu „Základní škola T.G.M. v Pardubicích“, uvedeného v
portfoliu projektů města pod číslem PP-21-012 v rozsahu předloženého návrhu stavby,
zpracovaného společností Hexaplan International spol. s r.o. Brno, IČ: 60745665, autory
koncepce Ing. arch. Josefem Pálkou a Ing. arch. Martinem Pálkou , který je uveden v příloze
č.1 a umístění základní školy v areálu TGM dle přílohy č.1.1. Výsledkem projektové přípravy
získání všech stupňů PD, tj. DUR, DSP a DPS + zasmluvnění příslušné inženýrské činnosti na
stavbu Základní školy v areálu TGM v Pardubicích. V souladu se směrnicí řízení projektů, jsou
tyto finanční prostředky požadovány na kapitolu rozpočtu ORS neboť se jedná o projektové
řízení a projektového manažera z odboru rozoje a strategie. Cílem projektu „ZŠ T.G.M. v
Pardubicích“ je vytvoření nových prostor základní školy v kapacitě 540 žáků (úplná ZŠ s I. a II.
stupněm). Dle propočtu nákladů v návrhu stavby je uvažovány investiční výdaje ve výši
446,549.840,- Kč bez DPH. Vyčíslení investičních výdajů odpovídá poznatkům k rozsahu
areálu školy k návrhu stavby, vč. předběžně uvažovaného řešení inženýrských sítí a
dopravního napojení.

Návrh usnesení č. 064

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 353. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Závodu míru - rekonstrukce kuchyně
a gastro" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 353. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 600,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Závodu míru - stavebn úpravy
tělocvičny na výdejnu jídel" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

I. Jedná se o navýšení položky na akci ZŠ Závodu míru - rekonstrukce kuchyně a gastro.
Požadovaná částka na akci je Kč 800 tis., z toho je vykryto Kč 600 tis. z volných stávajících
prostředků z položky a Kč 200 tis. je požadováno navýšení.
Při vlastní realizaci akce je nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a
technologických postupů. Navýšení je vyvoláno na základě zjištění skutečného stavu
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areálových rozvodů a konstrukcí po jejich rozkrytí. Je nutné provedení nově vynucených
stavebních prací, dodávek a služeb. V rámci realizace rekonstrukce kuchyně je nutné
provedení úpravy hlavní plynovodní přípojky do objektu Základní školy, dále dle skutečně
zjištěného stavu je nutné zhotovení SDK podhledů pro zakrytí instalované vzduchotechniky v
prostorách
kuchyně.
II.
Nový požadavek na finanční prostředky na položku ZŠ Závodu míru - stavební úpravy
tělocvičny na výdejnu jídel po dobu rekonstrukce kuchyně. Uvedené práce jsou nutné pro
splnění podmínek hygieny k provozování náhradního stravování žáků základní školy po dobu
rekonstrukce školní kuchyně.
V prostorách je nutné provést nové rozvody vody, kanalizačního potrubí, elektroinstalace pro
připojení gastrospotřebičů, instalace zásobníkového ohřívače vody, provedení odvětrání
prostor, provedení opravy a malby omítek, tlakové zkoušky potrubí a revize
elektroinstalace.

Návrh usnesení č. 065

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 363,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok
2023 na kapitálové výdaje položky "POCKET PARK za Pasáží - PD" (711 - Odbor majetku a
investic).
Důvodová zpráva

Na jednání zastupitelstva dne 22.9.2022 je předkládán ke schválení investiční záměr
"POCKET PARK za Pasáží" včetně souvisejících závazků ve vazbě na majetkoprávní vypořádání
a realizaci. Na základě zpracovaného ideového návrhu stavby je uvažována revitalizace
veřejného prostranství v centru krajského města, v prostoru mezi Machoňovou pasáží a
budoucí bytovou zástavbou Smilova (investor Theia Property s.r.o., který po dokončení
realizace bytové zástavby převede přilehlý nezastavěný pozemek do vlastnictví města). Cílem
projektu je úprava veřejného prostoru vybudováním parku a bezkolizního pěšího propojení
prostoru tř. Míru - Machoňova pasáž - ulice Smilova. Podmínkou realizace záměru je
uskutečnění bezúplatného převodu dotčených pozemků nebo jejich částí, včetně stávajících
staveb (oplocení, parkovací stání, dvougaráž, domek na nářadí) z vlastnictví ČR s příslušností
hospodařit s majetkem státu pro Národní pedagogický institut ČR (NPI) do vlastnictví města.
NPI začne proces převodu pozemků na město pouze po schválení uváděného investičního
záměru a potřebných finančních prostředků v orgánech města a za předpokladu vybudování
a následného předání do jejich vlastnictví náhradních, výše uvedených staveb. Ty budou
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vybudovány na pozemcích, které zůstanou NPI ve vlastnictví.
Po schválení financování akce a záměru realizace stavby bude zadáno zpracování kompletní
projektové dokumentace do stupně k provedení stavby. Předpokládaná výše celkových
realizačních nákladů činí cca 6,2 mil. vč. DPH, z toho náklady na vybudování náhradních
staveb, které budou následně převedeny do majetku NPI, činí cca 2,6 mil. vč. DPH.

Návrh usnesení č. 066

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 354. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 6 800,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Revitalizace Letního stadionu - stavební
práce" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 354. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 1 428,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Revitalizace Letního stadionu - stavební
práce" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

I. Z důvodu avizované změny podmínek LFA a následně FAČR (Fotbalová asociace České
republiky), které se týkají vybavení nově budovaných fotbalových stadionů a vstoupí v
platnost v sezóně 2023/2024 a požadavků budoucího uživatele fotbalového stadionu (FK
Pardubice a.s), bude žádoucí provést některé úpravy letního stadionu před jeho dokončením
tak, aby se eliminovaly zásahy do stavebních konstrukcí v blízké budoucnosti a stadion i po
vstoupení v platnost nových pravidel vyhověl jejich požadavkům. Další změny jsou pak
vyvolány požadavky budoucího uživatele především v oblasti přípravy pro gastro provozy,
reklamní nosiče, datové linky a ostatní elekto rozvody. Změny se týkají především
dovybavení slaboproudých a silnoproudých rozvodů doplnění zásuvek, úpravy a změny
vybavení rozvaděčů, změny připojení pro spotřebiče gastro provozů, přívody a kabelové
trasy pro připojení reklamních zařízení a zobrazovacích ploch, optické přívody a propojení
pro důležitá místa - akreditace, recepce, pokladna, média, řídící místnost, místnost hlasatele,
TV studia, propojení jednotlivých občerstvení pro užití objednávkových aplikací, Wifi
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připojení na hřišti vedení pro vnitřní televizní okruh na západní tribuně úprava rozdělení
pracovní místnosti médií v průchodech dělícími zástěnami, posuvnými stěnami a vytvoření
dočasných kanceláří pro administrativu FK nosné konstrukce a přípojky. Dále pak
dispozičních úprav přestávkových boxů, doplnění nových rozvodů a vybavení, změn povrchů
podlah v přestávkových boxech, skyboxexh šatnách a rozcvičovně, změn barevnosti obkladů
a stanovení principů spárořezů, dodávky kneippova chodníku. Dalšími položkami pak jsou
konstrukce pro LED obrazovky včetně základů a přívodů, příprava pro vybavení gastra všech
tribun, příprava zázemí cateringu 3.NP, rozšíření oken u občerstvení J/S/V tribun, zřízení
přístřešků nad výdejními okénky občerstvení na severní a jižní tribuně. Zhotovitel předběžně
ocenil požadované změny dle principů platné SOD celkovou částkou 8,3 mil.
II. Doplnění DPH z důvodu nastavení účetní a rozpočtové správnosti. Investiční akce Revitalizace letního stadionu je v režimu Reverse charge tzn., že DPH bude uplatněno v rámci
daňového přiznání. Finanční prostředky se tak vrátí do rozpočtu města.

Návrh usnesení č. 067

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 355. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 1000,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "BD Husova 1116-1119 - změna způsobu
vytápění a ohřevu TUV -PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace v souvislosti se změnou způsobu
vytápění a ohřevu vody v bytových domech Husova 1116-1119. V domech jsou lokální
plynová topidla sloužící k vytápění bytů, elektrické boilery k ohřevu TUV a plynové sporáky k
přípravě pokrmů. Cílem je zbavit se závislosti na plynu a nahradit ohřev TUV levnějším
způsobem.
Připojení k SZT DTO pro bytové domy v Husově ul. č.p. 1116-1119 realizovala EOP Distribuce
a.s. již v roce 2017. Do domu je tedy zaveden horkovod. K realizaci změny způsobu vytápění
však do dnešní doby nedošlo, a to z důvodu plánované kompletní přestavby těchto domů.
Projekt přestavby byl vzhledem k situaci na Ukrajině v 3/2022 pozastaven. V současné době
se v těchto domech realizuje oprava bytových jednotek pro uprchlíky z Ukrajiny. EOP
Distribuce a.s. je připravena na své náklady v domě zřídit výměníkovou předávací stanici. Na
„městě“ bude zafinancovat rozvody v domech.
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Návrh usnesení č. 068

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 356. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši
Kč 341,8 tis. z položky 41. "Dotace MMR - Zprostředkující subjekt Integrované územní
investice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na položku 41."Dotace MMR Zprostředkující subjekt Integrované územní investice" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
Důvodová zpráva

Nastavení účetní a rozpočtové správnosti.

Návrh usnesení č. 069

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 357. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 31 000,0 tis. položka
21. "Příjmy z úroků" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky
"Úroky stávajících úvěrů - KB" (správce 598 - Ekonomický odbor).
Důvodová zpráva

Vzhledem k rostoucím úrokovým sazbám je nutné navýšit příjmovou položku 2141 a
výdajovou položku 5141. Rostoucí úrokové výdaje související s úvěrem v KB budou pokryty
navýšenými příjmy z depozitních vkladů. Ke dni 15. 9. 2022 PRIBOR 3M činí 7,24 tzn., že
úroková sazba z úvěru činí 7,34 % p.a. Depozita v rámci produktů cash pooling jsou úročena
úrokovou sazbou ve výši 50 % z 2T Repo sazby tj. 3,5 % p.a.

Návrh usnesení č. 070

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 358. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 8 000,0 tis. z běžných výdajů položky " Park Na Špici - odbahnění vodní plochy
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Číčáku - vlastní zdroje" na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 Ekonomický odbor).
Důvodová zpráva

Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu výrazného navýšení nákladů na realizaci
projektu. Z původních Kč 8 000,0 tis. vlastních zdrojů je nyní požadováno navýšení o dalších
Kč 9 500,0 tis. vlastních zdrojů. Z těchto důvodů akce nebude realizována.

Návrh usnesení č. 071

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 359. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
výši Kč 6 000,0 tis. z kapitálových transferů položky "Terminál Univerzita - kanalizace zápůjčka" na kapitálové transfery položky "Terminál Univerzita - kanalizace - Investiční
dotace VAK" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
Důvodová zpráva

V rámci realizace stavby „Terminál Univerzita“ bylo při výstavbě (základové konstrukce
východního přestřešení) identifikováno riziko založení v ochranném pásmu hlavního
napájecího vodovodního řádu (DN 600). Stavba byla v této části díla přerušena, a bylo
okamžitě zahájena příprava technického řešení. S ohledem na skutečnost, že společnost
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. měl v dlouhodobém výhledu přeložku této části
vodovodu (uvažováno s dotačním krytím ve výši 60 % uznatelných výdajů) a měl k dispozici
příslušné stavební povolení, byla dne 21. 06. 2022 nalezena operativní shoda na řešení, které
umožní bez prodlení zajistit prostředky a realizace přeložky. V srpnu roku 2022 bylo
dokončeno výběrové řízení na realizaci příslušné přeložky, a dále pak proběhla koordinančí
jednání ke smluvním podmínkám spolufinancování. Na základě žádosti předstvenstva VAK
Pce a.s. je nově navrženo, aby příslušná částka nebyla poskytnuta formou zápůjčky (není
pořizován nový majetek, přeložka negeneruje nové výnosy VAK Pce a.s., neboť nedochází k
napojení nových uživatelů), a nově bylo spolufinancování řešeno formou investiční dotace.

Návrh usnesení č. 072

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
287

Rozpočtové opatření č. 360. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 290,0 tis. položka
425. "Převod z MO III - Městský kamerový systém - rozšíření" a zároveň zvýšení výdajové
části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Městský kamerový systém - rozšíření" (správce
214 - Městská policie).
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 360. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 295,0 tis. položka
425. "Převod z MO V - Městský kamerový systém - rozšíření" a zároveň zvýšení výdajové
části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Městský kamerový systém - rozšíření" (správce
214 - Městská policie).
Důvodová zpráva

I. Jedná se o přesun finančních prostředků z rozpočtu MO III - Studánka v celkové hodnotě
290 000,- Kč do rozpočtu Městské policie na rozšíření městského kamerového systému. Tyto
kamery budou sloužit k monitorování veřejného pořádku v uvedené lokalitě.
II. Jedná se o přesun finančních prostředků z rozpočtu MO V - Dukla v celkové hodnotě 295
000,- Kč do rozpočtu Městské policie na rozšíření městského kamerového systému a
přemístění rozhlasu, aby se uvolnil sloup veřejného osvětlení pro umístění kamery. Tyto
kamery budou sloužit k monitorování veřejného pořádku v uvedené lokalitě.

Návrh usnesení č. 073

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 361. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 85,0 tis. položka
413. "Převod z MO III - Výsadba stromů na území MO III - sídliště Dubina" a zároveň
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Výsadba stromů na území MO III sídliště Dubina - transfer z MO III" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
Důvodová zpráva

Jedná se o navýšení finančních prostředků o Kč 85,0 tis. - převod z rozpočtu MO III Studánka na realizaci výsadby stromů na území MO III - Studánka. Rozpočtová cena akce je
ve výši 334 967,69 Kč.
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Návrh usnesení č. 074

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 362. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. položka 41.
"COK - aniLAB" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "COK aniLAB" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu).
Důvodová zpráva

Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR byla statutárnímu městu Pardubice - Centru
pro otevřenou kulturu, přidělena neinvestiční dotace ve výši 80 000,- Kč na realizaci projektu
"aniLAB 2022/laboratoř animovaného a experimentálního filmu.

27
Dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z oblasti sportu

Návrh usnesení č. 001

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k veřejnoprávní Smlouvě o poskytnutí dotace č. D1734/00552/19 ze
dne 04.12.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.06.2021 a dodatku č. 2 ze dne 29.09.2021
mezi statutárním městem Pardubice a spolkem Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice,
z.s., IČO: 42939585, sídlo: U Stadionu 1652, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na projekt
„Přemístění tenisových kurtů“, jímž se prodlužuje lhůta pro realizaci projektu a s ní
souvisejících termínů. Znění dodatku je přílohou tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít dodatek č. 3 k veřejnoprávní Smlouvě o poskytnutí dotace č. D1734/00552/19 ze
dne 04.12.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.06.2021 a dodatku č. 2 ze dne 29.09.2021
mezi statutárním městem Pardubice a spolkem Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice,
z.s., IČO: 42939585, sídlo: U Stadionu 1652, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, dle bodu
I. tohoto usnesení, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
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Z: Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí OŠKS
T: 30.11.2022
Důvodová zpráva

Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 21.11.2019 usnesením č. Z/965/2019
schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace se
subjektem Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice, z.s., IČO: 42939585, sídlo: U Stadionu
1652, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice (dále jen „TK Pernštýn“), na realizaci projektu
"Přemístění tenisových kurtů". Dne 27.05.2021 usnesením č. Z/2261/2021 schválilo
zastupitelstvo města uzavření dodatku č. 1 k této veřejnoprávní smlouvě, který byl následně
uzavřen dne 09.06.2021. Dne 23.09.2021 usnesením č. Z/2479/2021 schválilo zastupitelstvo
města uzavření dodatku č. 2 k této veřejnoprávní smlouvě, který byl následně uzavřen dne
23.09.2022. Těmito dodatky došlo ke zpřesnění účelu projektu, změně ve struktuře výdajů
projektu, změně podmínek smlouvy týkajících se převodu vlastnických práv k pozemku a
adekvátnímu prodloužení souvisejících smluvních lhůt.
Dne 24.08.2022 podal spolek TK Pernštýn žádost o změnu termínů stanovených ve smlouvě
o poskytnutí dotace ze dne 04.12.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.06.2021 a dodatku č.
2 ze dne 29.09.2021. Důvodem jsou neočekávané komplikace se získáním stavebního
povolení způsobené nově zjištěnými skutečnostmi, které v době uzavření smlouvy a jejích
dodatků nebyly smluvním stranám známé. TK Pernštýn byl nucen práce na projektu
pozastavit do doby vyřešení komplikací a získání stavebního povolení, v důsledku toho není
schopen dodržet aktuálně platné termíny stanovené smlouvou o poskytnutí dotace ve znění
dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (především termín dosažení účelu dotace do 31.12.2022) a žádá
o jejich posunutí o jeden rok.
Zastupitelstvu města Pardubic je tedy v usnesení č. 1 navrženo vyhovět této žádosti o
posunutí termínů schválením dodatku č. 3.
Dodatkem č. 3, který je předkládán ke schválení, dochází k posunu termínu určenému pro
dosažení účelu dotace (do 30.11.2023), termínu stanovujícímu nejzazší dobu čerpání dotace
(do 30.11.2023), termínu pro eventuální vrácení dotace, resp. její části v případě, že dotace
nebude čerpána vůbec nebo jen v menším rozsahu (do 31.12.2023) a termínu pro předložení
vyúčtování dotace (do 31.12.2023).
Pro větší přehlednost je v podobě přílohy č. 1 důvodové zprávy připojena i původní smlouva
o poskytnutí individuální investiční dotace č. D1734/00552/19, dodatek č. 1 je součástí
přílohy č. 2 a dodatek č. 2 je součástí přílohy č. 3.
Pravomoc rozhodovat o této záležitosti je vyhrazena Zastupitelstvu města Pardubic dle ust. §
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85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, podle něhož zastupitelstvo
obce rozhoduje o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí, tedy včetně jejích dodatků.
Návrh dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace je zastupitelům města k
dispozici v elektronické podobě v aplikaci, v tištěné podobě je k dispozici v jednom
vyhotovení na organizačním oddělení.

Návrh usnesení č. 002

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální investiční dotace
č. D1734/00523/21 mezi statutárním městem Pardubice a spolkem AUTO MOTO KLUB
ZLATÁ PŘILBA PARDUBICE v AČR, IČO: 42939097, sídlo: Motoristů 300, Svítkov, 530 06
Pardubice, na projekt „Výměna světelné tabule“, jímž se prodlužuje lhůta pro realizaci
projektu a s ní související termíny. Znění dodatku je přílohou č.1 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální investiční dotace č.
D1734/0000523/21 mezi statutárním městem Pardubice a spolkem AUTO MOTO KLUB
ZLATÁ PŘILBA PARDUBICE v AČR, IČO: 42939097, sídlo: Motoristů 300, Svítkov, 530 06
Pardubice, ve znění přílohy schválené v bodu I. tohoto usnesení.
Z.: I. Liedermanová
T.: 30.09.2022
Důvodová zpráva

Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 16.12.2021 usnesením č. Z/2647/2021
schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace se
subjektem AUTO MOTO KLUB ZLATÁ PŘILBA PARDUBICE v AČR, IČO: 42939097, sídlo:
Motoristů 300, Svítkov, 530 06 Pardubice, na realizaci projektu „Výměna světelné tabule“.
Zástupci oddílu AUTO MOTO KLUB ZLATÁ PŘILBA PARDUBICE v AČR požádali poskytovatele
dotace dne 28.06.2022 o úpravu termínů stanovených ve Smlouvě o poskytnutí individuální
investiční dotace č. D1734/00523/21, a to v důsledku posunutí termínu dodání světelné
tabule výrobcem.
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Prodloužení termínu dodání nastalo kvůli celosvětovému nedostatku materiálu potřebného
pro výrobu tabule spojeném s potížemi s transportem zboží v důsledku rozvíjejícího se
válečného konfliktu na Ukrajině. Pro tyto důvody byl termín dodání světelné tabule
výrobcem posunut o jeden až dva měsíce. O této skutečnosti byl příjemce dotace písemně
vyrozuměn dodavatelem světelné tabule až 28.06.2022, tedy pouhé dva dny před vypršením
termínu dosažení účelu dotace (30.06.2022), ke kterému se příjemce dotace zavázal v
uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. Příjemce dotace ještě ve stejný den
zaslal statutárnímu městu Pardubice žádost o úpravu lhůty pro realizaci projektu a s ní
souvisejících termínů, jelikož v důsledku výše uvedených skutečností není schopen dodržet
aktuálně platné termíny stanovené smlouvou o poskytnutí dotace.
S ohledem na výše uvedené je Zastupitelstvu města Pardubic na tomto jednání (nejblíže
možném následujícím po obdržení žádosti příjemce) navrženo v usnesení č. 1 žádosti o
posunutí termínů vyhovět, tj. schválit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace.
Dodatkem č. 1, který je předkládán ke schválení, dochází k posunu termínu určeného pro
dosažení účelu dotace (do 30.09.2022), termínu stanovujícímu nejzazší dobu čerpání dotace
(do 30.09.2022), termínu pro eventuální vrácení dotace, resp. její části v případě, že dotace
nebude čerpána vůbec nebo jen v menším rozsahu (do 31.10.2022), a termínu pro
předložení vyúčtování dotace (do 31.10.2022).
Pro větší přehlednost je v podobě přílohy č. 4 důvodové zprávy připojena i původní smlouva
o poskytnutí individuální investiční dotace č. D1734/00523/21.
Návrh dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace je zastupitelům města k
dispozici v elektronické podobě v aplikaci, v tištěné podobě je k dispozici v jednom
vyhotovení na organizačním oddělení.
Pravomoc rozhodovat o této záležitosti je vyhrazena Zastupitelstvu města Pardubic dle ust. §
85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, podle něhož zastupitelstvo
obce rozhoduje o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí, tedy včetně jejích dodatků.

29
Dědictví po paní Ješinové

Návrh usnesení č. 001
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I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí finančního daru:
• Sociálním službám města Pardubic, Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice, IČ: 75090970, ve
výši 389.540,54,-Kč, a to s příkazem, že obdarovaný je povinen využít darovanou finanční
částku do jednoho roku od uzavření darovací smlouvy na pořízení technického vybavení
pro zajištění hygienické péče zejména o klienty se sníženou mobilitou a elektrické
polohovací postele s příslušenstvím s tím, že obdarovaný bude povinen přijetí finančního
daru zaúčtovat dokladem, který bude uveden ve vyúčtování, jež bude povinen obdarovaný
k výzvě dárce předložit dárci ke kontrole; v případě, že obdarovaný příkaz nesplní či řádné
využití daru dárci neprokáže, bude dárce moci od darovací smlouvy odstoupit.
• Sdružení přátel vodicích psů, z.s., U Josefa 114, Pardubice II – Cihelna, 530 09, IČ:
01863495 ve výši 389.540,54,-Kč, a to s příkazem, že obdarovaný je povinen využít
darovanou finanční částku do tří let od uzavření darovací smlouvy na výcvik a předvýchovu
vodicích psů a další aktivity spojené s činností spolku pro cílovou skupinu osob se
zrakovým postižením s tím, že obdarovaný bude povinen přijetí finančního daru zaúčtovat
dokladem, který bude uveden ve vyúčtování, jež bude povinen obdarovaný k výzvě dárce
předložit dárci ke kontrole; v případě, že obdarovaný příkaz nesplní či řádné využití daru
dárci řádně neprokáže, bude dárce moci od darovací smlouvy odstoupit.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít darovací smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení
Z: Bartošová Iva, Odbor sociálních věcí
T: 30.10.2022
Důvodová zpráva

Usnesením Okresního soudu v Pardubicích č.j. 32 D 338/2019 -129 ze dne 1. 11. 2021 bylo
rozhodnuto notářkou Mgr. Martinou Kondrovou, se sídlem Smilova 333, Pardubice, o
rozdělení pozůstalosti po zůstavitelce paní Jarmile Ješinové, r.č. 286210/066, posledním
bytem Jungmannova 2556, Pardubice tak, že město Pardubice nabylo z pozůstalosti částku
779 081,08,-Kč. Jednalo se o částku, která byla deponovaná na účtech zůstavitelky vedených
u České spořitelny, a.s. a Raiffeisenbank a.s., kterou zůstavitelka v závěti odkázala rovným
dílem na a) výchovu a výcvik slepeckých a asistenčních psů pro lidi s postižením a na b) péči o
postižené osoby v ústavní péči. Toto ustanovení závěti okresní soud vyložil dle § 15030 odst.
3 občanského zákoníku tak, že povolá-li zůstavitel za dědice bez bližšího určení chudé či
obdobně určenou skupinu osob, má se za to, že za dědice byla povolána obec, na jejímž
území měl zůstavitel poslední bydliště, která dědictví použije ve prospěch určené skupiny
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osob. Jelikož zůstavitelka měla poslední místo pobytu na území města Pardubice, bylo k výše
uvedenému podílu povoláno města Pardubice.
V této souvislosti je nutné podotknout, že Zastupitelstvo města Pardubice na svém zasedání
dne 26. 11. 2020 nevyužilo svého práva se vzdát tohoto dědictví.
Peníze z pozůstalosti paní Ješinové byly připsány na účet města dne 25.7 2022 a dne 26. 7.
2022.
Město Pardubice je tak v tuto chvíli povoláno splnit příkaz zůstavitelky paní Ješinové a tedy
darovat finanční částku, kterou tato odkázala rovným dílem na a) výchovu a výcvik
slepeckých a asistenčních psů pro lidi s postižením a na b) péči o postižené osoby v ústavní
péči.
Předmětné částky budou převedeny na účet shora uvedených subjektů na základě darovací
smlouvy s tím, že obdarované subjekty budou povinny využít darovanou finanční částku do
stanovené lhůty od uzavření darovací smlouvy na níže specifikovaný účel s tím, že
obdarovaný subjekt bude povinen přijetí finančního daru zaúčtovat dokladem, který bude
uveden ve vyúčtování, jež bude povinen obdarovaný k výzvě dárce předložit dárci ke
kontrole. Pokud obdarovaný subjekt zmíněné povinnosti poruší, tj. finanční dar do smluvené
lhůty nevyužije na stanovený účel či dárci řádně neprokáže, že dar použil ke stanovenému
účelu, bude moci město v takovém případě od darovací smlouvy odstoupit, v důsledku čehož
obdarovanému vnikne povinnost městu dar vrátit.
Tímto ustanovením by měla být zajištěna kontrola nad tím, zda obdarovaný splní příkaz,
který uvedla zůstavitelka paní Ješinová ve své závěti, tj. aby příslušná část její pozůstalosti
byla použita stanoveným způsobem.
K vybraným subjektům, s nimiž bude uzavírána darovací smlouva lze uvést:
Sociální služby města Pardubic jsou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je
Statutární město Pardubice a jedná se o největšího poskytovatele sociálních služeb v kraji. Ve
vazbě na projevenou vůli zůstavitelky v rámci svých služeb poskytuje jako jediný subjekt v
Pardubicích pobytové sociální služby („ústavní péči o postižené osoby“) domov pro seniory a
domov se zvláštním režimem. V rámci sociální služby domov se zvláštním režimem poskytuje
pobytové služby uživatelům od 50 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu
chronického duševního onemocnění (Alzheimerova a jiné typy demencí) a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a dále pobytovou sociální službu uživatelům
od 40 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění
jako je schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V rámci pobytové služby domov pro seniory jsou
cílovou skupinou uživatelé nad 60 let se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku a
jejichž zdravotní či sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V rámci
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obou pobytových služeb organizace pečuje celkem o 440 osob s různou mírou závislosti na
péči jiné osoby.
Finanční prostředky organizace využije na pořízení technického vybavení pro zajištění
hygienické péče zejména o klienty se sníženou mobilitou a elektrické polohovací postele s
příslušenstvím, které zvýší komfort poskytované služby jak pro samotné uživatele, tak pro
personál.
Z výše uvedeného předkladatelé vyhodnotili, že je navrhovaný subjekt je v souladu s vůlí
zůstavitelky.
Sdružení přátel vodících psů z.s. je jedinou organizací v Pardubicích, která se zabývá činností
ve smyslu vůle zůstavitelky – výchovou a výcvikem slepeckých a asistenčních psů. Cílem
Sdružení přátel vodicích psů je podpora, vyhledávání a oslovování osob se zrakovým
postižením, kteří dosud nemají vodicího psa a předávání jim zkušeností, rad a poskytování
pomoci při opatření, používání a sžívání se s vodicím psem. Kromě toho spolek pořádá
závody vodicích psů, organizuje akce pro osoby se zrakovým handicapem, soustředění a
rekondice majitelů vodicích psů za účasti odborných instruktorů, společenská setkání členů
spolku, držitelů vodicích psů i jejich přátel, a v neposlední řadě se zabývá osvětovou činností,
kde na přednáškách a besedách na školách, v institucích a na veřejnosti přibližuje svět a
problémy osob se zrakovým postižením.
I v tomto případě bylo vyhodnoceno, že je naplněna vůle zůstavitelky.
Spolek finanční prostředky využije na zajištění výše uvedených akcí, přičemž navrhujeme
prodloužení zúčtovacího období z jednoho na tři roky, neboť se jedná o vysokou finanční
částku, kterou by spolek v jednom roce neutratil.
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Individuální dotace DPmP a.s. – Zastávky MHD - bezbariérová opatření vč. zajištění
ochrany proti kolizím ptactva

Návrh usnesení č. 001

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
poskytnutí dotace společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO: 63217066, se
sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2141, PSČ 532 20, ve výši 380.000,- Kč
na podporu financování nákladů projektu „Zastávky MHD - bezbariérová opatření vč.
zajištění ochrany proti kolizím ptactva“.
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II. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se společností Dopravní podnik města
Pardubic a.s., IČO: 63217066, se sídlem Teplého 2141, Zelené Předměstí, 532 20 Pardubice,
ve výši 380.000,- Kč na podporu financování nákladů projektu „Zastávky MHD bezbariérová opatření vč. zajištění ochrany proti kolizím ptactva“, ve znění, které je
přílohou tohoto usnesení..
III. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se společností Dopravní podnik města
Pardubic a.s., IČO: 63217066, se sídlem Teplého 2141, Zelené Předměstí, 532 20 Pardubice,
ve výši 380.000,- Kč na podporu financování nákladů projektu „Zastávky MHD bezbariérová opatření vč. zajištění ochrany proti kolizím ptactva“, ve zněn bodu II tohoto
usnesení.
Z: Martin Charvát, primátor města
T: 30.9.2022

Důvodová zpráva

Po skončení dotačního kola a tematického grantu v rámci Programu podpory bezbariérovosti
pro rok 2022 činil zůstatek finančních prostředků 380.500,- Kč. Na základě informací a
průzkumů Komise pro bezbariérovost vyšlo najevo, že se na území statutárního města
Pardubice nacházejí prosklené přístřešky zastávek Městské hromadné dopravy, které svým
provedením neodpovídají podmínkám značení prosklených ploch pro slabozraké, čímž
vytvářejí bariéry pro pohyb a orientaci těchto skupin. Byl proveden vzorový návrh jejich
ošetření, který prioritně splňuje podmínky pro ochranu slabozrakých, zároveň také vyhovuje
doporučením České společnosti ornitologické v rámci řešení ochrany proti kolizím ptáků s
transparentními a zrcadlícími se plochami či výplněmi postavenými jako překážka v průletu.
Toto opatření tak plně odpovídá opatřením vedoucím ke zvýšení bezbariérovosti na území
města Pardubic.
Na jednání Zastupitelstva města Pardubic dne 23. 6. 2022 bylo pro tento účel schváleno
zapojení zůstatku finančních prostředků z Programu podpory bezbariérovosti ve výši 380 tis.
Kč, které byly změnou rozpočtu převedeny na novou položku rozpočtu v rámci kapitoly 1411
spravované Odborem rozvoje a strategie MmP s názvem položky "Zastávky MHD bezbariérová opatření". Za pomoci společnosti, Tyflocentrum Pardubice o.p.s., která je
poskytovatelem sociálních služeb v Pardubickém kraji se zaměřením na osoby se zrakovým
postižením, byla stanovena priorita zastávek MHD dle potřebnosti. Realizaci tohoto projektu
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provádí společnost Dopravní podnik města Pardubic a.s. (dále jen „DpmP“).
Dne 13.9.2022 byla městu doručena žádost DpmP o poskytnutí dotace ve výši 380.000,- Kč
na výše zmiňovaný projekt „Zastávky MHD – bezbariérová opatření vč. zajištění ochrany
proti kolizím ptactva. Celkové náklady na realizaci projektu odhaduje DpmP na částku 479
600,- Kč + DPH tj. část nákladů bude hradit z vlastních zdrojů.
DpmP má v současné době zrealizovány tři pilotní zastávky – Stavařov (směr centrum) a
Krajský úřad (v obou směrech)“, které plně odpovídají požadavkům pro osoby se zrakovým
postižením a zároveň je zajištěna ochrana proti kolizím ptáků. Na základě
realizovaných/vynaložených nákladů je rozpočet jedné třímodulové zastávky 32,7 tis. Kč bez
DPH (bližší náklady viz žádost DpmP – položkový rozpočet).
Realizací projektu DpmP dojde k úpravě/polepům 13 zastávek/44 modulů skleněných ploch:
• Na Okrouhlíku, směr Dašická/3 modulární
• Palackého/6 modulární
• Polabiny hotel, směr Kaufland/3 modulární
• Polabiny Kosmonautů, směr 1/3 modulární
• Polabiny Kosmonautů, směr 2/4 modulární
• Polabiny Lidická, směr Kaufland/3 modulární
• Polabiny Bělehradská/3 modulární
• Polabiny Okrajová/3 modulární
• Zimní stadion/3 modulární
• Zborovské náměstí, směr centrum /4 modulární
• Závodiště/3 modulární
• Svítkov, park/3 modulární
• K nemocnici, směr centrum/3 modulární
v souladu:
• se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb.
(bezbariérové užívání staveb i pro osoby s omezenou schopností orientace) tím, že svislé
prosklené plochy budou v souladu s Přílohou č. 3 prováděcí vyhlášky ve výšce 800 až 1 000
mm a zároveň ve výšce 1 400 až 1 600 mm kontrastně označeny oproti pozadí;
• s doporučením České společnosti ornitologické v rámci řešení ochrany proti kolizím ptáků s
transparentními a zrcadlícími se plochami či výplněmi postavenými jako překážka v průletu
tím, že zbytek skleněných ploch bude rovnoměrně pokryt vzorem s mezerami mezi
jednotlivými body o průměru 2 cm max. 10 cm vertikálně 5 cm horizontálně.
Realizace projektu proběhne v období 1.10.2022-30.9.2023, kdy vyúčtování akce bude
předloženo nejpozději k 30.11.2023.
Dotace je poskytována dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
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rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o rozpočtových pravidlech") a Zásad
pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice, a to prostřednictvím
smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi statutárním městem Pardubice jakožto
poskytovatelem dotace a obchodní společností Dopravní podnik města Pardubic a.s. jakožto
jejím příjemcem. Výše dotace činí 380.000,- Kč s tím, že účelu dotace má být dosahováno
průběžně v roce 2022 a 2023 , tedy nejpozději do 30.9.2023. Ve vztahu k problematice
veřejné podpory, resp. posuzování režimu podpory „de minimis“, bylo po zvážení všech
okolností souvisejících s podpořeným projektem vyhodnoceno, že se v tomto případě
nejedná o veřejnou podporu. S ohledem na charakter podpořeného projektu nejsou
naplněny všechny čtyři definiční znaky veřejné podpory (zejm. nedochází k ovlivnění
obchodu mezi členskými státy, ani se nejedná o realizaci aktivit posilujících postavení
příjemce podpory oproti jeho konkurentům na trhu).
Dle zákona o rozpočtových pravidlech je dotace z rozpočtu obcí poskytována výhradně
prostřednictvím uzavřené veřejnoprávní smlouvy, jež musí obsahovat zákonem stanovené
podstatné náležitosti. Podle § 85 písm. c) zákona o obcích náleží rozhodování o poskytování
dotací nad 50 tis. Kč a o uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí do vyhrazené
pravomoci zastupitelstva obce. Rada města Pardubic v souladu s ust. § 102 odst. 1 zákona o
obcích připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva.
Finanční krytí: kapitola 1411- Odbor rozvoje a strategie, položka, položka Zastávky MHD bezbariérová opatření (380 tis. Kč), kdy aktuálně řešena změna položky na běžný transfer
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Memorandum o spolupráci na společném záměru - Automatické mlýny

Návrh usnesení č. 001

I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
Memorandum o spolupráci na společném záměru mezi statutárním městem Pardubice,
IČO: 00274046, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, Staré Město, 530 21 Pardubice,
Pardubickým krajem, IČO: 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11
Pardubice, a Nadací Automatické mlýny, IČO: 07877552, se sídlem Mezi Mosty 436, Bílé
Předměstí, 530 02 Pardubice, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
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uzavřít Memorandum o spolupráci na společném záměru dle bodu I. tohoto usnesení s
Pardubickým krajem a Nadací Automatické mlýny.
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města
T: 30. 9. 2022
Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Pardubic je předložen ke schválení dokument s názvem Memorandum
o spolupráci na společném záměru. Memorandum zachycuje společnou vůli všech signatářů
spolupodílet se vzájemně slučitelnou formou na zviditelnění a rozvoji nově vznikající
atraktivní lokality v areálu Automatické mlýny. Smluvními stranami memoranda jsou kromě
statutárního města Pardubic rovněž Pardubický kraj a Nadace Automatické mlýny
zastoupená předsedou správní rady p. Ing. arch. Lukášem Smetanou.
Všechny tři subjekty vystupují v této lokalitě jako investoři a vlastníci objektů, v nichž budou
intenzivní měrou provozovány nejrůznější společenské, kulturní, edukativní, výchovné a další
obdobné aktivity s nadregionálním přesahem. Statutární město Pardubice v současné době
realizuje v areálu Winternitzových automatických mlýnů stavbu určenou pro provoz
Centrálních polytechnický dílen - „Sféry“ a Galerie města Pardubic („GAMPA“). Sféra
představuje projekt nadstandardního edukačního centra zaměřeného na technické a
přírodovědné vzdělávání, jehož provoz bude zajišťovat spolek Centrální polytechnické dílny,
z.s. vzniklý za účasti města, Nadace pro rozvoj města Pardubic a Hospodářské komory
Pardubického kraje. V nových industriálních prostorách budovy bude svou výstavní a
vzdělávací činnost provozovat rovněž GAMPA, příspěvková organizace města zaměřená na
prezentaci soudobého umění. Pardubický kraj investuje do výstavby budovy určené pro
potřeby své příspěvkové organizace Východočeská galerie v Pardubicích (s budoucím názvem
Gočárova galerie), a to zejména za účelem vytvoření excelentních výstavních prostor pro
širokou veřejnost. Nadace Automatické mlýny realizuje revitalizaci budovy mlýna II.
(sila) včetně veřejného prostranství Winternitzových automatických mlýnů k jejímu využití
pro kulturní a společenské účely. V tomto objektu bude vytvořen prostor i pro pobočku
Turistického informačního centra Pardubice.
Tento velkolepý a ojedinělý záměr bezpochyby vyžaduje od všech zúčastněných stran
zajištění optimální koordinace veškerých činností směřujících k propagaci i samotné realizaci
pořádaných akcí. Uzavřením tohoto memoranda jeho signatáři deklarují zájem na
společném postupu v oblasti prezentace a propagace lokality Automatické mlýny, v oblasti
marketingu či při užívání a ochraně identity – názvu Automatické mlýny. Předpokladem
úspěchu je vzájemná informovanost o všech prezentačních aktivitách. Za tímto účelem se
smluvní strany hodlají na úrovni zástupců signatářů tohoto memoranda 1x ročně setkávat na
společných koordinačních schůzkách. Dále byla projevena společná vůle k vytvoření pracovní
skupiny složené z osob odpovědných za provoz, propagaci a tvorbu programové náplně
realizované v objektech v lokalitě Automatické mlýny. Pracovní skupina se bude scházet 1x
měsíčně a řešit aktuální záležitosti spojené s potřebami této lokality a koordinovat své

299

aktivity. Vzhledem k tomu, že již dlouhodobě v rámci jednotlivých signatářů (v případě města
se jednání účastní zástupci vedení města, ORS, KP, KT, Centra pro otevřenou kulturu vč.
GAMPy, Centrálních polytechnických dílen, TIC, Pardubicko – Perníkové srdce Čech, …) i
napříč všemi signatáři probíhají četné informační a koordinační schůzky zainteresovaných
subjektů, byla tato pracovní skupina již zformována a zahájila svoji činnost. Po uzavření
memoranda bude do jejího čela ustanoven odborník ve funkci hlavního koordinátora této
oblasti.
Signatáři memoranda se rovněž shodli na užívání společného označení lokality s názvem
„Automatické mlýny“. Žádost o registraci ochranné známky podala v r. 2021 Nadace
Automatické mlýny (registrace není dosud dokončena) s tím, že následné oprávnění k užívání
ostatními subjekty (smluvními stranami memoranda i další subjekty působícími v této
lokalitě) bude řešeno samostatnými licenčními smlouvami.
Memorandum rovněž předpokládá vytvoření společných webových stránek, které budou
zastřešovat aktivity všech provozovatelů v lokalitě Automatické mlýny a které budou sloužit
jako zdroj obecných a praktických informací pro návštěvníky areálu včetně údajů o
programové nabídce a zároveň budou sloužit jako rozcestník pro webové prezentace
jednotlivých provozovatelů.
Toto memorandum je projevem souhlasné vůle jeho účastníků a vychází z principu potřeby a
vhodnosti vzájemné spolupráce a společné koordinace v prostředí národní kulturní památky
Automatických mlýnů. Memorandum samo o sobě představuje prohlášení o společném
záměru a nezakládá žádné vymahatelné závazky kterékoliv ze smluvních stran, finanční
dopady do rozpočtu vyplynou až z případných navazujících smluvních vztahů a z konkretizace
společných aktivit všech zúčastněných subjektů v pracovní skupině. Memorandum je
vypověditelné v šestiměsíční výpovědní době.
Dle zákona o obcích nepatří rozhodování o této záležitosti do kompetence zastupitelstva.
Tato záležitost náleží dle § 102 odst. 3 do tzv. "zbytkové kompetence" rady, nicméně s
ohledem na rozsah a význam celého projektu Automatické mlýny bylo na návrh
předkladatele rozhodování o této záležitosti dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona o obcích
vyhrazeno zastupitelstvu města.
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Zastupitelstvo města Pardubic
Bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
Důvodová zpráva

Na začátku letních prázdnin se rekonstrukce letního stadionu posunula do další etapy. Hrubá
stavba hlavní tribuny, která patří mezi památkově chráněné objekty, byla stavebně
dokončena, v případě dalších tribun se již provádí práce na jejich osvětlení. Hlavní tribuna
ležící v západní části stadionu byla zachována a rekonstruována tak, aby zde bylo možné
vytvořit zázemí nejen pro samotné hráče, ale také pro novináře a samozřejmě diváky. V
horní části hlavní tribuny se budou nacházet skyboxy, přičemž dohromady hlavní tribuna
pojme na 600 diváků. Jižní, severní a východní tribuna byly dostavěny prefabrikovanou
formou, což znamená, že jednotlivé železobetonové díly byly odlity do forem, převezeny na
místo stavby a poskládány do potřebné podoby, což je časově méně náročnější postup. V
podobě, v jaké bude stadion na začátku ledna 2023 dokončen, bude jeho kapacita 4600
diváku. Díky možnosti jednotlivé tribuny dostavět a propojit bude následně možné tento
počet diváků až dvojnásobit.
Bezbariérovost by měla být jedním z důležitých témat měst. Pardubická radnice se
problematice odstraňování bariér věnuje již dvacet let, a to zejména prostřednictvím Komise
pro bezbariérovost, díky níž ve městě v roce 2014 vznikl speciální Program podpory
bezbariérovosti. Pardubická radnice se vzhledem ke svému systémovému přístupu k řešení
bezbariérovosti stala v druhé polovině července centrem pro celostátní konferenci Společně
k bezbariérovosti, kterou radnice pořádala již po šesté. Konference se vždy účastní mnoho
odborníků z celé republiky. Díky těmto konferencím se dají nasdílet zkušenosti z jiných
měst. Konference je navíc unikátní tím, že téma bezbariérovosti je multioborová záležitost,
takže je vždy velmi obtížné sestavit takový program, který bude atraktivní pro všechny
účastníky zahrnující nejen zástupce stavebních úřadů a speciálních stavebních úřadů, ale
také projektanty, architekty a zástupce akademické sféry, kteří jsou klíčovými účastníky.
Setkání, které letos přilákalo na 70 účastníků, bylo v rámci letošního ročníku rozděleno do tří
tematických panelů, kdy první část byla zaměřena na veřejná prostranství, dopravu a
bezbariérovost, druhý panel organizátoři věnovali systému podpory bezbariérovosti měst a
tématem třetího panelu se staly inovativní technologie pro bezbariérovost.
Radní města Pardubic na svém červencovém jednání odsouhlasili firmu, která se postará o
rekonstrukci části bytů v bytových domech v ulici Husova čp. 1116-1119. Celkem 51 bytových
jednotek tak bude opraveno, aby mohlo následně posloužit potřebám KACPU a ukrajinským
běžencům. Město původně plánovalo tyto čtyři bytové domy, které jsou z velké části
vybydleny, kompletně zrekonstruovat a proměnit ve znovu obyvatelné bytové jednotky.
Projekt za více jak 200 milionů rada město pozastavilo a vyčlenilo velkou část bytů pro
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potřeby ukrajinských rodin, které prchají před válkou v jejich rodné zemi a nemají kam v této
těžké době jít. Řada těchto rodin momentálně bydlí v pavilonu F Univerzity Pardubice, který
má město od univerzity pro tyto účely v nájmu do konce roku 2022 a právě k tomuto datu je
potřeba mít připraveny prostory v bytových domech Husova, aby bylo možné uprchlické
rodiny přestěhovat. Rekonstrukci pro město zajistí firma Timra s.r.o., která zvítězila v
otevřeném výběrovém řízení. Práce budou zahrnovat nejen rekonstrukci 51 bytů, ale také
společných prostor domů, náklady s tím spojené jsou odhadovány na zhruba 29 milionů
korun včetně DPH.
Pardubice hledají projektanta, který pomůže s návrhem rozvoje nestabilních ploch zeleně,
jež potřebují větší pozornost a péči města. Seznam míst, které vyžadují obnovu, radnice již
má. Nyní získá zásobník projektů, které městu zajistí připravenost na následující dotační
období, jež bude výrazně podporovat obnovu sídelní zeleně a přispěje tak ke zvýšení její
stability či doplnění. Dokument koncepčně naváže na zpracovanou Územní studii sídelní
zeleně pro město Pardubice a Management péče o sídelní zeleň a bude vytvořen formou
seznamu karet jednotlivých lokalit. Nejde navíc jen o obnovu stávajících zelených ploch, ale
také vytváření zcela nových zelených prostranství. Vytipované nestabilní plochy budou dále
specifikovány na základě významu ve struktuře města a také v kontextu širších vazeb tak, aby
jednotlivé úpravy byly opravdu koncepční. Cílem je prostřednictvím tohoto dokumentu
zjistit, jaké zásahy je nutné provést a jaká je očekávaná finanční nákladovost stabilizačních
opatření. Stěžejní je, aby jednotlivá opatření a zásahy byly koncepční a aby na sebe
navazovaly. Chystaný dokument by měl být hotov do konce tohoto roku.
Pardubice hledají zpracovatele projektu na revitalizaci přírodního parku Červeňák.
Dokumentaci, včetně územního rozhodnutí a stavebního povolení, chce mít město hotovou
během příštího roku tak, aby mohlo v roce 2024 začít se samotnou revitalizací. Budoucnost a
využití tohoto území je předmětem zájmu veřejnosti. Ta se podílela velkou měrou i na tvorbě
již schválené podrobné územní studie, z níž bude projekt revitalizace Červeňáku vycházet.
Veškeré úpravy v tomto území se budou dělat v souladu s touto studií, tedy s většinovým
názorem veřejnosti, odhaduje se, že obnova této přírodní oblasti, kterou město získalo od
armády, bude stát kolem 60 milionů korun. Samozřejmě se budeme snažit získat alespoň na
část těchto nákladů dotace. Projekt revitalizace území Červeňáku si klade za cíl zlepšení stavu
přírodních stanovišť, regulaci a omezování šíření nepůvodních druhů. Jeho součástí je
například i práce s vodou, konkrétně například podpora tvorby tůní, coby líhniště vzácných
živočichů, kteří se v území vyskytují. Během revitalizace by měl být Červeňák propojen s
okolím cyklostezkami a pěšinami, zachovány a začleněny do celého konceptu revitalizace by
měly být zachovalé technické prvky, jako mostní pilíře a stávající objekty.
V sobotu 6. srpna odstartovala ji tradiční pardubická akce SPOROTOVNÍ PARK PARDUBICE.
Šestý ročník Sportovního parku Pardubice rozhýbal soutok Labe a Chrudimky, na stálých a
variabilních stanovištích se představila šedesátka sportovních klubů.
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Jana Klusáčková a Luboš Kubík, to jsou nová jména, která od 10. srpna doplnila Chodník slávy
před enteria arenou. Počet osobností, které mají před hokejovým stadionem svůj piktogram
a patří mezi členy Síně slávy pardubického sportu, se tak rozrostl z 36 na 38 sportovců.
Jedna z největších prázdninových investičních akcí v pardubických školách začala v polovině
srpna v Základní škole Závodu míru. Ve škole pro 600 žáků so rozběhla rekonstrukce školní
jídelny a gastroprovozu. Město do ní investuje více než 34 milionů korun. Dalších 39,5
milionů během prázdnin vydalo za opravy v dalších školách. Celkem tak během léta město
Pardubice investovalo do oprav svých školních budov téměř 74 miliony korun.
Modernizaci stravovacího zařízení zajistí dva dodavatelé. Stavebně firma Marhold,
vybavením pak společnost MULTI CZ. Rekonstrukce přijde celkem na 34,4 milionu korun a
potrvá zhruba půl roku. Stravování žáků bude zajištěno náhradním způsobem. V jedné
tělocvičně je zřízena provizorní jídelna, obědy se vozí z Univerzity Pardubice.
Pardubice startují pilotní projekt zelených střech na městských budovách. Vegetační střechu,
která má zlepšit hospodaření se srážkovými vodami i mikroklima uvnitř budovy, má dostat
Základní škola Erno Košťála v sídlišti Dubina. Město chce na tento projekt získat finanční
podporu státu. Výhodou projektu, jehož cena byla odhadnuta na 10,5 milionu korun je, že
stavební úpravy střech bude možno realizovat bez nutnosti úprav nosných konstrukcí
objektů školy. Extenzivní vegetační střechy, včetně zlepšení odtokových poměrů ze střech,
budou instalovány na třech budovách školy Erno Košťála a propojovací chodbě. Na stávající
střechu bude položena vrstva substrátu pro extenzivní střechy a předpěstovaný
rozchodníkový koberec, okraje střech a odvodňovací žlaby budou lemovány vrstvou oblázků.
Pokud město se žádostí o dotaci uspěje, chtělo by pilotní projekt realizovat v roce 2023.
Dotace by měla pokrýt až 100 procent způsobilých nákladů.
Pardubice se pustily do projektu Mapování kulturně společenského zázemí města Pardubic a
odhalily veřejnosti novou kulturní mapu. Pardubičtí občané či návštěvníci města díky ní
nebudou muset pátrat, kde se jednotlivá umělecká díla či kulturní subjekty působící na území
Pardubic nacházejí, vše si totiž snadno vyhledají právě prostřednictvím nově vznikající
databáze. Vytváření tohoto kulturního katalogu je přitom rozděleno do tří fází, tou první je
zmapování uměleckých děl ve veřejném prostoru, které v současné chvíli čítá 350 děl, od
plastik po pamětní desky až sakrální stavby či válečné hroby. Další fáze budou následovat.
Databáze bude v konečném výsledku fungovat jako kulturní mapa města. Díky ní pak široká
veřejnost zjistí, kde se jednotlivé prvky umění či kulturní instituce nacházejí, využívat ji
budou moci také kulturní aktéři, pro které bude užitečná zejména z hlediska plánování
kulturních aktivit. Pro město je vznik této elektronické databáze klíčový zejména z toho
důvodu, že poslouží jako důležitý podklad při plánování územního rozvoje města a fungovat
bude také jako zdroj informací a nástroj pro šíření povědomí o umění v pardubických ulicích.
Sociální služby města Pardubic mohou od 25.8. využívat k jízdám za svými klienty nová
elektrovozidla. Celkem 10 elektromobilů, z celkového počtu 14 objednaných vozidel, nahradí
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nejstarší „členy“ vozového parku sociálních služeb, které na jeho obměnu získaly
prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj evropskou dotaci ve výši zhruba 10 milionů
korun. Tím, že jsou pořízená vozidla čistě elektrická, ušetří organizace na výdajích spojených
s provozem parku. Jedním z důvodů je skutečnost, že ojeté vozy vyžadovaly čím dál častěji
návštěvu servisu, významně levnější bude také náklad na ujetý kilometr.

V každý sudý kalendářní rok (v měsících září až říjen) provádí firma Jaroslav Strolený DESTROL Medlešice, celoplošnou deratizaci veřejných prostranství a budov ve vlastnictví
města Pardubice. Souběžně s touto celoplošnou deratizací probíhá v rozsahu celého
kalendářního roku deratizace ohnisková – dílčí. Celoplošná deratizace veřejných prostranství
je zároveň vždy i součástí komplexní deratizace kanalizační sítě, kdy probíhá souběžně dle
stanoveného a schváleného harmonogramu od okrajových částí města do jeho středu. V
rámci deratizace kanalizační sítě jsou opětovně zkontrolovány již dříve řešená ohniska a
zároveň jsou dohledávána i další ohniska výskytu, které nebyly doposud nahlášeny či se
jedná o nově vzniklá místa. Vzhledem k provázanosti kanalizace a výskytu hlodavců je toto
propojení mimořádně efektivní, neboť je možné okamžitě aplikovat nástrahy do nor zároveň
s aplikací do kanalizace. Deratizace je vždy prováděna moderními, ekologicky a ekonomicky
přijatelnými rodenticidy schválenými k používání v ČR, s cílem dosáhnout maximální
eradikace škodlivých hlodavců.
První zářijový týden se uskutečnilo jednání Řídicího výboru ITI, které se neslo v duchu
představování finální verze analytické a návrhové části Strategie. Schválení tohoto více než
čtyřsetstránkového dokumentu, souhrnně označovaného jako koncepční část, je podmínkou
pro zahájení procesu výběru projektů, pro které budou v rámci Hradecko-pardubické
aglomerace rezervovány finanční prostředky. Příprava čerpání evropských dotací
prostřednictvím nástroje ITI má svá pevná, jasně daná pravidla. Prvním krokem předtím, než
začnou jednotlivé aglomerace a metropolitní oblasti ve svém území rozdělovat rezervované
finance, musí zpracovat a nechat schválit tzv. Strategii. Celkem třináct Řídicích výborů v
České republice tak postupně čeká posuzování tohoto klíčového dokumentu. „Naše“
aglomerace se na nové programové období chystá už od roku 2019, kdy začal nositel ITI
zjišťovat potřeby žadatelů v území. Postupně proběhla také aktualizace analytické části
Strategie z programového období 2014–2020 a celkem šest pracovních skupin postupně
připravilo její návrhovou část. To nejdůležitější, tedy výběr projektů, naši aglomeraci teprve
čeká.
Na začátku září začala vynucená oprava Sladkovského ulice od křížení s ulicí Na Hrádku po
křížení s třídou Míru. Žulové dlaždice, položené zde v rámci revitalizace třídy Míru, se vlivem
velkého dopravního zatížení uvolňují a praskají. Na vozovce je nahradí betonový povrch.
Chodníky zůstanou ve stávající dlažbě. Nyní je vrchní kryt vozovky, stejně jako na celé třídě
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Míru, tvořen velkoformátovou žulovou dlažbou uloženou do štěrkového lože. Pod silným
dopravním zatížením vozy MHD, zásobování i osobními automobily se dlaždice uvolňují,
lámou a musejí být opakovaně vyměňovány. Vyndaná dlažba bude uschována jako zásoba
pro opravy jiných částí Třídy míru. Po dobu rekonstrukce bude opravovaná část
Sladkovského ulice uzavřena pro veškerou automobilovou dopravu. Chodníky zůstanou beze
změn a budou tedy průchozí, využívat ale nebude možno parkovací místa podél nich,
přestože i jejich povrchy zůstanou zachovány v současné podobě. Náhradně mohou
obyvatelé této lokality parkovat v ulici U Stadionu. Rekonstrukce této části bude stát
necelých 6,5 milionů korun včetně DPH.
V souvislosti s touto rekonstrukcí byla 10. září 2022 Magistrátu města Pardubic doručena
stížnost obyvatelky této lokality paní Otáhalové na dle jejího názoru špatnou časovou
koordinaci prací. V její stížnosti je uvedena také žádost, že mají být informováni zastupitelé
města o její stížnosti. Stížnost paní Otáhalové, stejně jako odpověď kolegů z OMI, najdete
coby přílohy této zprávy.
Dalším přílohami jsou přehledy činností primátora a náměstků.
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Návrh usnesení č. 001

Zastupitelstvo města Pardubic
Bere na vědomí
Předkládanou souhrnnou informativní zprávu o schválených usneseních, jejichž schválení
je v kompetenci Rady města Pardubic. Jedná se o změny rozpočtu z jednání rady města ze
dne 28.2.2022, 20.6.2022, 29.6.2022, 18.7.2022, 29.7.2022, 15.8.2022 a 6.9.2022.
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Informativní zpráva - plnění usnesení č. Z/1609/2020

Tento bod neobsahuje žádné návrhy usnesení
Důvodová zpráva
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Dne 24. 09. 2020 schválilo Zastupitelstvo města Pardubic usnesení č. Z/1609/2020 ve znění
- citace: „II. Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá Radě města Pardubic, aby pravidelně (2x
ročně, vždy na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Pardubic po skončení kalendářního
pololetí) informovala Zastupitelstvo města Pardubic o jmenovitém personálním složení
orgánů a o obchodních a ekonomických výsledcích těch obchodních společností, jejichž
zakladatelem jsou obchodní společnosti s majetkovým podílem města vyšším než 40 %.“
Na základě výše uvedeného je zastupitelstvu města předložena tato informativní zpráva,
jejíž přílohy obsahují požadované informace.
Přílohu č. 6 (HC Dynamo Pardubice a.s.) tvoří pouze výsledovka k 30. 6. 2022 (za období 56/2022). Vzhledem k tomu, že HC účtuje v hospodářském roce, který skončil 30. 4. 2022 a
vzhledem k probíhajícímu auditu není možné vypracovat k 30. 6. 2022 rozvahu, neboť
nejsou převedeny zůstatky rozvahových účtů do nového účetního období. Kompletní účetní
závěrka bude k dispozici (po odsouhlasení představenstvem a po obdržení zprávy auditora)
jako podklad pro schvalování závěrky valnou hromadou společnosti v říjnu 2022.
Předběžné výsledky hospodaření společnosti VAK Pardubice a.s. nejsou k dispozici, detailní
zdůvodnění je v příloze důvodové zprávy č. 7
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36
Informativní zpráva – Zpráva o činnosti Komorní filharmonie Pardubice

Návrh usnesení č. 001

Důvodová zpráva

Na základě požadavku vzneseného na jednání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.6.2022
je předkládána tato zprávao činnosti Komorní filharmonie Pardubice, a to ve vztahu k
evidenci pracovní doby osoby ředitele organizace.
Evidence pracovní doby v příspěvkové organizaci Komorní filharmonie Pardubice je vedena v
souladu s předpisy a zákoníkem práce. Rozdělena je na dva základní dokumenty, a to díky
nepravidelnému režimu a specifickému fungování organizace. Jako plán práce orchestru
slouží tzv. ferman, tedy tabulka zkoušek, koncertů, natáčení apod. Management a technici
jsou evidováni v knize příchodů a odchodů. Kniha je detailně kontrolována účtárnou a slouží
jako jeden z podkladů pro výplaty vzhledem k častým koncertním zájezdům a nočním
návratům, a to včetně svátků a víkendů. Evidence byla předložena zástupcům zřizovatele dne
1.8.2022, je v ní nad rámec povinností pravidelně zapisována i prac. doba ředitele Pavla
Svobody, který v současné době vykonává i mandát poslance, a to důsledně mimo prac.
dobu v KFP. Ředitel organizace Pavel Svoboda je ochoten a připraven ukázat zájemcům
například z řad zastupitelů nejen prostory filharmonie, zákulisí a případnou zkoušku či
vystoupení orchestru. Na vyžádání nechá nahlédnou i do evidence příchodů a odchodů, a to
za účasti zástupce zřizovatele. Je to právě nepravidelná pracovní doba, která je snad
největším specifikem a klade nemalé nároky na celek i každého pracovníka filharmonie.
Právě například večerní koncerty lze bez problému stíhat i při zasedání sněmovny.
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Informativní zpráva: Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic

Tento bod neobsahuje žádné návrhy usnesení
Důvodová zpráva
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Informativní zpráva - Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic

1) STAVEBNÍ ČÁST
Realizace za období 04-08/2022:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

strop 4. NP a podlaha 5. NP jsou vybetonovány
probíhá montáž ocelových schodišť v obou jádrech CPD
hrubá stavba na části CPD je hotová včetně stropů, hrubá stavba na části Gampa je
hotová z 90 %
ve 4. NP je hotové podlahové topení, do 14 dní bude hotová podlaha, pak bude
následovat
5 NP – podlahové topení + podlaha
obvodová konstrukce strojovny v 6. NP nainstalována
jsou osazeny všechny střešní světlíky (rámy) bez skel
probíhá instalace rozvodů ÚT
montáž VZT je hotová bez koncových prvků
probíhají rozvody elektro v podlahách ve 4. NP
veškeré fasádní panely včetně okenních výplní jsou osazeny na CPD
probíhá montáž difuzní fólie na fasádních panelech CPD
nová trafostanice pro areál osazena dodavatelem Local Energies
probíhají přípravné práce pro zahájení realizace veřejných řadů inž.sítí – vodovodní
řad, dešťová a splašková kanalizace
během kontrolních dnů probíhají jednání o předložených vzorcích pohledových
materiálů dle projektové dokumentace a další přípravné práce, tak aby stavba
probíhala plynule
za měsíc duben – srpen 2022 bylo proinvestováno 45 588 062,- Kč vč. DPH
termín dokončení stavby dle harmonogramu stále trvá, tj. 3.3.2023
celkem od zahájení stavby 12/2021 bylo již proinvestováno 114 223 785 Kč vč. DPH

2) PROVOZNÍ ČÁST CPD, z. s.
Aktivity CPD, z.s. za období 04-08/2022:
•

vznikl nový návrh instalací sálu Světa dětí od výtvarníka p. Jakubčíka podle požadavků
pracovního týmu CPD, z.s., projektová dokumentace byla k květnu odevzdána a je
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•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

podkladem pro výběrové řízení. V současné době probíhá proces administrace
výběrového řízení
byla dokončena aktualizace didaktických pomůcek pro odborné učebny a dílny s
ohledem na nové trendy. V současné době probíhá proces administrace výběrového
řízení.
pracovní tým CPD, z.s. ve spolupráci s Czechdesignem přepracoval dokumentaci k
výběrovému řízení na Nový vizuální styl vzdělávacího centra Sféra. Rada CPD, z.s.
vybrala na základě prezentace Czechdesignu tři grafická studia: Artbureau, Cindy
Kutíková a ReDesign, k oslovení do uzavřeného výběrového řízení.
proběhl vstupní briefing k výběrovému řízení, zájem o něj projevila všechna oslovená
studia. Dne 27.6. 2022 zasedla porota včetně odborníků a doporučila Radě CPD, z.s.
jako vítěze návrh p. Cindy Kutíkové. Rada CPD, z.s. návrh poroty schválila
dne 24.7.2022 proběhlo zasedání Rady CPD, z.s. s programem:
a) Schválení pořadí uchazečů na výběrovém řízení na nový vizuální styl
vzdělávacího centra SFÉRA předaného Radě CPD, z.s. hodnotící porotou dne
27.6.2022
b) Schválení přidělení skicovného účastníkům na výběrovém řízení na nový
vizuální styl vzdělávacího centra SFÉRA v souladu s dokumentací tohoto
výběrového řízení
c) Schválení uzavření Smlouvy o dílo a licenční smlouvy mezi Vyhlašovatelem a
vítězem výběrového řízení na nový vizuální styl vzdělávacího centra SFÉRA
s paní Cindy Kutíkovou byla dne 1.8.2022 podepsána smlouva o dílo a licenční smlouva,
podle které je povinna vyhotovit a předat kompletní dílo do 60 kalendářních dnů od
podpisu smlouvy.
probíhají koordinační jednání o společném marketingu aktérů Automatických mlýnů.
Byl vytvořený marketingový plán pro CPD, z.s.
došlo k dokončení návrhu memoranda o spolupráci mezi statutárním městem
Pardubice, Pardubickým krajem a manželi Smetanovými.
připravuje se dokumentace a plán pro výběrové řízení na ředitele CPD, z.s.
pracovní tým CPD, z.s. sestavil návrh rozpočtu na rok 2023.
probíhají přípravy podkladů pro nové webové stránky vzdělávacího centra SFÉRA
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38
Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP

Návrh usnesení č. 001

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení Zastupitelstva města Pardubic
uvedené v příloze usnesení.
Důvodová zpráva

Předložená zpráva se týká evidovaných žádostí o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z
přijatých usnesení Zastupitelstva města Pardubic. Ačkoliv je posouvání uložených termínů u
usnesení čistě v kompetencích orgánů města, na základě dohody s předsedou Kontrolního
výboru ZmP (dále jen KV) tyto žádosti před jejich schvalováním dostávají členové KV na
vědomí a k případnému připomínkování. S ohledem na končící volební období a snahu
postoupit orgánům města ke schválení co nejvíce žádostí o prodloužení termínů tentokrát
došlo pouze k zaslání žádostí na vědomí J. Kutílkovi, předsedovi KV s tím, že případné
připomínky mohou být vyjádřeny v rámci rozpravy při projednávání předložené zprávy.

39
Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z
usnesení ZmP

Návrh usnesení č. 001

Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze usnesení v řádcích č. 1 - 5, 7 - 15
a 17 - 67.

Návrh usnesení č. 002
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Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze usnesení v řádcích č. 6 a 16.
Důvodová zpráva

Dne 07.09.2022 Kontrolní výbor ZmP (dále jen KV) na svém jednání projednal návrhy na
vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení ZmP.
Úkoly, které KV doporučuje Zastupitelstvu města Pardubic k vyřazení z evidence, jsou
uvedeny v příloze usnesení pod řádky specifikovanými v návrhu usnesení č. 001, který KV
doporučuje přijmout v předloženém znění.
Úkoly, které KV doporučuje Zastupitelstvu města Pardubic nevyřazovat z evidence, jsou
uvedeny v příloze usnesení pod řádky specifikovanými v návrhu usnesení č. 002, který KV
nedoporučuje Zastupitelstvu města Pardubic schválit. V příloze usnesení u předmětných
úkolů je pak uvedeno i odůvodňující stanovisko KV. Organizační útvary, které mají jednotlivé
úkoly v gesci, nechť jednají ve smyslu uvedených komentářů a doporuční KV.
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